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INTRODUCERE

În anul 2013, printr-o Hotărâre a Guvernului [1] 
cu privire la Nomenclatorul specialităților științifice, 
în Republica Moldova a fost decretată denumirea și 
aplicarea unei pretinse noi ramuri științifice – „geo-
nomia”. În baza acestei hotărâri, au început să fie acor-
date noi titluri științifice – de Doctor/Doctor habilitat 
în științe geonomice, – în locul științelor consacrate, 
Geografie și Geologie. Aceste modificări au fost con-
firmate mai recent prin Decizia Consiliului de Con-
ducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității 
în Educație și Cercetare (ANAEC) [2], potrivit căreia  
titlurile științifice s-au corelat cu domeniile și ramuri-
le științifice adoptate în anul 2013. Până astăzi au fost 
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Cuvinte-cheie: geonomie, geografie, geologie, paradigma și obiectul de studiu al științei, științele Terrei.

susținute 9 teze în domeniul dat și, respectiv, confir-
mate titlurile de doctor în științe geonomice. 

În același timp, argumentele privind apariția aces-
tei noi ramuri științifice și necesitatea modificării ti-
tlurilor științifice nu sunt clare și nu au fost discutate 
cu comunitatea cercetătorilor din Republica Moldova. 
De asemenea, o primă evaluare a materialelor publica-
te referitor la „geonomie” în calitate de ramură știin-
țifică (numărul cărora este foarte limitat) denotă atât 
existența unor opinii total contradictorii despre esența 
acestei noțiuni, cât și lipsa expunerii clare și univoce 
a elementelor ei de bază care i-ar putea confirma sta-
tutul de nouă știință independentă. În plus, nu există 
nici argumente plauzibile care ar demonstra necesita-
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tea înlocuirii geografiei și geologiei cu această presu-
pusă nouă știință și a conferirii titlurilor științifice în 
domeniul dat. 

Atât geografia, cât și geologia au o istorie de mile-
nii, corespund tuturor rigorilor gnoseologice și meto-
dologice inerente unor ramuri științifice independen-
te, sunt recunoscute și continuă să fie obiect de studiu 
pentru comunitatea științifică internațională în toate 
țările lumii, iar decizia de a le substitui printr-o nouă 
ramură științifică ipotetică a fost luată numai într-un 
singur caz – cel al Republicii Moldova. În acest context, 
scopul articolului este de a analiza definițiile existente 
ale „geonomiei” în literatura științifică internaționa-
lă, precum și conformitatea ei cu principalele criterii  
inerente unei ramuri științifice independente, și anu-
me: existența obiectului de cercetare și a unei defini-
ţii concise, univoce și clare a acestuia, arsenalul me-
todologic și noțional propriu, terminologia generală 
adecvată și acceptarea ei de către comunitatea cerce-
tătorilor din domeniu, problemele teoretice specifice 
de studiu și domeniile de aplicare practică. În final, în 
baza acestei investigații se vor prezenta concluziile și 
recomandările de rigoare, răspunzând la întrebarea 
retorică din titlul articolului. 

METODELE ȘI MATERIALELE APLICATE

Analiza efectuată se bazează atât pe materialele 
disponibile în rețeaua Internet, inclusiv dicționarele 
on-line, cât și pe articolele și monografiile pe tema 
„geonomie” în limbile engleză, franceză, română și 
rusă, limbi care au cea mai largă circulație internați-
onală în domeniul cercetării. Este studiată etimologia 
termenului dat, precum și evaluarea comparativă a de-
finițiilor existente, a obiectului de studiu, a arsenalului 
metodic, a terminologiei, precum și a problemelor ști-
ințifice și aplicative ce și le asumă domeniul respectiv.  

REZULTATELE OBȚINUTE 
ETIMOLOGIA NOȚIUNII DE GEONOMIE 

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Ro-
mâne [3], în plan etimologic noțiunea de „geonomie” 
are la originile sale termenii grecești (a) „geo” – ceea 
ce înseamnă Pământul/Terra/globul terestru/pământ/
sol/teren/teluric; și (b) „nomos” – ceea ce înseamnă 
lege sau obicei, care sunt aplicate pentru administra-
rea unui oarecare domeniu. În contextul dat, putem 
afirma că „geonomia” necesită a fi concepută în calita-
te de „legi/obiceiuri ale Terrei” sau de „legi/obiceiuri 
ale naturii”. La aceasta se referă J. Smith în articolul său 
[4]. Deci, pornind de la etimologia termenului respec-
tiv, publicațiile științifice pe tema în cauză ar trebui 
să fie focalizate asupra expunerii și dezvoltării legilor 

