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Profesorul Virgil Gârbacea, la o venerabilă vârstă / 

Professor Virgil Gârbacea, at a venerable age 
 

 
 

 

 
 

Mureșan Alina-Gabriela1,  Boțan Cristian-Nicolae2  
 

 

 

 

90 de ani de viaţă şi 74 de ani în slujba Geografiei!3 Două vieţi de om într-una singură! 

Aşa am începe această încercare de a prezenta, pe scurt, o 

personalitate marcantă a Geografiei româneşti, Profesorul 

Universitar Doctor Virgil Gârbacea. 

Însă a vorbi despre personalitatea şi talentul unui mare 

dascăl şi cercetător în doar câteva pagini este o întreprindere 

dificilă, chiar dacă acest lucru vine din partea unor persoane care 

au avut şansa, onoarea şi bucuria de a lucra îndeaproape cu 

dânsul.  

Domnul Profesor Virgil Gârbacea şi-a început cariera 

didactică în anul 1950, în cadrul Facultăţii de Geologie-Geografie, 

la Universitatea din Cluj şi a încheiat-o în 2001 (anul pensionării 

domniei sale). În toată această perioadă, a parcurs toate treptele 

carierei universitare, ajungând în 1964 conferenţiar, apoi, în 1993, 

profesor universitar. Activitatea didactică a cuprins predarea a numeroase cursuri de Geografie 

Regională (atât în română, cât şi în franceză), dar şi de Paleogeografie, precum şi publicarea unor 

cărţi din aceleaşi domenii şi nu numai, cum ar fi Africa. Geografie fizică (1964), Geografia 

continentelor. Asia, Australia, Oceania, Antarctica (1980), Geografia continentelor. Europa 

(1982), Geografia regională a continentelor. Australia (1996), Geografia regională a 

continentelor. Europa de Sud: regiuni geografice (1999).  

Cuvântul prin care poate fi caracterizată activitatea didactică (în primul rând, dar nu 

exclusiv) a profesorului Virgil Gârbacea este inovaţia. Domnia sa a căutat în permanenţă, şi a 

reuşit cu prisosinţă, să introducă în prelegerile sale o serie de capitole noi, moderne care s-au 

predat pentru prima dată în învăţământul geografic universitar românesc. Este vorba, de 

exemplu, de analiza caracterelor geografice ale marilor regiuni globale (America de Nord, 

America Latină şi Caraibe, Oceania - inclusiv Australia, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, 

Africa Subsahariană etc.), renunţând la prezentarea acestor caracteristici la nivel de continente. 

De asemenea, a introdus noţiuni noi pentru literatura geografică românească, puţin sau deloc 

studiate în ţara noastră la acea vreme, cum ar fi cele referitoare la regiunile anizotrope, 

regiunile transfrontaliere, teritoriile NUTS din Europa, zonalitatea, asimetria, choremele, 

sinapsele geografice, IDU, regiunile critice etc. Dânsului i se datorează introducerea unor 

cursuri noi în cadrul masteratului de Planificare şi Dezvoltare Regională, ca de exemplu 

Regiuni critice sau Regiuni Transfrontaliere. A fost şi continuă să fie (chiar şi acum) preocupat 

                                                           
1 Lect. Univ. Dr., Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de 

Geografie Regională și Planificare Teritorială 
2 Conf. Univ. Dr., Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de 

Geografie Regională și Planificare Teritorială; e-mail: cristiannicolaebotan151@gmail.com 
3 La 16 ani Virgil Gârbacea devine student (1947), iar la 19 ani devine preparator (1950) la universitatea clujeană 

(V. Paraschiv - completare) 
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de aflarea şi cunoaşterea ultimelor concepte şi noţiuni cu care se operează în geografie la nivel 

mondial. 

Această activitate a fost completată de cea ştiinţifică, de cercetare. A elaborat numeroase 

studii şi articole științifice, cu predilecţie în domeniul geomorfologiei şi al paleogeografiei, prin 

care aduce contribuţii importante la cunoaşterea şi/sau clarificarea unor probleme semnificative 

din domeniile respective, lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate (ex. 

Anglia, Belgia, Germania și Italia). De asemenea, a participat cu lucrări/comunicări la congresele 

internaționale de geografie de la Stockholm (1960), Londra (1964), New Delhi (1968), precum şi 

la alte manifestări ştiinţifice de renume. În domeniul cercetării ştiinţifice, lucrările domnului 

profesor se remarcă prin claritate şi precizie, dar şi prin spiritul critic (acolo unde este cazul). O 

atenţie deosebită este acordată studierii teraselor din România, cu precădere din Transilvania, dar 

şi reliefului de glimee. În ambele cazuri, contribuţiile cercetătorului s-au materializat prin 

observaţii pertinente, bazate nu numai pe o documentare bibliografică deosebită, dar mai ales pe 

cercetarea în teren. În 2021, cercetătorul Virgil Gârbacea, la vârsta de 90 de ani, realizează prima 

determinare a vârstei absolute a unei terase din România prin metoda luminozității stimulate 

optic stabilind ritmul aluvionării Someșului Mare, la Rebrișoara. 

Fie că este vorba de cursuri universitare sau de articole ştiinţifice, multe dintre lucrările 

domniei sale rămân lucrări de referinţă pentru generaţii întregi de geografi şi nu puţine se înscriu 

ca o noutate în literatura geografică, în conformitate cu cerinţele actuale în tratarea aspectelor de 

Geografie Regională.  

