
Academician Dan Bălteanu 

Complexa activitate profesional – științifică a domnul Acad. Dan Bălteanu în 

domeniul științelor geografice este unanim recunoscută, sub multiple aspecte, la 

nivel național și internațional. 

După o primă și îndelungată perioadă, în care a avut în vedere permanenta sa 

perfecționare științifică, cercetarea, cunoașterea și publicarea a cât mai numeroase 

rezultate faptice și de sinteză, precum și transmiterea cunoștiințelor sale către noile 

generații de cercetători, s-a conturat o a doua, cu precădere după după 1990, în care 

a avut ca principal scop restructurarea direcțiilor de cercetare în geografie, 

cunoașterea realizărilor din geografia românească peste hotarele țării, 

recunoașterea acestora și includerea lor în marele patrimoniu al științelor 

geografice europene și nu numai. 

Un important rol în activitatea sa, de 51 de ani în Institutul de Geografie al 

Academiei Române, a avut cercetarea științifică, efectuată în țară și peste hotare, a 

cărei recunoaștere s-a concretizat prin obținerea titlului de Membru corespondent 

al Academiei Române (1992) și de de Academician în 2009. 

Chintesența activității științifice a Acad. Dan Bălteanu a constat în: 

- abordarea unor domenii prioritare ale geografiei, respectiv studiul 

proceselor geomorfologice actuale, cunoașterea modificărilor geografice 

globale ale mediului, evaluarea integrată a hazardelor geomorfologice și 

tehnologice, impactul activităților antropice asupra mediului, domeniu în 

care a adus importante contribuții teoretice și practice 

- coordonarea unor lucrări de sinteză cuprinse în programele fundamentale 

de cercetare ale Academiei Române, cum sunt Geografia României vol.V, 

România. Spațiu, societate, mediu,      România. Atlas istorico-geografic,     

Harta proceselor geomorfologice actuale(în colab.) din Atlasul Geografic 

Național 

 

Geografia la UCV, înființată în 1947, reorganizată în 1960, desființată în 1981, 

reînființată în 1992. În prezent: licentă, master, scoală doctorală 



Acad. Dan Băteanu a sprijinit dezvoltarea profesională a nucleului de geografi de 

la Dep. de Geografie si a predat la noi 4 ani până când colectivul nostru s-a pus pe 

picioare, a donat personal sau a transferat de la biblioteca Institutului Acad. 

bibliotecii UCV un număr mare de carti de referință. 

 

LAUDATIO 

în onoarea domnului Academician Dan Bălteanu 

Directorul Institutului de Geografie al Academiei Române 

cu ocazia decernării distincției universitare 

DOCTOR HONORIS CAUSA 

al Universității din Craiova 

 

ONORAT PREZIDIU ȘI DISTINS AUDITORIU, 

Comunitatea academică a Universităţii din Craiova şi a Facultăţii de Ştiinţe 

omagiază astăzi o personalitate reprezentativă a cercetării în domeniul geografiei 

din România. Senatul Universității din Craiova a decis acordarea titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA, distinsului Academician Dan Bălteanu, ilustru 

reprezentant al Școlii românești de geografie și remarcabil specialist în domeniul 

geografiei fizice. 

Evenimentul de astazi se situează în mod fericit şi deloc întâmplător într-un 

context care, în mod necesar, trebuie evocat: Centenarul Marii Uniri. 

În mod simbolic şi ca o recunoaştere a meritelor sale nu numai pe tărâm 

ştiinţific, ci şi pe tărâm naţional, astăzi, un reprezentant de seamă al Academiei 

Române, domnul academician Dan Bălteanu, devine membru al comunităţii 

academice craiovene, căreia i-a fost aproape încă de la reânființarea geografiei la 

Universitatea din Craiova în anul 1992.  

Născut la 28 februarie 1943, în Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 

domnul Academician Dan Bălteanu a urmat în perioada 1960-1965, studiile 

universitare la Universitatea din București, Facultatea de Geologie, Secția de 

Geografie, specializarea Geografie fizică, urmate de studiile doctorale la 



Universitatea din București (1970-1979), obţinând titlul științific de Doctor în 

științe în 1979. 

A urmat un periplu în lumea științifică internațională cu studii 

postuniversitare: 1971 - la Institutul de Geografie din Cracovia, Polonia, în 

domeniul Geografiei fizice și cercetării geomorfologice staționare; 1974 - la 

Universitatea din Uppsala, Suedia, în domeniul Geomorfologiei dinamice; 1992-

1993 – la Universitatea Colorado și Universitatea Washington, S.U.A, bursă 

Fullbright; 1997 – la Institutul Landerkunde din Leipzig, Germania; 2004 – la 

Manchester Metropolitan University, Marea Britanie. 

Recunoașterea activității în cercetarea geografică este recunoscută prin 

numeroasele premii și distincții acordate: Premiul Academiei Române ,,Gh. 

Murgoci” pentru lucrarea Experimentul de teren în geomorfologie, Editura 

Academiei 1983; Ordinul Steaua României în grad de cavaler (2002); Premiul 

Academiei Române ,,Simion Mehedinți” pentrulucrareaRomânia. Ariile natural 

protejate(2003); Doctor HonorisCausa al Universității Ștefan cel Mare din 

Suceavaîn 2008 și al UniversitățiiValahia din Târgovișteîn 2009. 

Personalitatea puternică şi implicată, dar şi prestigiul profesional şi uman de 

care profesorul Dan Bălteanu se bucură în comunitatea ştiinţifică și academică l-au 

recomandat în România pentru alegerea ca Director al Institutului de Geografie al 

Academiei Române (1990), Profesor la Universitatea din București, Facultatea de 

Geografie (2003-2013) și Facultatea de Biologie (1994-1995), Profesor asociat la 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Geografie (2008-2012); Profesor la 

Universitatea Valahia din Târgoviște (1995-2005).  