naturii în sensul larg al cuvântului sau al abordărilor, 
a procedeelor sau mecanismelor orientate spre o ad-
ministrare eficientă a Terrei și a resurselor ei sub toate 
aspectele: economic, ecologic, juridic etc. În realitate 
însă, lucrările publicate până în prezent se referă, în 
primul rând, la aspectele metodologice generale ale 
geonomiei, definiția ei, domeniile pe care le-ar putea 
cuprinde, fără a se aprofunda în formularea proble-
melor teoretice sau a mecanismelor managementului 
Terrei și al resurselor ei naturale.

DEFINIȚIILE, OBIECTUL DE STUDIU  
ȘI ASPECTELE METODOLOGICE  
ALE GEONOMIEI ÎN LITERATURA  
ȘTIINȚIFICĂ 

Dacă în plan etimologic nu exista câmp larg de 
interpretări ale noțiunii de „geonomie”, atunci sub as-
pectul definiției și al domeniului de cercetare, al pro-
blemelor teoretice sau aplicative ale acestei presupuse 
noi ramuri științifice vedem o diversitate largă de opi-
nii ale cercetătorilor care, în majoritatea lor, sunt total 
contradictorii.

Definițiile geonomiei în literatura engleză. În 
general, numărul publicațiilor engleze dedicate geo-
nomiei este foarte redus și am putea conclude ca acest 
termen nu este acceptat în lucrările științifice existente 
în această limbă. Termenul geonomie în limba engle-
ză este tradus atât ca „geonomics”, cât și ca „geonomy”, 
iar analiza definițiilor existente demonstrează în mod 
cert că noțiunea de „geonomie” nu are o percepere uni-
vocă. Astfel, în dicționarul lui Merriam [5] geonomia 
este definita în calitate de: (a) o îmbinare a factorilor 
economici și geografici cu referință la comerțul inter-
național sau (b) o politică guvernamentală ghidată de 
geonomiști. În una dintre publicațiile cele mai timpurii 
pe tema geonomiei ale lui R. H. Whitebeck [6] se con-
semna că geonomia este o ramură științifica ce cuprin-
de „… aspectele economice ale geologiei și geografiei”. 
Într-un dicționar electronic [7] noțiunea de geonomie 
reprezintă „… studierea proprietăților fizice ale pă-
mântului, care include în sine studierea geologică și 
fizico-geografică”. Într-o maniera similară, dar diferită 
și mai extinsă, este prezentată definiția geonomiei în-
tr-un alt dicționar în care se menționează că ea „…rep- 
rezintă studierea Terrei sub toate aspectele sale, inclu-
siv cele geologice, fizice, chimice și mecanice și poate fi 
numită în calitate de „știința Terrei” [8]. Definiția din 
Dicționarul Oxford relevă că „… geonomia reprezintă 
o ramură științifica care are în centrul atenției sale pă-
mântul – în raport cu astronomia” [9]. Dicționarul lui 
Collins definește „geonomia” nu în calitate de știință, 
ci de doctrină „… conform căreia oamenii sunt propri-
etarii numai a ceea ce e creat de ei, în timp ce bunuri-
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le naturale, astfel ca terenurile, nu aparțin numai unei 
persoane, ci în măsură egală tuturor” [10].  

Sub un alt unghi de vedere prezintă geonomia  
C. Clugston [11], care egalează aceasta noțiune cu 
„geologia economică”, afirmând că „… ea reprezintă o 
sinteză a științelor fizice și a comportamentului uman 
în procesul utilizării resurselor naturale nerenovabile, 
precum și efectele acestei utilizări, – în mod particular 
a interrelațiilor dintre cerințele resurselor nerenovabi-
le globale, costurile, disponibilitatea și furnizarea lor, 
prețurile și solicitarea lor pe piață care și determină 
prosperitatea umană industrială”.