În anul 2013, la vârsta de 82 de ani, publică Relieful de glimee, pentru care este 

recompensat cu Premiul ”Gheorghe Munteanu-Murgoci” al Academiei Române, iar în 2015 

reeditează lucrarea Dealurile Bistriţei şi Gurghiului. Studiu geomorfologic, o reluare a tezei de 

doctorat din anii tinereţii, dar refăcută şi îmbunătăţită. 

În palmaresul profesional al domnului profesor Virgil Gârbacea trebuie inclusă şi 

contribuţia sa covârşitoare la constituirea, în anul 1995, a Catedrei de Geografie Regională, pe 

care a condus-o până în 2001. Ca şef de catedră, a ştiut întotdeauna să păstreze echilibrul atât de 

necesar bunei desfăşurări a activităţii, a adus tineri geografi promiţători ca perspective şi a 

menţinut coeziunea colectivului nostru. De asemenea, de la domnia sa am învăţat, totodată, ce 

înseamnă lucrul bine făcut, dus adesea aproape de perfecţiune, indiferent că era vorba despre 

aspectele profesionale sau de cele administrative. Trebuie să amintim şi faptul că a contribuit la 

înfiinţarea specializării Planificare Teritorială, specializare care funcţionează şi în prezent la 

Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. 

La final, am dori să adăugăm ceva din ceea ce-l defineşte pe omul Virgil Gârbacea. 

Caracterizat de colegi ca fiind un gentleman desăvârşit, domnia sa a confirmat întotdeauna, prin 

conduita sa faţă de colegi, de subalterni şi de studenţi, acest lucru. Respectul pentru cei mai tineri 

şi mai jos plasaţi în ierarhia profesională a fost şi este o constantă a comportamentului său. Este 

remarcabil faptul că, la cei 90 de ani ai săi, dă dovadă de o vivacitate extraordinară a minţii şi 

spiritului şi de o memorie prodigioasă, completate de dorinţa de a studia şi elabora, în continuare, 

lucrări ştiinţifice de mare valoare.  

Îi urăm din toată inima „La mulţi ani!”, cu sănătate, un spirit mereu tânăr şi energie 

sporită! 
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Bicentenarul Societății de Geografie din Franța (Société de Géographie de la 

France), 1821-2021 / Bicentennial of the Société de Géographie de la France, 

1821-2021 

 

Paraschiv Viorel4, Voicu Cristina-Georgiana5 

 

Rezumat. Articolul de faţă prezintă un scurt istoric al Societăţii de Geografie din Franţa (Société 

de Géographie de la France) de la înfiinţarea sa în 1821 şi până în prezent. Prin reprezentanţii ştiinţei 

franceze, această societate a continuat să promoveze valorile unei geografii moderne bazată pe 

performanţă, precum şi dialogul cu alte societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale de profil pe principiul 

activ al schimbării şi modernizării societăţii, devenind astfel una dinamică şi adaptabilă la vectorii lumii 

digitale. 

Cuvinte-cheie: bicentenar, Societatea de Geografie, manifestare, distinşi geografi 
 

Abstract. This article introduces a brief history of the Geographical Society of France (Société de 

Géographie de la France) from its foundation in 1821 to the present day. Through the representatives of 

the French science, this society continued to promote the values of a modern geography based on 

performance, as well as cooperation with other scientific societies and professional associations on the 

active principle of changing and modernizing society, thus becoming dynamic and adaptable to the digital 

world.  

Keywords: bicentennial, Geography Society, event, eminent geographers 

 

 

 

La 15 decembrie 1821 la Hôtel de Ville din Paris se înființa Societatea de Geografie din 

Franța, în cadrul unei ședințe solemne care adunase laolaltă pe 217 personalități ale lumii 

științifice, care-i  cuprindea printre alții și pe cei mai mari savanți ai vremii precum de Laplace – 

primul președinte al societății –, Cuvier, Chapsal, Denon, Fourier, Gay Lussac, Berthollet, 

Alexander von Humboldt, Champollion, Chateaubriand ș.m.a., la care s-au adăugat camarazii 

care îl însoțiseră pe Napoleon Bonaparte în expediția din Egipt precum Jomard și alte 

personalități printre care îi amintim pe Malte-Brun, Dumont d’Urville, Delessert, Hottinguer, 

Didot, Bottin.  

                                                           
4 Prof. dr., prim-vicepreședinte al Societății de Geografie din România – Filiala Iași, Bd. Copou, nr. 20A, e-mail: 

paraschiv03@gmail.com 
5 Prof. dr. Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași, Aleea Decebal, nr. 10, email: voicucristina2004@yahoo.fr  

mailto:voicucristina2004@yahoo.fr
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Prima societate de geografie din lume nu a apărut chiar întâmplător, în 1785 Jean-Nicolas 

Buache cartograf și geograf la curtea lui Ludovic al XVI-lea l-a convins pe rege să susțină 

crearea unei organizații științifice care să-i reunească pe geografi. 

După modelul francez din 1821 apar și alte societăți de geografie în Europa, la Berlin 

(1828), Londra (1830), Frankfurt (1836), Petrograd (1845), New York (1852), Viena (1856), 

Geneva (1858), Ciudad de Mexico (1859), București (1875).  