La fel de impresionantă este şi activitatea didactică și de cercetare în 

străinătate a Domnul Academician Dan Bălteanu, care a susținut cursuri, seminarii 

și stagii de practică cu studenții la: Universitatea Molisse, Isernia, Italia (1999-

2005); Universitatea din Klagenfurt, Austria (1999-2004); Universitatea Federico 

Secondo, Napoli, Iralia (1998); Universitatea Paris-Nanterre, Franța (1996); 

Universitatea Aichi, Japonia (1995), Universitatea Beer Sheva, Israel (1991); 

Universitatea Colorado, Universitatea Washington, Universitatea Berkley și U.S. 

Geological Survey, Denver (1992-1993); Universitatea Hosei și Universitatea 

Tokyo, Japonia (1992 -1993); Universitatea Split, Croația (1992 -1993). 

Profesorul Dan Bălteanu a fost ales în anul 1992 membru corespondent al 

Academiei Române, apoi în anul 2009 a devenit membru titular al aceleiași 

instituții academice.  

În ceea ce priveşte activitatea ştiințifică, trebuie să subliniem diversitatea 

domeniilor ştiinţifice pe care domnul academician şi-a focalizat cercetarea şi în 

care a obţinut rezultate remarcabile: Geomorfologie dinamică, Geomorfologie 



environmentală, Modificările globale ale mediului și activitățile umane, Hazarde 

naturale și tehnologice, Gestiunea durabilă a peisajelor, Geografia mediului, 

Resurse și riscuri, Ecologie. 

Omul de ştiinţă Dan Bălteanu s-a remarcat de-a lungul timpului prin 

activitatea publicistică fiindautor a 24 de volume de pecialitate în calitate de autor 

și coautor; 47 de capitole în lucrări de specialitate; peste200 de articole în 

domeniul geografiei fizice, de asemenea a fost director sau coordonator în peste30 

de proiecte internaţionale şi naţionale. 

Interesul şi abilitățile domniei sale a fost puse și în slujba organizării unor 

evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, simpozioane, scoli de 

vară) ce au reunit profesori şi cercetători din diferite domenii şi colţuri ale lumii în 

scopul diseminării rezultatelor activităţii lor ştiinţifice. Pot fi amintite aici, cele 

peste 20 de conferinţe organizate numai în ultimii ani. 

Domnul academician Dan Bălteanu este în prezent Președinte sau membru al 

Colegiului redacțional 12 reviste din țară și din străinătate, iar personalitatea 

complexă domniei sale se manifestă în mod strălucit şi în responsabilităţile publice 

pe care le-a asumat şi pe care le onorează cu profesionalism la nivelul unor 

organisme şi societăţi ştiinţifice și profesionale din ţară şi străinătate.  

1992 – prezent Membru în Comisia Academiei Române pentru studiul Hazardelor 

Naturale 

1998 - prezent Președintele Comitetului Național Român pentru Modificări 

Globale ale Mediului 

1998 – prezent Președintele Comitetului Național pentru Programu Internațional 

Geosferă - Biosferă 

2000 – prezent Președintele Comitetului Național de Geografie 

1990 – 2017 Vicepreședintele Asociației Geomorfologilor din România 

2008 – 2016 Membru titular al Comisiei pentru schimbări în utilizarea terenurilor, 

Uniunea Geografică Internațională 

1998 – 2005 Președintele Asociației Internaționale Carpato-Balcanice de 

Geomorfologie 

1988 – 1996 Membru corespondent, Grupul de lucru pentru studiul hazardelor 

rapide din Uniunea Geografică Internațională 

1984 – 1988  Membru corespondent, Comisia de geomorfologie cantitativă, 

teoretică și experimentală, Uniunea Geografică Internațională 

1976 – 1984  Membru corepondent, Comisia pentru experimente de teren în 

geomorfologie, Uniunea Geografică Internațională 

1975 – 1976 Membru, Grupul de lucru pentru studiul alunecărilor, Comisia pentru 

studiul versanților, Uniunea Geografică Internațională 



1974 – 1980 Membru corepondent, Comisia pentru studiul alunecărilor de teren 

din Asociația Internațională a inginerilor Geologi, afiliată Comisiei UNESCO 

pentru studiul hazardelor naturale 

Doamnelor și domnilor,  

Am încercat, într-un timp scurt, să cuprind activitatea Domnului 

Academician Dan Bălteanu, dedicată întru totul ştiinţei şi semenilor. Dar, pentru a 

întregi imaginea și rolul Domnului Academician pentru geografia de la 

Universitatea din Craiova, daţi-mi voie să reamintesc faptul că a fost și este un 

prieten de nădejde, un partener de covârşitoare importanţă pentru comunitatea 

geografilor din Universitatea noastră, implicându-se atât personal, dar aducând şi 

susţinerea Institutului de Geografie al Academiei Romane.  

Este o datorie de onoare și un prilej de gratitudine să-i acordam astăzi titlul 

de Doctor Honoris Causa domnului Academician Dan Bălteanu.  

Ca membru al comunităţii noastre universitare, nădăjduim ca Excelenţa Sa 

va rămâne în continuare un apropiat colaborator al Universităţii din Craiova şi un 

susținător al parteneriatului academic Craiova – Institutul de Geografie al 

Academiei Române.  

Îi uram multă sănătate, putere de muncă şi proiecte împlinite! 

 

Vivat, crescat, floreat! 

Craiova, 07. septembrie 2018 

 

Prof. univ. dr. Sandu Boengiu 

Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe 

 