Șirul acestor definiții, care într-o oarecare măsură 
delimitează geonomia în calitate de ramură științifică a 
Terrei, este completat de definiția din Wikipedia [12] 
având o conotație filosofică: „geonomia” (sau geor-
gismul – numit în memoria lui Henry George (1839–
1897)), este o filosofie și o ideologie economică care 
susține că fiecare deține ceea ce creează, dar că tot ce 
se găsește în natură, cel mai important pământul, apar-
ține în mod egal întregii umanități. Această filosofie 
este, de obicei, asociată cu ideea unui impozit unic pe 
valoarea terenului, iar adepții ei susțin că o taxă opti-
mă pe valoarea terenului, corectă și echitabilă, va putea 
acumula venituri mai mult decât suficiente, astfel încât 
alte impozite... să poată fi reduse sau eliminate”.

Cu o altă viziune a geonomiei vine J.J. Smith [4], 
care, accentuând faptul ca această noțiune literal-
mente înseamnă „legile Terrei”, orientate spre o bună 
administrare a resurselor naturale, menționează că ea 
nu reprezintă o ramură a științei economice, ci o ra-
mură științifica nouă superioară, bazată atât pe un șir 
de ramuri științifice ale naturii, cât și pe știința eco-
nomică. În așa fel, geonomia trebuie să fie orientată 
spre reformarea impozitării veniturilor umane, si, în 
final, spre redistribuirea lor. Într-o maniera similară 
definește noțiunea de geonomie I. Ternyik [13]: „… o 
abordare economică care recomandă practic impozi-
tarea produsului social sau a produselor din resursele 
naturale (valoarea terenurilor), astfel încât antrepre-
noriatul și capitalul tehnic sau utilajele să fie eliberate 
de impozitarea excesivă”. 

Noțiunea de geonomie în literatura franceză. 
Analiza efectuată denotă faptul că și în literatura fran-
ceză noțiunea de „geonomie” nu este acceptată de cer-
cetătorii din domeniu: se constată un număr foarte 
redus de publicații la această temă și chiar lipsa lor in 
ultimele decenii. Mai mult decât atât, nici în literatu-
ra franceză geonomia nu are o interpretare univocă 
[14]. Astfel, acest termen poate însemna: (a) studiul 
proprietăților Pământului [15]; (b) o subdisciplină a 
biogeografiei al cărei scop este de a descrie distribuția 
viețuitoarelor [16]; (c) studiul proprietarilor vegetați-

ei terestre [17]. Și în dicționarul francez al mediului și 
dezvoltării durabile [18] se afirmă că „geonomia” re-
prezintă  „… o ramură a biogeografiei al cărei scop este 
de a cerceta distribuția în spațiu a ființelor vii”.

După cum menționează I. Cepleanu [19], terme-
nul de „geonomie” a început să fie folosit în limba 
franceză după Primul Război Mondial de geografii 
Emmanuel de Martonne și colegul său Albert De-
mangeon, care însă nu au avut lucrări special dedicate 
acestui termen, folosindu-l în sensul prezentat pentru 
prima dată de către cercetătorul român Grigore Anti-
pa în anul 1909 [20]. Termenul respectiv a rămas pu-
țin cunoscut în literatura franceză până în 1945, când 
a început să fie aplicat în cercetările asupra amenajării 
teritoriului. După cum menționează J. Gohier [21], 
anume în anii ’50 ai secolului al XX-lea apare necesi-
tatea practică de planificare a dezvoltării economice și 
organizării spațiale a teritoriului, fapt ce a condiționat 
apariția unor noi abordări științifice în acest domeniu, 
inclusiv ale celor orientate spre optimizarea relațiilor 
dintre mediu și societate. 