În cele două secole de când activează societatea franceză a avut 69 de președinți, care au 

fost personalități remarcabile pentru societatea europeană, precum: Pierre-Simon de Laplace, 

Cuvier, Chateaubriand, Decazes, Villemin, Guizot, Alexander von Humboldt, de Beaumont, de 

Lesseps, Edouard Martel, prințul Roland Bonaparte, Emmanuel de Martonne, Jacqueline 

Beaujeu-Garnier ș.a. 

Dintre membrii de onoare care de-a lungul vremii au activat în societate amintim o serie 

de personalități ale lumii științifice, sociale și politice, precum: Elisée Reclus, Jules Verne, Jean 

Charcot, Prințul Albert I de Monaco, Mareșalii Gallieni și Lyautey ș.a. În 1868 zece suverani 

erau membri ai societății: împărații Napoleon al III-lea (din 1850) și cel al Braziliei, regii Suediei 

și Norvegiei, Portugaliei, Belgiei, Spaniei, domnitorul Carol I al României ș.a. 

Recunoașterea meritelor celor mai mari exploratori și savanți francezi și străini a fost una 

din prioritățile societății pe durata celor două secole de activitate. Amintim doar câteva din 

personalitățile lumii care au fost onorate de-a lungul vremii cu recunoașterea societății franceze: 

René Caillié, Dumont d’Urville, Heinrich Barth, David Livingstone, H.M. Stanley, Savorgnan de 

Brazza, F. Nansen, J.-B. Marchand, Francis Garnier, Fernand Foureau, Auguste Pavie, J.-B. 

Charcot, R. Amundsen, Robert Peary, M. Foucault, Albert I de Monaco, Paul-Emile Victor, J.Y. 

Cousteau, Th. André Monod, Jean Malaurie, Jean-Louis Etienne, Albert și Bernard Piquard 

ș.f.m.a. În ceea ce-i privește pe marii geografi recompensați de societate cu onorurile sale îi 

amintim pe: Paul Vidal de la Blache, Emmanuel de Martonne, Bernard Brunhes, Henri Baulig, 

Raoul Blanchard, Robert Capot-Rey, H. Gaussen, Louis Papy, Jean Gottmann, André Guilcher, 

Jean Dresch, George Chabot, Pierre George ș.a. Dintre personalitățile non-geografi care au fost 

recunoscuți pentru contribuțiile lor la evoluția lumii actuale îi amintim pe: C.A. Lindbergh, 

Miquel, Lévi Strauss, Alain Peyrefitte, precum și pe cei trei astronauți americani care au 

aselenizat pe Lună. 

În limita a 10% din membrii săi activi Société de Géographie are și ,,membri de onoare” 

ce provin din 31 de state, recunoscuți pentru activitatea lor în geografia lumii. Din România sunt 

membri de onoare următorii: cercetătorul Șerban Dragomirescu, academicianul Alexandru 

Ungureanu, profesorul Corneliu Iațu și managerul Dan Lungu. 

În sediul propriu al Société de Géographie inaugurat la 2 sept 1878 (Hôtel de la Société) 

au avut loc numeroase evenimente care au schimbat lumea și au marcat viața culturală franceză 

prin importanța și deschiderea oferită de geografi și geografie: decizia construirii Canalului 

Panama în 1879, crearea Alliance Française în 1884, parte a Congreselor Internaționale de 

Geografie din 1889 și 1931, Primul Congres Pan-arab, în 1913, crearea Comitetului Geografic 

Național Francez (CNFG) în 1920 și a Uniunii Geografice Internaționale (UGI/UIG) în 1922, 

aniversările a 100-a, 150-a și 175 de ani ai Societății în 1921, 1971 și 1996 și, mai recent, în 

1999, aniversarea a 200 de ani de la călătoria lui Alexandre de Humboldt timp de cinci ani în 

America în compania francezului Aimé Bonpland și nașterea lui René Caillié. 
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Foto nr. 1.  Centenarul celei mai vechi societăți geografice din lume, în 1921 

Société de Géographie are propriile publicații care apar din 1822 lunar sau trimestrial 

(Géographie), precum și un periodic. Lunar au loc conferințe, excursii, expoziții sau se dă 

acceptul pentru vizite internaționale. Societatea are un patrimoniu considerabil compus din cărți, 

recenzii, hărți, atlase, globuri, fotografii, constituit încă de la crearea sa și care, din 1942, a fost 

pus în depozit și gestionat de Biblioteca Națională a Franței în Departamentul de Hărți. Are nouă 

mari premii pe care le acordă ori de câte este stabilit de comitetul director, inclusiv Grand Prix 

des Sciences de la Mer “Albert I de Monaco” creat și acordat la propunerea Prințului Rainier de 

Monaco precum și 55 alte premii ale societății, create din 1870 până în prezent.   

