
 

PERSONALITĂŢI GEOGRAFICE ŞI GEOLOGICE ORIGINARE DIN JUDEŢUL VASLUI 

 

 
Dimitrie Cantemir (1673-1723) născut în satul Silişteni (azi Dimitrie Cantemir), la sud de Huşi, repezintă unul din marii 

cărturari ai acestor locuri, primul savant al ţării noastre. Dintre diversele sale preocupări - enciclopedist, etnograf, filozof, 

istoric, lingvist, muzicolog și compozitor - se remarcă şi studiul geografie. Opera sa de căpătâi, Descriptio Moldaviae, 

scrisă la cererea Academiei din Berlin, este prima lucrare cu caracter enciclopedic, conținând descrieri pertinente și 

complete de natură geografică, politică, administrativă, organizatorică, socială, lingvistică şi etnografică, pentru partea de 

est a ţării. Din punct de vedere geografic, se descriu unităţile de relief, apele curgătoare, aşezările şi oamenii acelor 

vremuri. Lucrarea prezintă, pentru întâia oară, o hartă a Moldovei.  

 

 
Mihai David (1886-1954) s-a născut în oraşul Negreşti, unde a urmat şi cursurile primare. După studiile  secundare la 

Liceul „C. Negruzzi” din Iaşi şi cele superioare la Facultatea de Ştiinţe a universităţii ieşene, geograful de mai târziu 

susţine, sub îndrumarea  lui I. Simionescu, teza de doctorat cu tema „Cercetări geologice în Podşul Moldovenesc”, în 

anul 1914. Remarcându-se ca un bun cunoscător al morfologiei terestre, Mihai David elaborează, ulterior, mai multe 

lucrări de geomorfologie, dintre care amintim: „O schiţă geomorfologică a Podişului sarmatic din Moldova” (1920); 

„Relieful Coastei Iaşilor şi problemele pe care le ridică sub raport geomorfologic şi antropogeografic” (1941); „Geneza, 

evoluţia şi aspectele de relief ale Podişului Transilvaniei” (1945) ş.a. În 1930 înfiinţează la Iaşi Societatea de Geografie 

„Dimitrie Cantemir”, care a avut o revistă proprie, continuată şi astăzi cu numele “Lucrările Seminarului de geografie 

“Dimitrie Cantemir” a Facultăţii de Geografie-Geologie. A fost membru corespondent al Academiei Române, din anul 

1935. 

 

 
 

Neculai Macarovici (1900-1979) s-a născut în oraşul Negreşti. Şcoala primară a făcut-o la Huşi, cea secundară la Vaslui, 

iar în anul 1925 a absolvit Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi. A fost un geolog şi un paleontolog 

apreciat, motiv pentru care a fost şi membru corespondent al Academiei Române, începând cu anul 1974. Dintre lucrările 

sale, amintim: „Călăuza Ceahlăului” (1932); “Curs de geologie stratificată (1948)”; „Tabloul analizelor apelor 

minerale” (1957); „Geologia cuaternarului” (1968); „Condiţiile de mediu ale vieţuitoarelor din trecutul geologic” 

(1972).   
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Mihai Iancu (1904-1995) s-a născut în satul Creţeştii de Sus, comuna Creţeşti, la sud-vest de Huşi. Cursurile liceale le-a 

făcut la Liceul „Cuza Vodă” din Huşi, iar cele universitare la Facultatea de Ştiinţe, secţia Geografie, a Universităţii „Al. I 

Cuza” Iaşi, absolvite în anul 1923. Şi-a început actvitatea didactică în învăţământul preuniversitar, la Galaţi, Iaşi şi 

Predeal, iar din anul 1949 a început cariera universitară, la Universitatea din Bucureşti, unde a ocupat mai multe funcţii de 

conducere: şef de lucrări, decan, prorector. A fost preocupat mai ales de geografia fizică, domeniu în care a publicat, 

singur sau în colaborare, diverse studii privind spaţiul românesc şi cel planetar. Dintre lucrările sale amintim: „Geografia 

Fizică a R.S.R.” (1970), „România – ghid atlas” (1971), „Judeţul Braşov” (1971), „Împărăţia nisipurilor” (1971), 

„Universul Alb” (1978), „Litoralul Oceanului Planetar” (1980), „Mediteranele lumii” (1980) ş.a. 

 

 
Alexandru Obreja (1908-1985) s-a născut în nordul judeţului, în satul Gugeşti, fiind cel mai mare copil al unei familii, 

cu şapte copii, de agricultori. În decursul formării sale a avut de depăşit mai multe greutăţi: a fost obligat să-şi întrerupă 

studiile şi să muncească pentru a se întreţine, a participat la Al Doilea Război Mondial şi a fost prizonier în lagărele din 

URSS, în perioada 1944-1946. A fost profesor la Liceul „Costache Negruzzi” din Iaşi, apoi la Seminarul pedagogic 

universitar, iar din 1949 a fost angajat ca asistent la catedra de geografie a Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi. Teza de 

doctorat, intitulată „Câmpia Tecuciului – caracterizare fizico-geografică”, şi-a susţinut-o în anul 1965, sub îndrumarea 

profesorului Tiberiu Moraru, de la Universitatea din Cluj. A publicat numeroase lucrări: „Metodica predării geografiei” 

(1967), „Istoria dezvoltării geografiei în România” (1972), „Memoria continentelor” (1975), „Dicţionarul geografic al 

judeţului Iaşi” (1979), „Drumuri și popasuri prin Moldova deluroasă” (1981). 