Printre cercetătorii care și-au adus contribuția la 
dezvoltarea noțiunii de geonomie este Maurice Rou-
ge de la Institutul de Urbanism din Paris, care în anul 
1947 a publicat una dintre puținele lucrări dedicate în 
totalitate acestui nou domeniu de cercetare – Geono-
mia sau organizarea teritoriului. Conform lui M. Rou-
ge [22], „geonomia” reprezintă simultan atât o știință, o 
artă, cât și o abordare tehnică care se află la intersecția 
mai multor științe ale naturii și societății și poate cu 
succes îmbina în sine abordările geografice, geologice 
și cele ale organizării teritoriului și ale urbanismului. 
Ea poate fi concepută în calitate de „... o nouă discipli-
nă științifică a organizării spațiale, distinctă de urba-
nism și geografie, care studiază structurile și echilibrele 
ce afectează utilizarea terenurilor, sub triplul aspect de 
geografie, sociologie și economie” (citat în M-C. Ro-
bic [22]. Potrivit lui M. Rouge, geonomia mai studiază 
utilizarea resurselor naturale sau „consumul” lor și re-
acția mediului la acest consum, formulând acțiuni de 
prevenire a degradării sau de ameliorare a lui. Folosind 
o abordare atât descriptivă, conceptuală, cât și predicti-
vă, geonomia caută să înțeleagă condițiile în care au loc 
transformările Terrei care au un impact direct asupra 
societății umane. Ulterior, din 1953, în cadrul cursu-
lui său de Geonomie la Școala Înaltelor Studii Practi-
ce, M. Rouge caracteriza această disciplină științifică 
nouă drept „un ansamblu de cunoștințe «risipite» până 
astăzi prin geografia fizică și umană, prin geologie, 
pedologie, agronomie, climatologie, ecologie, demo-
grafie, sociologie, economie, urbanistică, inginerie… 
care astăzi necesită a fi adunate într-un corp coerent 
pentru a descrie realitatea spațiilor, precum și legile și 
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condițiile în care ele se pot modifica; combinând aceste 
cunoștințe, inclusiv tehnice (matematice, cartografice, 
statistice), «geonomul» găsește soluțiile cele mai chib-
zuite”. Prin urmare, în perceperea acestui cercetător 
francez, geonomia se transformă într-o „meta-știință” 
care cuprinde un ansamblu extrem de vast al discipli-
nelor științifice tradiționale, orientate spre soluționarea 
problemelor organizării optime spațiale și a amenajării 
teritoriului. Totuși, în afara acestor presupuse calități 
ale geonomiei autorul nu a prezentat argumentele ne-
cesare că ea într-adevăr necesită și poate fi considerată 
drept o disciplină științifică nouă, aprobată atât sub as-
pect teoretic, cât și capabilă să soluționeze problemele 
practice ale societății.

Ulterior, noțiunea de „geonomie” a fost folosită de 
geograful Philippe Pinchemel, precum și de biologul, 
ecologistul și etnologul François Terrason de la Mu-
zeul din Paris în lucrarea sa privind regruparea ne-
distructivă a gardurilor vii și reconstrucția mediului 
de pe insulele Galapagos. În viziunea lui F. Terrason, 
geonomia reprezintă „studiul interdependenței și 
coevoluției dintre societățile umane și ecosisteme în 
timp și spațiu” [23]. Mai recent, în versiunea franceză 
a Wikipediei [24], aceasta definiție a lui F. Terrason 
a fost confirmată, menționându-se că „… geonomia 
este știința relațiilor dintre societățile umane și mediul 
lor natural”. Suplimentar se afirmă că în timp ce aces-
te relații sunt cercetate în cadrul diferitor discipline 
științifice și/sau abordări sectoriale, aplicând noțiuni-
le fundamentale care deja sunt universal acceptate – 
„abordare sistemică”, „eco-cetățenie”, „eco-geografie”, 
„etnoecologie” și/sau „eco-antropologie”, precum și 
sub aspect aplicativ – noțiunile „management inte-
grat”, „economie ecologică”, „bio-economie” și „dez-
voltare durabilă”, geonomia, în calitate de știință nouă, 
ar putea oferi o bază teoretică și aplicativă solidă în 
vederea organizării relațiilor dintre mediul natural 
și societatea umană, fără însă a se prezenta care ar fi 
specificul și inovațiunea acesteia. Dezideratul în cauză 
rămâne a fi doar un apel către cercetătorii din dife-
rite domenii, fără a fi ulterior dezvoltat în literatura 
științifică franceză, precum și în alte limbi. Respectiv, 
putem conchide că, deși a apărut în limba franceză la 
începutul sec. al XX-lea, termenul „geonomie” rămâ-
ne în afara limbajului cercetătorilor, fără a vedea noi 
publicații, mai cu seama cele în care ar fi fost prezen-
tate aspectele metodologice și inovative ale acestei noi 
științe aparente. 

Geonomia în literatura română. Cu toate că ter-
menul de „geonomie” exista în limba română înainte 
de 1900, în sens cu precădere geofizic: „geonomia este 
o ramură a geologiei care se ocupă de legile fizice care 
guvernează transformările formei suprafeței Pămân-

tului” [25], pentru prima dată în literatura științifică 
acest termen a fost introdus de geograful și naturalis-
tul Grigore Antipa în anul 1909, la o conferință a So-
cietății de Geografie [26]. Potrivit lui G. Antipa, abor-
darea geonomică, bazată pe cercetarea interacțiunilor 
proceselor și fenomenelor naturale, oferă posibilitatea 
de a fundamenta gestionarea mai rațională a resurse-
lor naturale, având ca exemplu ecosistemele Mării Ne-
gre și ale Deltei Dunării.