Société de Géographie sprijină funcționarea altor asociații și fundații geografice cărora 

le-a acordat un spațiu necesar bunei funcționări: Société des Explorateurs Français, Société de 

Géopolitique ș.a. Este membră a Federației Societăților Geografice Europene (EUGEO), care 

reunește aproximativ cincisprezece state care propune o conferință anuală. Din 4 în 4 ani 

participă la congresele Uniunii Geografice Internaționale (UGI sau IGU), la ,,Zilele anuale ale 

Comitetului Național de Geografie al Franței” (CNFG), la ,,Festivalul Internațional de 

Geografie” care se desfășoară în fiecare an începând cu 1990 la St-Dié-des-Vosges (FIG) şi la 

toate evenimentele importante de impact ale geografilor.  Logo-ul bicentenarului ,,5 sensuri ale 

geografiei” descrie sintetic şi într-o manieră relativ senzorială ,,sensul” geografiei, prin metodele 

de analiză a informaţiei geografice, indispensabile pentru înţelegerea ,,anatomiei celor cinci 

simţuri ale geografiei” transformându-le astfel în percepții și raționamente, interacţiuni spaţiale şi 

umane pe principiul interdisciplinarităţii. 

În acest mecanism dinamic al societăţii bazate pe cunoaştere şi al erei informaţionale 

sărbătorirea bicentenarului Societăţii de Geografie din Franţa reprezintă un punct de reper în 

exprimarea identităţii geografice franceze prin explorarea momentelor cheie în devenirea sa în 

cadrul unei societăţi din ce în ce mai globalizate, constituind astfel un suport real pentru 

afirmarea sa ca model de dezvoltare a unei societăţi democratice. 

 

 

W E B O G R A F I E 

https://socgeo.com/, accesat în noiembrie 2021 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/le-cours-de-l-histoire-emission-du-mercredi-

08-septembre-202, accesat în decembrie 2021 

https://socgeo.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/le-cours-de-l-histoire-emission-du-mercredi-08-septembre-202
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/le-cours-de-l-histoire-emission-du-mercredi-08-septembre-202
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https://www.institutdefrance.fr/15-decembre-1821-fondation-de-la-societe-de-geographie/, accesat în 

decembrie 2021 

https://www.actuabd.com/L-Incroyable-histoire-de-la-Geographie-Par-Jean-Robert-Pitte-Benoist-

Simmat-et, accesat în decembrie 2021 
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Profesorul Brânzilă M. Vasile (1926-2005) - un demn continuator al marilor 

caractere profesorale ale Liceului Pedagogic și Școlii Normale „Vasile Lupu” 

din Iași 

 

Paraschiv Viorel6 

 

Vasile Brânzilă s-a născut pe 10 noiembrie 1926 

la Cârjoaia, în ținutul Hârlăului, un sat pitit între dealurile 

molcome și povârnișurile Podișului Sucevei, aproape de 

ieșirea văii Măgura (Cârjoaia) spre valea largă a 

Bahluiului. A urmat școală elementară rurală și mai apoi 

liceul. În vremea războiului a fost învățător la Școala 

elementară din satul natal (1944-1945), iar mai apoi la 

Școala elementară din satul Tansa, comuna Belcești, 

raionul Hârlău. 

În 1954 devinde diplomat-universitar prin absolvirea 

Facultății de Geologie și Geografie a Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași, pe care a urmat-o între 1949-1953. Își 

începe cariera didactică ca profesor de geografie în 

septembrie 1953 la Școala primară din Belcești, județul Iași, unitatea școlară care va deveni 

ulterior școală medie (1957-1965) și liceu teoretic (1965-1967). Timp de 8 ani a fost directorul 

școlii medii din Belcești perioadă în care reușește ridicarea unei noi clădiri pentru populația 

școlară tot mai numeroasă din comunitate. A fost răsplătit de Ministerul Învățământului cu titlul 

„Profesor fruntaș” cu insignă, în anul 1967. Tot în 1967 obține gradul didactic II și se transferă la 

cerere în Iași, la Liceul de Muzică și Artă Plastică „Octav Băncilă”. Între 1968-1970 a funcționat 

ca profesor la Școala generală nr. 7 din Iași. 

La Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” a funcționat începând cu anul școlar 1970-1971, iar, 

mai apoi, în perioada 1976-1986, a devenit profesor metodist (foto nr. 3) predând alături de 

Geografie și Metodica predării geografie. A contribuit foarte mult la amenajarea cabinetului de 

geografie unde s-a preocupat pentru dotarea cu exponate personale sau colectate de pe teren. 

Fiica sa, Luminița, ne mărturisea: „fiind copil îmi amintesc cum mereu era preocupat de soarta 

cabinetului liceului, ce alt nou exponat să mai procure pentru dotare, pentru ca acesta să fie cât 

mai util procesului de învățare al elevilor normaliști...” A fost un bun organizator al colectivelor 

de elevi la care a fost numit diriginte. Profesorul Vasile Brânzilă a fost un profesor obiectiv și 

exigent în relațiile cu elevii săi. Pe durata excursiilor școlare pe care le pregătea minuțios, avea 

grijă să coopteze între profesorii organizatori pe acei colegi care aveau un impact deosebit în 

                                                           
6 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași - str. Milcov, nr. 18A, e-

mail:paraschiv03@gmail.com. Prim-vicepreședinte al Societății de Geografie din România - Filiala Iași, fost 

profesor (1993-2009) și director al Școlii Normale ”Vasile Lupu” din Iași (2002-2005). 
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transmiterea cunoștințelor către elevi, mai ales din cadrul disciplinelor limba română, istorie, 

muzică sau educație fizică (foto nr. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr. 2 Profesori al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași în excursie cu elevii (colecția familiei) 

 

Profesorul Vasile Brânzilă parcurge și ultima etapă a perfecționării sale didactice 

obținând gradul I cu lucrarea metodico-științifică intitulată „Monografia geografică a teritoriului 

comunei Cotnari”, în anul 1980. Pentru documentarea pe teren, în vederea elaborării lucrării de 

gradul I, a efectuat împreună cu elevii săi numeroase excursii în regiunea de studiu, întocmind și 

ridicând topografic hărți în baza observărilor din teren. O perioadă scurtă de timp a fost angajat 

și la Inspectoratul de Învățământ al județului Iași.   

