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CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA VETRELOR DE SAT DIN 

COMUNA JILAVELE. O PERSPECTIVĂ CARTOGRAFICĂ 
 

ANDREEA-FLORENTINA MARIN1 
 
Abstract: Viewpoints on the development of village limits in Jilavele. A cartographical outlook. The 
mapping of an historical timeframe concerning the evolution of a geographical territory, object or 
phenomenon can be achieved by using cartographical documents as a starting point, these documents being 
an important resource for their identification and localization. This article’s intention is the spatial and 
temporal re-enactment of human settlements in Jilavele, from a cartographical perspective. We used in our 
analysis documents dating from 1895 until 1991. To this we added data from 2005’s orthophotomap, using 
throughout the entire process open-source software applications. 
 
Key-Words: historical maps, open-source, village, Jilavele 
 
 
1. Introducere 
 Dorinţa de siguranţă care se naşte în fiecare 
fiinţă umană conduce la gruparea populaţiei în 
diferite forme de aşezări, prezentînd un aspect 
specific, corelat cu modul de utilizare al 
terenului şi al resurselor naturale.  
 Un element stadial în evoluţia oricărui 
habitat uman românesc îl reprezintă aşezările 
rurale, de la cele mai simple forme până la cele 
actuale. Datorită complexităţii lor, acestea se 
pot diferenţia în funcţie de anumite 
caracteristici, precum: mărime demografică, 
funcţie economică şi gradul de modernizare al 
infrastructurii (Cândea, Bran, Cimpoeru, 2006). 
 Înfăţişarea aşezărilor rurale se modifică în 
raport cu elementele naturale şi cele socio-
economice, ceea ce le conferă o dinamică 
spaţio-temporală continuă. Trasarea unei 
evoluţii a satelor se p oate face pe baza 
materialelor cartografice, a documentelor 
istorice, a imaginilor aeriene şi satelitare. 
 Scopul articolului este de a prezenta 
evoluţia suprafeţei vetrelor de sate din 
componenţa comunei Jilavele, din ultimul secol, 
prin selectarea, analiza şi prelucrarea 
documentelor cartografice şi a imaginilor 
aeriene (ortofoplan). 
 

2. Areal de studiu 
 Comuna Jilavele se află în nord-estul 
judeţului Ialomiţa, la limita acestuia cu judeţele 
Prahova şi Buzău [Fig. 1]. 
 Predominarea suprafeţelor orizontale/ 
cvasiorizontale, climatul propice locuirii, 
reţeaua hidrografică, reprezentată, mai ales, prin 
râul Sărata şi bălţile din zonă, caracteristicile 
pedologice ale terenurilor au determinat 
popularea acestui areal încă din cele mai vechi 
timpuri şi au permis dezvoltarea şi extinderea 
aşezărilor umane. 
 Comuna Jilavele este alcătuită din două 
sate: Jilavele şi Slătioarele, cu reşedinţa 
primăriei în satul Jilavele (Provianu, 1897, 
Lahovani, Brătianu, Tocilescu, 1902). 
 Caracteristicile reliefului şi activităţile 
economice dominante sunt cele care oferă 
satelor o anumită structură (modul de grupare a 
clădirilor în vatra satului), textură (modul de 
organizare a reţelei stradale) şi formă. 
  După formă, ambele sate sunt omogene, 
prezentând o structură adunată, specifică zonei 
de câmpie, cu vetrele bine conturate şi  textura 
cu un caracter regulat.  În ceea ce priveşte forma 
satului Jilavele, aceasta este poligonală, iar cea a 
satului Slătioarele este pătratică (Geacu et al, 
1997).  