Ulterior și în literatura româna noțiunea de geo-
nomie și-a găsit o oarecare aplicare, deși diferă to-
tal atât de sensul care i se atribuie în literatura en-
gleză și franceză, cât și de cel aplicat inițial de către  
G. Antipa. Astfel, DEX-ul Limbii Romane [27] defi-
nește geonomia drept:  (a) știința care studiază struc-
tura scoarței terestre și a legilor după care se produc 
modificările acesteia; și (b) studiul legilor fizice după 
care se produc modificările scoarței Pământului. Toto- 
dată, Wikipedia oferă o alta tălmăcire a acestei noi 
presupuse științe: „geonomia reprezintă știința rela-
țiilor dintre mediul înconjurător natural și societatea 
umană” [28]. Încercările autorului acestui articol de 
a găsi lucrări dedicate geonomiei în literatura științi-
fică româna contemporană nu s-au bucurat de suc-
ces, ele practic lipsesc printre materialele publicate 
în ultimele decenii. Aceasta se referă și la literatura 
din Republica Moldova: oricât ar fi de paradoxal, cu 
toate că este instituționalizată oficial, în niciun mate-
rial publicat nu se face referință la geonomie, nici în 
titlurile și nici în scopurile și obiectivele cercetărilor 
în domeniu!

Noțiunea de geonomie în literatura rusă. Li-
teratura științifică rusă, de asemenea, dispune de un 
număr foarte limitat de publicații pe tematica „geono-
miei”, care însa poartă un pronunțat caracter geologic. 
Perceperea geonomiei este și ea diferită, iar printre 
materialele publicate nu pot fi identificate cele care ar 
fundamenta geonomia în calitate de o nouă discipli-
nă științifică, prevalând materialele consacrate noilor 
abordări integratoare în științele Terrei, care ar avea o 
perspectivă pe viitor. 

Asupra fundamentării geonomiei în calitate de 
știință nouă sub aspect metodologic a reflectat în mo-
nografia sa I. Kruti [29]. El încearcă să formuleze un 
model general ce ar unifica științele Pământului (care 
cercetează diverse aspecte ale Terrei) – geografice, 
geologice, astronomice etc., combinându-le într-un 
singur sistem, fundamentând, astfel, necesitatea apa-
riției unei noi discipline științifice. Aceasta urmează 
să ia în considerare orientarea științei moderne spre 
cunoașterea fenomenelor naturale în integritatea lor, 
deoarece toate sunt interconectate și interdependente. 
Analiza lucrării date arată că autorul are scopul de a 
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fundamenta necesitatea unei asemenea abordări știin-
țifice, fără însă a se opri la definirea elementelor prin-
cipale ale geonomiei în calitate de disciplină științifică 
în proces de apariție, inclusiv fără a prezenta origina-
litatea obiectului de studiu, a arsenalului ei metodo-
logic, noul bagaj terminologic specific sau problemele 
aplicative la care ea își poate aduce aportul etc., focali-
zându-se numai pe perspectiva îndepărtată a posibilei 
apariții a acestei noi științe.  

Asupra dezvoltării unei meta-științe integratoare 
a Terrei s-a pronunțat și celebrul cercetător rus, geo-
logul V. Belousov, potrivit căruia studierea straturi-
lor adânci ale scoarței terestre în scopul identificării 
cauzelor proceselor care determină spectrul întreg al 
proceselor geologice endogene solicita apariția unei 
științe complexe a Terrei – geonomia. Pentru a efectua 
cercetări geonomice geologia trebuie să se integreze cu 
alte științe ale Pământului – este vorba nu numai de o 
conlucrare a reprezentanților diferitelor științe (fapt ce 
reprezintă o anumită etapă necesară în cadrul acestui 
proces), dar și de crearea unei științe unificate a Terrei, 
în care ar fi îmbinate metodele geologice, geofizice și 
geochimice…”. Una dintre denumirile acestei științe 
poate fi „geonomia”, în mod analogic cu „astronomia” 
sau „aeronomia”, noțiuni intrate în circuit în literatu-
ra științifică [30]. Prin urmare, în viziunea lui V. Be-
lousov, geonomia ar putea deveni o „meta-știința” a 
Terrei, dar care ar fi una pur geologică, focalizată pe 
cercetările complexe ale transformărilor scoarței te-
restre a Terrei. 