 

 
 

Foto nr. 3. Profesorul Vasile Brânzilă metodist la Școala de aplicație a Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași 

(foto datată 03 martie 1971 de către prof. Vasile Brânzilă - colecția familiei) 
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Era un pasionat și obișnuit al manifestărilor culturale, un apropiat al artelor, iar în timpul 

liber devenise peisagist prin tablourile sale de amator, dar și un fervent iubitor al lecturii și 

literaturii, în general. Aceste pasiuni le-a insuflat și cultivat în rândul elevilor săi, precum și 

membrilor familiei sale.  

Cariera didactică a profesorului Vasile Brânzilă s-a consolidat definitiv la Liceul 

Pedagogic „Vasile Lupu” pe care l-a servit cu destoinicie timp de 17 ani neîntrerupți. Începând 

cu 1 septembrie 1987 după o lungă carieră profesională profesorul Vasile Brânzilă s-a pensionat. 

Ca orice bun familist, după pensionare, profesorul Vasile Brânzilă împreună cu soția sa Elena - 

fostă învățătoare la Școala de aplicație a Liceului Pedagogic-, s-au ocupat de creșterea singurei 

nepoate, Alexandra. 

Profesorul Vasile M. Brânzilă a plecat la Domnul la vârsta de 78 de ani, duminică 15 mai 

2005, fiind condus pe ultimul său drum inclusiv de foști elevi normaliști prieteni și colegi de 

cancelarie.  

 

 

 

 

 

*** 

 

Notă: mulțumirile noastre pentru colaborare în vederea bunei documentări a prezentului 

articol-evocare doamnelor Luminița Danis (Brânzilă) și Dana Mihăilă de la Colegiul Pedagogic 

”Vasile Lupu” din Iași. 
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Susceptibilitatea versanţilor la alunecări de teren în Dealurile Reghinului / 

Susceptibility of slopes to landslides in Reghin Hills 

 

 

Szilágyi József7 

 

 

 Rezumat. În studiul de față propunem o analiză cantitativă și calitativă a susceptibilităţii 

versanţilor la procese de deplasare în masă prin intermediul aplicaţiilor oferite de ArcGis 9.3, având la 

bază metoda suprapunerii ponderate, axată pe analiza principalilor factori care influențează alunecările de 

teren, respctiv stabilirea relaţiilor dintre aceştia şi susceptibilitatea versanţilor, utilizând metoda bonitării. 

În analiza factorială a susceptibilităţii versanţilor au fost incluşi şapte factori de control, iar prin 

suprapunerea ponderată a hărţilor factoriale s-a obţinut harta susceptibilităţii la alunecări de teren, care ne 

oferă informaţii despre gradul de stabilitate a versanţilor în funcţie de condiţiile locale şi delimitează 

zonele cu restricţii pentru amenajarea teritorială. 

 Cuvinte cheie: alunecare de teren, hazard, risc 

 

 Abstract. This present study aims at providing a quantitative and qualitative analysis of the 

instability of the slopes to mass displacement processes through applications provided by ArcGis 9.3, 

based on the weighted overlap method, focused on analyzing the main factors influencing landslides, 

establishing relationships between them and slope instability, using the rating method respectively. Seven 

control factors were included in the factorial analysis of slope instability thus resulting in the map of the 

instability to landslides by the weighted overlap of the factorial maps, which provides us with information 

about the level of slopes stability according to the local conditions and delimits the areas with restrictions 

for the territorial arrangement. 

 Keywords: landslide, hazard, risk 

 

 

1. Introducere 

 Susceptibilitatea este definită ca „probabilitatea spaţială de manifestare a unui hazard 

într-un areal, în funcţie de anumite condiţii de mediu” (Brabb, 1984). În accepţiunea acestei 

definiţii, susceptibilitatea la alunecări de teren reprezintă componenta spaţială a hazardului şi 

exprimă gradul în care o suprafaţă poate fi afectată de procese de alunecare. Acest tip de analiză, 

pe lângă predicţia locului în care va avea loc hazardul la alunecări de teren, mai poate include de 

asemenea o descriere a vitezei şi a intensităţii alunecărilor existente sau potenţiale, dar nu face o 

prognoză asupra frecvenţei, magnitudinii şi perioadei de manifestare (Guzzetti et al., 2005). 