 
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, B-dul M. Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, 050107, România, 
andreea.marin09@yahoo.com 
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Fig. 1. Localizarea arealului de studiu 
 
3. Metodologie 
 Pentru realizarea articolului de faţă au fost 
identificate, selectate, prelucrate şi interpretate 
documentele cartografice reprezentative pentru 
acest spaţiu, fiind analizate doar acele hărţi cu 
scări curprinse între 1:50.000 -1:25.000 [Tabel 1]. 
 Cea mai veche hartă utilizată în studiu a fost 
Harta topografică în proiecţie Cassini (geo-
spatial.org). În „Muntenia, lucrările geodezice şi 
topografice s-au desfăşurat între 1895-1899, la 
est de meridianul Zimnicea (23° est Paris)” 
(Năstase, Osaci, 2005), harta fiind tipărită în 
anul 1901. Deoarece, foaia de hartă folosită 
(Seria XX – Dridul – Coloana R) nu era 
georeferenţiată, a fost realizat acest lucru în 
aplicaţia open-source MapAnalyst, prin  
procedeul „Image-to-image”, fiind folosită ca 
bază o foaie de hartă georeferenţiată (Plan 
Director de Tragere). 
 Cea de-a doua hartă selectată şi analizată a 

fost Planul Director de Tragere (foile 4447 şi 
4547), care poate fi accesat online, printr-un  
serviciu cartografic web: 
http://earth.unibuc.ro/harti/. Foile de hartă nu 
sunt rezultatul unor noi măsurători, ci 
informaţiile provin din surse anterioare – 
româneşti, ruseşti, austriece, din ridicări care au 
avut loc în intervalul 1900-1904, fiind 
actualizate, începând cu anul 1924 pe baza 
aerofotogramelor.  
 De asemenea, s-au utilizat Harta 
Topografică în proiecţie Gauss – Krüger, scara 
1:25.000, realizată de către Direcţia Topografică 
Militară (DTM), în perioada 1972-1981 (Osaci, 
2004) şi Hărţile sovietice, scara 1:50.000 (foaia 
L-35-113), cele din urmă fiind disponibile pe 
site-ul geo-spatial.org, menţionat anterior. 
Potrivit informaţiilor de la exteriorul foilor de 
hartă, acestea prezintă situaţia terenului la 1987, 
fiind tipărite în anul 1991. 
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  Pentru anul 2005 au fost utilizate 
informaţiile extrase de pe imagine aeriană, la o 
rezoluţie de 0.5 m. 
 În analiza noastră, s-a folosit proiecţia  
Stereografică 1970, cu datum Dealul Piscului, 
care este sistemul cartografic naţional. 
 Ca metode de cercetare s-a făcut apel la 
metoda analizei, metoda comparaţiei diacronice, 
metoda cartografică şi metoda sintezei. Alături 
de aceste metode de cercetare, pe care putem să 
le numim metode clasice sau tradiţionale, o 

atenţie deosebită a fost acordat metodelor 
moderne  şi anume, de tip geospaţial. S-a 
utilizat un SIG Open Source, fiind folosite în 
acest sens aplicaţia  MapAnalyst 
(http://mapanalyst.org/), pentru georeferenţiere 
şi aplicaţia Quantum GIS, versiunea 1.8.0 – 
Lisboa (http://www.qgis.org/), pentru a extrage, 
sub formă de poligon, conturul vetrelor celor 
două sate, de pe documentele cartografice şi 
imaginea aeriană. 