În mod similar reflectează asupra esenței geono-
miei și metodologul V. Shmakin [31], care încearcă 
însă fundamentarea ei în calitate de o nouă paradigmă 
științifică în tectonica globală. O astfel de necesitate 
este dictată de multiplele crize în dezvoltarea ramu-
rii tectonicii plăcilor și de limitele paradigmei vechi, 
numite paradigma „mecanică”, bazată pe  abordări 
tradiționale reflectate în multitudinea disciplinelor 
științifice geologice și care începe a fi schimbată prin 
paradigma „geonomică”. Centrul atenției acestei noi 
paradigme este integrarea lor, având la bază abordarea 
complexă, sistemică de cercetare a scoarței Terrei. 

În linii generale, analiza literaturii publicate de-
monstrează faptul ca noțiunea de „geonomie” este 
utilizată în egală măsură și în scopul soluționării unor 
sarcini pur geologice ce țin atât de eficientizarea ex-
ploatării zăcămintelor de țiței și gaze naturale [32], 
cât și de efectuarea cercetărilor regionale ale riscurilor 
proceselor exodinamice [33; 34] sau analiza metodo-
logică a specificului cunoștințelor geodezice [35]. 

Printre publicațiile din literatura rusă destinate în 
mod special noțiunii de geonomie menționăm lucrarea 
lui D. Zameatin [36]. Conform  lui, geonomia repre-

zintă un nou domeniu științific interdisciplinar, care 
consideră și studiază spațiul ca imagine și tranzacție. 
Economia evoluționistă și instituțională acordă o im-
portanță deosebită tranzacțiilor, costurilor de tranzac-
ție și specificului acestora. Domeniul de studiu în care 
imaginile spațiale/geografice sunt examinate ca tran-
zacții economice poate fi numită geonomie. Potrivit lui  
D. Zameatin, geonomia reprezintă un domeniu de cer-
cetare interdisciplinar la intersecția geografiei figurati-
ve/umanitare și a economiei evolutive și instituționale. 
În același timp, sursele tradiționale de analiză evolutivă 
și instituțională, inclusiv documentația economică și 
juridică, materialele sondajelor de opinie și interviurile 
aprofundate rămân relevante pentru geonomie.

INSTITUȚIONALIZAREA „GEONOMIEI” 

Analiza efectuata denotă un fapt paradoxal – 
pe fundalul existenței unui număr limitat de pu-
blicații pe tematica geonomiei se manifesta o lip-
să totală în plan global a cadrului ei instituțional. 
Autorul nu a reușit să identifice în nicio țară un 
institut, departament sau laborator de cercetări 
geonomice. Mai mult decât atât: nu există nici ca-
tedre universitare în acest domeniu, chiar mai mult – 
în nicio țară nu sunt acordate titluri de doctor în ști-
ințe geonomice („PhD in Geonomics” sau „Кандидат 
геономических наук”), – cu excepția, – după cum am 
menționat anterior, Republicii Moldova, în cadrul fos-
tei Universități „Dimitrie Cantemir” existând un De-
partament al Științelor Biologice și Geonomice [37] 
unde sunt conferite aceste titluri științifice. Am putea 
menționa și o altă excepție, cu referire la Academia 
de Științe Române (AȘR): în cadrul ei a fost constituit 
Departamentul de Științe Geonomice [38], care însă 
semnifică nu atât o instituție speciala de cercetare în 
domeniul dat, cât o subdiviziune a AȘR ce reunește 
cercetătorii din domeniile științelor Terrei, în primul 
rând, ale celor geologice și geografice. 

Totodată, încercările noastre de a găsi aceasta pre-
supusă nouă știință de rând cu alte științe recunoscute 
pe plan global sau chiar regional și național au eșuat: 
geonomia nu este inclusă în lista disciplinelor științifi-
ce recunoscute pe plan internațional [39; 40]. Pe de altă 
parte, geografia și geologia sunt recunoscute și aplicate 
nu numai în plan global, dar și în toate colțurile lumii. 