Probabilitatea temporală de apariţie a alunecărilor de teren, care depinde de declanşarea 

evenimentelor (ploi, cutremure) nu este luată în considerare (Soeters et al., 1996) 

  Prin urmare, hărţile de susceptibilitate oferă informaţii despre gradul de stabilitate a 

versanţilor în funcţie de condiţiile locale şi delimitează zonele cu restricţii pentru amenajarea 

                                                           
7 Prof. dr. la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, str. Școlii, nr. 3, Reghin. E-mail: 

jozsefszilagyi@yahoo.com 
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teritorială. Cunoaşterea gradului de susceptibilitate a unui teritoriu la alunecări de teren prezintă 

o importanţă majoră, deoarece în funcţie de aceasta se pot anticipa efectele, se pot stabili areale 

cu diferite grade de vulnerabilitate, se pot emite prognoze şi adopta măsuri specifice de 

management al riscului. (Soeters et al., 1996)  

2. Aspecte metodologice 

 Analiza susceptibilităţii versanţilor procese de deplasare în masă a avut la bază metoda 

suprapunerii ponderate (Weighted-Overlay) (Guzzetti et. al., 1999, Watti, 2010) şi s-a axat pe 

analiza principalilor factori de control ai alunecărilor de teren prin intermediul aplicaţiilor oferite 

de ArcGis 9.3 şi stabilirea relaţiilor dintre aceştia şi susceptibilitatea versanţilor utilizând metoda 

bonitării. În analiza factorială a susceptibilităţii versanţilor au fost incluşi şapte factori de control: 

litologia, înclinarea versanţilor, densitatea fragmentării, adâncimea fragmentării, expoziţia 

versanţilor, textura solurilor şi modul de utilizare a terenurilor.  

 Datele folosite pentru analiza susceptibilităţii versanţilor au fost derivate din modelul 

digital de elevaţie a terenului (înclinarea versanţilor, densitatea fragmentării, adâncimea 

fragmentării, expoziţia versanţilor), de pe hărţi (harta topografică, geologică, a solurilor) şi baza 

de date Corine Land Cover (vegetaţia şi modul de utilizare a terenurilor). Pentru calcularea 

gradului de influenţă a fiecărui factor de control în parte, datele vectoriale obţinute au fost 

convertite în format raster, cu rezoluţia pixelilor 10x10, după care, prin sistemul de bonitare s-a 

făcut o reclasificare pe cinci clase, fiecărei clase, fiindu-i atribuită o valoare de la 1 la 5 în funcţie 

de gradul în care contribuie la destabilizarea versanţilor după cum urmează: 1-susceptibilitate 

foarte mică; 2-susceptibilitate mică; 3-susceptibilitate medie; 4-susceptibilitate mare; 5-

susceptibilitate foarte mare. În urma acestei reclasificări s-a obţinut harta susceptibilităţii pentru 

fiecare factor în parte. Harta susceptibilităţii la alunecări de teren a fost obţinută prin 

suprapunerea ponderată a hărţilor rezultate. 

 Validarea rezultatelor obţinute a fost realizată în două faze: suprapunerea hărţii 

proceselor şi harta susceptibilităţii versanţilor, respectiv compararea rezultatelor obținute cu 

realitatea din teren. 

3. Rezultate și discuții 

 Litologia cu toate că nu constituie o cauză directă a apariţiei alunecărilor de teren, ea 

poate favoriza apariţia şi influenţa modul de manifestare ale acestora prin structura, 

caracteristicile fizico-mecanice şi granulometrice ale rocilor ce alcătuiesc depozitele deluviale 

(Băncilă et al.,1980, citați de Goțiu, Surdeanu, 2008). 

 În alcătuirea geologică al arealului studiat intră o succesiune de strate sedimentare 

alcătuite din depozite de vârstă miocen superior-pliocen, aparţinând ciclurilor de sedimentare din 

Sarmaţian (volhinian–bessarabian) şi Panonian. Acestea sunt alcătuite din alternanţe de argile, 

argile siltice, argile nisipoase, nisipuri, argile marnoase şi gresii. Prezenţa fracţiunilor argiloase 

încorporate în masa depozitelor nisipoase, măreşte gradul de mobilitate ale acestora (Surdeanu, 

1998), fapt ce explică răspândirea alunecărilor superficiale şi pe versanţii mai puţin pronunţaţi.  

 Alternanţa stratelor permeabile şi impermeabile, asociate cu condiţiile de pantă şi 

umiditate, conferă o susceptibilitate foarte mare la deplasările de masă pe o suprafaţă de 591,7 

km2, ce reprezintă 63,5% din suprafaţa totală a Dealurilor Reghinului (Fig.1). 

 Cel mai puţin afectaţi de deplasări în masă sunt formaţiunile vulcano-sedimentare 

andezitice (brecii piroclastice, aglomerate în alternanţă cu gresii şi nisipuri andezitice) ce 

caracterizează zona piemontană a Munţilor Căliman şi Gurghiu. 
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Fig. 1. Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

în funcţie de litologie 

 

 Panta, în strânsă corelaţie cu forma de relief, cu densitatea fragmentării, cu energia 

reliefului şi structura geologică, este parametrul morfometric cu implicaţii directe asupra 

proceselor de versant. Pragul de declanşare a deplasărilor în masă este condiţionat de raportul 

dintre panta existentă la un moment dat şi panta limită de stabilitate (Mac, 1986). 

 Stabilirea gradului de susceptibilitate pantelor s-a realizat în corelaţie cu procesele 

dominante în funcţie de înclinarea versanţilor. În funcţie de acest parametru, cel mai înalt grad de 

susceptibilitate la deplasări în masă prezintă versanţii cu pante cuprinse între 15,1°-25°, urmate 

de cele cuprinse între 25,1°-35°. Suprafeţele cu pante cuprinse între 5,1°-15° în general se 

suprapun sectoarelor de contact între vale-versant (glacisuri), conuri de dejecţie şi prezintă o 

susceptibilitate redusă la procese de alunecare, aici dominate fiind procesele de acumulare (Fig. 