 
Tab. 1. Materiale cartografice utilizate în analiză 

TITLU HĂRŢII  AUTORUL SCARA ANUL  

Harta topografică în proiecţie 
Cassini 

Stat Majorul General 
al Armatei 

1:50.000 1901 

Planul director de tragere  Direcţia Topografică 
Militară 

1:20.000 Ridicare 1900-1904 
Retipărit 1954-1959 
Pentru arealul de studiu 1957 

Harta topografică în proiecţie 
Gauss – Krüger  

Direcţia Topografică 
Militară 

1:25.000 1980-1981 

Hărţile sovietice  - 1:50.000 Situaţia terenului la 1987 
Tipărit în anul 1991 

 
4. Rezultate şi discuţii 
 Folosind datele menţionate şi metodologia 
descrisă am reconstituit limitele vetrelor de sate 
analizate, surprinzând astfel dinamica teritorială 
a acestora [Fig. 2]. 
 În intervalele 1895-1899 şi 1900-1904, 
suprafaţa construită a satelor este mult mai 
redusă decât cea din prezent: în cazul satului 
Jilavele cu circa 180 ha, iar în cazul satului 
Slătioarele cu aproximativ 20 ha. Se constată că, 
încă din acea perioadă, satul Jilavele avea o 
extindere mai mare decât satul Slătioarele, lucru 
favorizat de prezenţa drumului principal, adică 
traseul de astăzi al şoselei naţionale. 
 În 1980 se observă o extindere 
semnificativă a celor două sate. Satul Jilavele se 
extinde în partea de sud şi nord-vest, ca urmare 
a Reformei agrare din 1945, care a condus la 
divizarea loturilor de pământ în mici proprietăţi. 
Prin aplicarea acestei reforme au fost date locuri 
de case, la sud de drumul principal DN 1D şi la 
vest de cel care face legătura dintre Jilavele şi 
gara Ialomiţa, zonă cunoscută până în 1905-
1910 sub numele de „Târgul”, deoarece aici se 

organizau în fiecare an bâlciuri şi târguri 
(Ursescu, 1906, Geacu et al.,  1997). Totodată, 
din anul 1970, la marginea de nord-vest a 
satului Jilavele a început să funcţioneze o fermă 
de creştere a animalelor.   
 Desfăşurarea lacului Jilavele la nord-est de 
sat reprezintă un element natural ce împiedică 
extinderea în această parte, astfel creşterea 
suprafeţei vetrei se realizează în lungul 
drumului principal. Şi satul Slătioarele prezintă 
o suprafaţă mai mare a zonei construite, 
extinderea realizându-se la sud-vest  de drumul 
care leagă acest sat de Jilavele şi în partea de 
nord-vest. 
 În anul 1987, este evidenţiată aceeaşi 
tendinţă de creştere a suprafeţei spaţiului 
construit în cazul satului Jilavele, prin 
extinderea fermei de animale până la marginea 
drumului naţional 1D, în condiţiile în care în 
perioada 1980-1993, efectivele de animale au 
crescut semnificativ, în anul 1991 fiind 
înregistrat  cel mai mare număr de porcine din 
această unitate (Sorin et al, 1997 
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Fig. 2. Harta evoluţiei suprafeţei vetrelor de sat (1895 – 2005) 
 
 Ulterior, ca urmare a desfiinţării fermei de 
animale, lipsa interesului pentru practicarea şi 
dezvoltarea agriculturii la nivel local şi 
intensificare mişcării migratorii cu caracter 
definifiv rural - urban (în special la nivelul 
tinerilor), suprafaţa vetrelor nu a mai crescut 
semnificativ. 
 
5. Concluzii 
 Analiza materialelor cartografice şi a 
imaginilor aeriene constituie o modalitate 
importantă în suprinderea evoluţiei teritoriale a 
aşezărilor umane, în acest caz a aşezărilor 
rurale. Din cercetarea acestora, rezultă că 
aşezările rurale, din arealul studiat, şi-au păstrat 
în linii mari structura, textura şi formele actuale, 
o dinamică evidentă fiind la nivelul suprafeţelor 
vetrelor. Contextul în care s-a realizat acest 
lucru a fost determinat atât de factorii fizico-
geografici, cât şi de factorii istorici (Decretul-

lege 187/1945), economici (înfiinţarea şi 
funcţionarea Asociaţiilor Economice 
Intercooperatiste în perioada 1960-1990, 
desfiinţarea complexelor de animale după anii 
'90) şi cei sociali (migraţia urban-rural, rural-
urban, migraţia internaţională).  
 Pe ansamblu, suprafaţa celor două sate a 
crescut în perioada 1895-2005, în direcţiile nord 
şi sud-vest, în cazul satului Slătioarele şi nord-
vest, sud şi est în cazul satului Jilavele, în 
prezent cunoscând o  perioadă de stagnare.  
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