GEONOMIA ÎN CALITATE DE ȘTIINȚĂ 
NOUĂ

Este știut că actualmente s-a configurat o atitu-
dine dualistă faţă de noţiunea de „știinţă”. Dintr-un 
punct de vedere, ea reprezintă un domeniu de cerce-
tare orientat spre obţinerea a noi cunoștinţe, iar din 
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alt punct de vedere, este un sistem de idei și cunoș-
tinţe care sunt aplicate de societate [41]. Respectiv, 
fiecare știinţă poate fi tratată ca o disciplină indepen-
dentă, cu propriul obiect de cercetare iar în calitate 
de sistem de idei și cunoștinţe ea poate fi utilizată în 
alte domenii de cercetare, oferind metode specifice 
pentru atingerea scopurilor propice acestei știinţe. 
În contextul dat, teoriile sau metodologiile unor sau 
altor discipline știinţifice sunt reprezentări conceptu-
ale cu un grad mai mic sau mai mare de aproximare 
a unor „fragmente” ale existenţei naturale, sociale și 
umane. 

Literatura numeroasă existentă la tema meto-
dologiei științei denotă faptul că deja a fost formulat 
un șir de criterii clare ce permit recunoașterea unui 
ansamblu de cunoștinţe ca fiind o știinţă independen-
ta [42-46]. Analizând aceste și alte lucrări dedicate 
metodologiei științifice, putem afirma cu certitudine 
că pentru a fi recunoscută în calitate de ramură in-
dependentă, o disciplină știinţifică trebuie nu numai 
sa dețină un concept clar, ci și să cuprindă un șir de 
elemente constitutive. Anume la componentele nece-
sare unei discipline știinţifice se referă și profesorul  
I. Dediu [47], în opinia căruia orice domeniu de cerce-
tare care pretinde statutul de știinţă de sine stătătoare 
trebuie să deţină: o definiţie concisă, univocă și clară a 
obiectului, metodologia utilizată, terminologia gene-
rală adecvată, problemele teoretice specifice de studiu, 
precum și domeniile de aplicare practică. Printre alte 
aspecte ce ţin de identificarea unei știinţe deseori se 
mai menţionează și: independenţa obiectului de stu-
diu, specificul metodei fundamentale de cercetare și 
exercitarea clară a unui șir de funcţii economice, soci-
ale, cultural-educaţionale.

Urmând criteriile expuse mai sus vedem că ac-
tualmente, pe fundalul existenței unui număr limitat 
de publicații în care se declară apariția unei noi dis-
cipline științifice – geonomia, nu există temei pen-
tru a confirma aceasta ipoteză. Literatura științifică 
demonstrează absența unei definiții universal accep-
tate, ea fiind prezentată și în calitate de o nouă știin-
ță integratoare a Terrei, și în calitate de filosofie sau 
doctrină economică, abordare economică, procedeu 
tehnic de cercetare a interacțiunilor dintre mediu și 
societate etc. Mai mult decât atât, actualmente nu 
exista nicio definiție certă și univocă a obiectului ei 
de studiu, spectrul propus în calitatea acestui obiect 
fiind extrem de larg: procesele geologice care mo-
delează scoarța terestră; interrelațiile dintre mediul 
natural și societate; distribuția faunei sau a florei în 
spațiul geografic; legile Terrei sau a mecanismelor de 
utilizare rațională a resurselor ei; spațiul ca imagine 
și tranzacție; evoluția tectonicii plăcilor; studierea 

proprietarilor fizice ale Pământului care include în 
sine studierea geologică și fizico-geografică; studie-
rea Terrei sub toate aspectele sale etc. Aceste definiții 
numai parțial corespund formulării inițiale a obiec-
tului de studiu propuse de către G. Antipa, și anume 
„…cercetarea interacțiunilor proceselor naturale și 
fundamentarea gestionarii raționale a resurselor me-
diului”. În plus, ele nu se încadrează nici în etimolo-
gia acestei noțiuni.