2). 

 

11,8%
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Fig. 2. Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

în funcţie de înclinarea versanţilor 
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 Densitatea fragmentării. Susceptibilitatea versanţilor la alunecări de teren creşte 

proporţional cu densitatea fragmentării (Surdeanu, 1998, citat de Goţiu et al.,2008). În cazul 

Dealurilor Reghinului acest lucru se confirmă doar parţial, fiind valabilă pentru zona 

subcarpatică propriu-zisă, dar nu şi pentru sectorul central, dominat de Culoarul Mureşului. În 

Culoarul Mureşului, cu toate că relieful prezintă o fragmentare ridicată (2,1-4,0 km/km2), fiind o 

arie de convergenţă a reţelei hidrografice, susceptibilitatea la procesele de alunecare este redusă 

datorită caracteristicilor morfometrice specifice sectoarelor de culoar. Aici domină procesele de 

acumulare şi surpările de mal sub acţiunea eroziunii laterale a râurilor (Fig.3). 
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Fig. 3. Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

 în funcţie de densitatea fragmentării 

 

 Expoziţia versanţilor prin distribuţia neuniformă a cantităţii de energie primite, prin 

regimul precipitaţiilor, umezeala aerului şi a solului influenţează desfăşurarea proceselor de 

versant. Raportarea alunecărilor de teren inventariate la expoziţia versanţilor indică o 

susceptibilitate foarte mare la procese de deplasare în masă în cazul versanţilor însoriţi şi 

semiînsoriţi, cu expoziţie sudică şi sud-vestică, urmate de cele cu expoziţie vestică, nord-vestică 

şi sud-estică. Versanţii semiumbriţi cu expoziţie nord-vestică şi estică, caracterizaţi printr-o 

umiditate mai ridicată la nivelul solului în tot timpul anului şi o vegetaţie mai abundentă prezintă 

o susceptibilitate medie (Fig.4). 
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Fig. 4.  Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

în funcţie de expoziţia versanţilor 
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 În funcţie de textura solului, cu cel mai înalt grad de susceptibilitate la deplasări în masă 

se înscriu solurile cu textură argiloasă, ce deţin o pondere de 3,2%, urmate de cele cu o textură 

lutoargiloasă-argiloasă şi lutoargiloasă, ce deţin o pondere de 31,9% din suprafaţa totală. 

Explicaţia rezidă în faptul că, creşterea fracţiunii argiloase conferă solurilor o capacitate mai 

mare de reţinere a apei şi o plasticitate mai mare, ceea ce explică frecvenţa mare a alunecărilor 

superficiale, ce afectează scoarţa de alterare şi partea superioară a solului, şi pe pantele mai puţin 

înclinate ale versanţilor. 

  Fisurile şi crăpăturile formate la nivelul solului în urma îngheţului şi dezgheţului din 

sezonul rece al anului, precum şi în perioadele cu deficit pluvial din sezonul cald, favorizează 

înfiltraţia apelor în perioadele umede şi spălarea particulelor coloidale spre orizonturile 

inferioare, care ulterior, vor constitui orizontul de alunecare.  

 Odată cu spălarea fracţiunilor argiloase spre orizonturile inferioare se schimbă textura şi 

structura orizontului superior, unde vor domina fracţiunile nisipoase, ceea ce va facilita instalarea 

eroziunii lineare (Rădoane et al.,1999). 

 Solurile lutoase şi luto-nisipoase conferă terenurilor o susceptibilitate medie şi deţin o 

pondere de 14,2%. Solurile cu o textură nisipoasă, caracterizate prin capacitatea redusă de 

reţinere a apei, lipsa coeziunii şi a plasticităţii prezintă o susceptibilitate mai mare la eroziunea 

lineară (Fig.5). 
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Fig. 5. Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

în funcţie de textura solurilor 

 

 Modul de utilizare a terenurilor şi vegetaţia influenţează deplasările în masă prin 

agrotehnicile aplicate, tipurile de culturi practicate, gradul de acoperire şi tipul de vegetaţie. 

 Cea mai mare susceptibilitate la deplasări în masă prezintă terenurile arabile suprapuse 

versanţilor, păşunile secundare, pajiştile naturale şi fâneţele, urmate de zonele de tranziţie cu 

arbuşti şi suprafeţele defrişate.  

 Terasele agricole, abandonate în majoritatea cazurilor după 1990, joacă un rol important 

în pregătirea alunecărilor, ele facilitând infiltraţia apei rezultate în urma precipitaţiilor. 
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  Cel mai puţin afectaţi de procese de deplasare în masă sunt ariile forestiere prin rolul 

protector pe care oferă pădurea prin sistemul radicular, prin reglarea bilanţului hidric din sol prin 

reţinerea precipitaţiilor în coronament şi litieră (Fig.6). 
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Fig. 6. Ponderea terenurilor cu diferite grade de susceptibilitate la alunecări de teren 

în funcţie de utilizarea terenurilor 

 

 Prin suprapunerea ponderată a hărţilor factoriale am obţinut patru clase de susceptibilitate 

(Fig. 7): 

 • susceptibilitate foarte mică – deţine o pondere de 27% (251,6 km2) din suprafaţa totală 

(931,8  km2) şi caracterizează sectorul central ale arealului analizat dominat de Culoarul 

Mureşului, Valea Gurghiului precum şi podurile de terasă ale văilor; 