 

 
Traian Idriceau (1908-1989) s-a născut în nordul judeţului, în comuna Micleşti, din părinţi învăţători. A urmat cursurile 

liceale la Bârlad, iar cele universitare la Iaşi, atât la Facultatea de Ştiinţe, secţia chimie, cât şi la Institutul de chimie 

tehnologică, obţinând şi diploma de inginer chimist. A ocupat diferite trepte universitare, la catedra de Mineralogie şi 

Cristalografie, unde a studiat şi a publicat, împreună cu academicianul Mircea Savul, numeroase lucrări privind 

mineralizările cu sulfuri din Carpaţii Orientali. Alături de Mircea Savul, a contribuit la realizarea primei secţii de 

geochimie din ţară, disciplină studiată în continuare la Departamentului de Geologie a Facultăţii de Geografie-Geologie 

din cadrul universităţii ieşene. 

 



 
Ion Gugiuman (1909-1990) s-a născut la Huşi, unde a urmat şi cursurile gimnaziale şi liceale. A absolvit Facultatea de 

Ştiinţe a Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi, studiind cu somităţi ale ştiinţei româneşti: Mihai David (geomorfologie), 

Gheorghe Năstase (geografia populaţiei), Ion Borcea (zoogeografie), Ion Atanasiu (geologie). A început cariera 

universitară în anul 1941, iar în anul 1943 şi-a susţinut teza de doctorat în geografie „Depresiunea Huşi – studiu de 

geografie fizică şi economică”. Deşi cele mai multe studii le-a făcut în domeniul climatologiei, cu contribuţii recunoscute 

privind clima oraşelor Iaşi, Galaţi, Bacău, Bârlad şi Huşi, geograful a fost preocupat şi de problemele de ansamblu ale 

mediului înconjurător, susţinând numeroase conferinţe de popularizare a ştiinţelor geografice, cu deosebire la postul de 

radio Iaşi. Rămân definitorii şi lucrările care descriu geografia aceste locuri: „Judeţul Vaslui” (1973) şi „Dicţionarul 

geografic al judeţului Vaslui” (1988). În Munţii Rarău funcţionează, din anul 2005, Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi 

practică universitară “Ion Gugiuman”. 

 

 
Nicolae Barbu (1924-2012) s-a născut în satul Stâncăşeni, comuna Voineşti. A urmat cursurile medii la Bârlad, iar pe 

cele superioare la Facultatea de Geografie – Geologie din cadrul Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi. A fost titularul cursului 

de Geografia Solurilor, fiind format în domeniul pedologiei de către Nicolae Bucur, de la Institutul Agronomic Iaşi. Teza 

de doctorat şi-a susţinut-o la Universitatea „Babeş-Bolay” din Cluj Napoca, cu titlul „Studiul geomorfologic al Obcinelor 

Bucovinei” (1972), iar din 1990 a devenit conducător de doctorat în Geografie fizică. Este recunoscut drept creatorul 

şcolii pedologice ieşene, activitate ce a necesitat o muncă tenace şi plină de sacrificii, pe parcursul a circa 30 de ani, cu 

multe studii de teren, concentrate mai ales în Podişul Moldovei şi Carpaţii Orientali. După pensionare, a continuat să 

lucreze în calitatea de profesor consultant (1987-2011). S-a integrat într-un colectiv creat de academicianul Valeriu D. 

Cotea şi a participat activ la studiul podgoriilor româneşti, lui revenindu-i caracterizarea condiţiilor geografice din fiecare 

podgorie. Astfel, a contribuit la publicarea a nouă asemenea lucrări în revista Academiei Elveţiene a Vinului şi a patru 

mari monografii dedicate podgoriilor româneşti. 

 

 
 

Vasile Băican (1941-2016) s-a născut la Huşi, unde a urmat şi cursurile gimnaziale. Studiile medii le-a făcut la Liceul 

Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, fiind ulterior chiar angajat la o unitate militară din Huşi. În 1966 a absolvit 



Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie, la secţia de Geografie fizică, iar din 1967 a fost încadrat ca preparator la 

aceaşi facultate. În anul 1992 a susţinut teza de doctorat „Geografia Moldovei oglindită în documentele cartografice din 

secolul al XVIII-lea”, publicată în anul 1996 la Editura Academiei. A fost titular al cursurilor de cartografie, topografie, 

aerofotogrametrie ş.a. Din 1968, până la pensionare, a fost responsabil cu fondul de hărţi topografice al universităţii. A 

publicat mai multe lucrări din acest domeniu: „Model de sistem informaţional geografic pentru documentarea proiectelor 

de organizare a teritoriului şi dezvoltare durabilă - aplicaţie la judeţul Botoşani” (1998) „Dicţionar de cartografie –

topografie” (2004), Topografie – lucrări practice (2004), dar a fost coautor şi al unor lucrări privind aceste locuri, de 

exemplu monografia geografică „Judeţul Vaslui” (1973) şi „Dicţionarul geografic al judeţului Vaslui” (1988). 

 

 
Iulian Stângă (1979-2014) s-a născut la Bogdăneşti iar cursurile liceale le-a urmat la Liceul „M. Eminescu” Bârlad. 

Cursurile universitare le-a absolvit în anul 2002, la Facultatea de Geografie – Geologie, iar în anul 2009 şi-a susţinut 

lucrarea de doctorat, la aceeaşi universitate, cu titlul „Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea teritoriului”. 

Deşi s-a stins devreme, într-un accident din Munţii Retezat, în timp ce conducea o aplicaţie a studenţilor, a lăsat în urmă o 

activitatea științifică recunoscută şi recompensată prin câteva premii, dintre care amintim: Diploma și medalia jubiliară 

„100 de ani de știința solului în România” şi Premiul „Nicolae Cernescu” al Academiei de Știinte Agricole și Silvice, 

acordat în anul 2009 pentru lucrarea, în care a fost coautor, „Solurile munților vulcanici din Nord-Vestul Carpaților 

Orientali”. 
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