Analiza efectuată demonstrează și lipsa formulării 
arsenalului propriu metodic al acestei noi științe pre-
supuse sau al abordărilor și metodelor altor științe, dar 
care în ansamblul său urmează să fie aplicat de geono-
mie. În schimb se face, de regulă, referință la faptul că 
geonomia va utiliza toate cele aplicate în disciplinele 
științifice și care pot sta la baza ei – geografice, geolo-
gice, pedologice, agronomice, climatologice, ecologi-
ce, demografice, sociologice, economice, urbanistice, 
inginerie etc. De asemenea, lucrările existente așa și 
nu prezintă în mod univoc care ar fi noul arsenal ter-
minologic/noțional al acestei presupuse noi științe. În 
special, analizând literatura internațională așa și nu 
putem conclude care ar fi problemele teoretice de bază 
ale geonomiei, care variază enorm, iar în viziunea di-
feritor autori pot fi: studierea proprietarilor fizice ale 
Pământului; cercetările complexe ale transformărilor 
scoarței terestre; modelarea integrativă a dezvoltării 
Terrei în baza cercetărilor aferente – geografice, geo-
logice, astronomice etc.; interrelațiile dintre cerințele 
resurselor nerenovabile globale, costurile, disponibili-
tatea și furnizarea lor; taxă optima pe valoarea tere-
nului; utilizarea resurselor naturale și reacția mediu-
lui al acestui consum etc. Totodată, se fac afirmații 
că geonomia se transformă într-o „meta-știință” care 
cuprinde un ansamblu extrem de vast al disciplinelor 
științifice tradiționale.

În mod similar literatura de specialitate demon-
strează și lipsa unei perceperi clare a aplicării certe 
a geonomiei. La acest capitol există un număr foarte 
redus de materiale. Astfel, conform specialiștilor fran-
cezi, abordările geonomiei sunt orientate spre solu-
ționarea problemelor organizării optime spațiale și a 
amenajării teritoriului. În alte publicații se afirmă că 
abordările geonomiei pot contribui atât la eficientiza-
rea exploatării zăcămintelor de țiței și gaze naturale, 
cât și la efectuarea cercetărilor regionale ale riscurilor 
proceselor exodinamice sau la analiza metodologică a 
specificului cunoștințelor geodezice. În același timp, 
în aceste lucrări nu se prezintă clar caracterul lor ino-
vațional și care anume ar fi aceste noi abordări, făcân-
du-se trimitere numai la necesitatea studierii comple-
xe, sistemice a problemelor aplicative.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Cercetările efectuate permit de a configura ur-
mătoarele concluzii și de a formula anumite reco-
mandări.

1. Deși în literatura de specialitate se atestă un 
număr limitat de materiale cu referire la tema geono-
miei, aceasta noțiune nu este înrădăcinată și practic 
nu este aplicată în circuitul științific internațional. În 
ultimele 3-4 decenii nu se atestă cercetări și publi-
cații geonomice care ar reflecta metodologia acestei 
presupuse științe sau a problemelor aplicative la care 
geonomia poate contribui.

2. La momentul actual „geonomia” nu poate fi 
considerată o nouă disciplină științifică deoarece nu 
își are fundamentarea necesară sub aspect metodo-
logic (o definiţie concisă, univocă a obiectului de 
studiu; arsenalul metodologic propriu; terminologie 
general acceptată; probleme teoretice specifice sau 
domeniile de aplicare practic recunoscute). Ea poate 
fi considerată în calitate de ipoteză cu drept la exis-
tență și la dezvoltare ulterioară care, într-un viitor 
mai mult sau mai puțin previzibil, va putea fi cata-
logată drept o știință nouă, odată ce va corespunde 
criteriilor metodologiei științelor.

3. Actualmente geonomia practic nu este ofici-
al instituționalizată: nu exista instituții specifice de 
cercetare sau didactice, această pretinsă știință nu 
este inclusă în lista disciplinelor științifice recunos-
cute internațional și nu sunt oferite titlurile științi-
fice respective în nicio alta țară din lume decât în 
Republica Moldova. În acest context, și în lipsa unei 
metodologii acceptate pe plan internațional, comu-
nicarea științifică a cercetătorilor din țara noastră și 
din alte state devine mai complicată. Mai mult decât 
atât, titlurile științifice în domeniu potențial nu vor fi 
recunoscute în alte țări.

4. Presupusa nouă știință care propune de a în-
locui geografia și geologia – științe milenare, general 
acceptate, cu realizări excepționale din punct de ve-
dere teoretic și practic, în niciun caz nu creează noi 
oportunități de dezvoltare a acestora, ci numai noi 
confuzii și neînțelegeri, care vor genera ambiguități 
în comunicarea științifică în domeniile date.

5. În contextul argumentelor expuse, recoman-
dăm a se revizui atât decizia Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la Nomenclatorul specialităților 
științifice, cât și Decizia Consiliului de Conduce-
re al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare prin care s-a instituit aplica-
rea noilor titluri de doctor și de doctor habilitat în  
Geonomie.
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