 • susceptibilitate mică – arealele cu susceptibilitate mică în general se suprapun 

sectoarelor de contact între vale-versant (glacisuri), conuri de dejecţie şi ocupă 19,6% (182,6 

km2) din suprafaţa totală; 
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Fig. 7. Ponderea claselor de susceptibilitate a terenurilor la deplasări în masă 
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• susceptibilitate medie - arealele cu o susceptibilitate medie la deplasări în masă deţin o 

pondere de  26,9% (250,9 km2) din suprafaţa totală şi se suprapun în general suprafeţelor afectate 

de alunecări superficiale și de alunecări recente în curs de stabilizare; 

 • susceptibilitate mare - din suprafaţa totală al arealului analizat 26,5% (246,9 km2) 

prezintă o susceptibilitate mare la procese de deplasare în masă. Acestor areale se suprapun 

suprafeţele afectate de alunecări active sau cu potenţial de reactivare. Astfel de areale au fost 

identificate de-a lungul văilor secundare și pe teritoriul administrativ al localităţilor Dumbrava, 

Monor, Batoş, Idicel, Idicel Pădure, Adrian, Orşova, Petrilaca de Mureş, Teleac şi Pădureni. 

4. Concluzii. Pocesele geomorfologice se desfășoară în directă relație cu manifestarea spațio-

temporală a elementelor și fenomenelor climatice, dintre care temperatura aerului, precipitațiile 

atmosferice și dinamica maselor de aer cu rol major.  

 Dintre procesele geomorfologice cu potențial de risc care se manifestă în arealul analizat, 

alunecările de teren  se înscriu ca o notă distinctă în peisajul Dealurilor Reghinului într-o gamă 

variată de forme, cu o largă răspândire în Dealurile Teleacului, Dealurile Batoşului şi Monorului. 

 Arealele cu risc geomorfologic foarte mare și mare dețin o pondere de 3,6% respectiv 

12,2% din suprafața totală analizată și se caracterizează printr-un potențial morfodinamic ridicat, 

cu versanți afectați de procese de eroziune (lineară și areolară) și alunecări de teren cu potențial 

de reactivare. La cel mai mare grad de risc la inundații și reversări sunt expuse așezările cu 

vetrele situate în luncă și pe terasele inferioare a Mureșului și de-a lungul văilor secundare 

(Idicel, Păuloaia, Chiheru de Jos, Nadăşa, Urisiu de Jos, Căcuciu, Şerbeni). 

 Arealele cu risc geomorfologic mediu dețin o pondere de 27,2% din suprafața totală și 

sunt reprezentate în general de pășuni și terenuri agricole suprapuse versanților cu pante cuprinse 

între 15-20°, susceptibile la alunecări superficiale și la procesele de eroziune lineară și areolară. 
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Potențialul geomorfologic din Ținutul Huedin /  

The geomorphologic potential of Huedin County 

 

 

Coruți (Morar) Livia-Gina8 

 

 

Rezumat: Unitățile de relief studiate în acest articol se caracterizează printr-o distribuție 

uniformă a etajelor altitudinale. Printre elementele care evidențiază variațiile climatice și hidrografice se 

numără versanții din unitățile montane. Densitatea fragmentării reliefului are o valoare medie și doar în 

zonele montane se poate observa un relief carstic și structural specific. Potențialul natural al reliefului a 

creat condiții favorabile pentru o distribuție uniformă a așezărilor umane care practică agricultura sau 

activități economice.  

 Cuvinte cheie: analiză geomorfologică, geografie regională 

 

Abstract: The relief units studied in the article are characterized by a uniform distribution of the 

altitudinal stages. Among the elements that highlight the climatic and hydrographic variations are the 

slopes in the mountain units. The density of the relief fragmentation has an average value and a particular 

karstic and structural relief can be observed only in the mountain areas. The natural potential of the relief 

has created favorable conditions in order to create uniform distribution of the human settlements which 

are practicing agriculture or economic activities. 

Keywords: geomorphologic analysis, regional geography 

 

 

1. Încadrarea geografică 

Regiunea geografică este localizată în partea nord-vestică a ţării în zona de contact a două 

unităţi naturale: Munţii Apuseni şi Podişul Someşan.Partea centrală a unității este situată într-o 

depresiune tipic submontană, iar pe latura sudică se află: Munții Vlădeasa (1842 m), Muntele 

Mare (1826 m), la sud-est Munții Gilău; la est se află Podișul Păniceni, iar o suprafaţă redusă o 

reprezintă Depresiunea Almaș-Agrijd din jud. Sălaj (Pop, Gr., 2001). 

 În zona depresionară este reprezentativ relieful de cuestă pe calcare eocene din latura 

sudică (şirul Huedin-Păniceni) dezvoltat pe strate fiabile la eroziune precum: marne, argile, 

nisipuri, gresii, conglomerate, de vârstă eocen-oligocen-miocenă. Cea mai reprezentativă este 

unitatea colinară a Platoului Huedin unde Posea G., (1961) şi Josan N., (1997,p.48) au evidenţiat 

între valea Căpuș și Someșul Mic până la Cluj, 3 aliniamente de cueste:   

- superioară alcătuită din calcare grosiere cu înălțimea de 100-150 m;    

 - cuesta medie dezvoltată pe calcare grosiere inferioare, 80-100 m;    

 - cuesta inferioară cu prezența stratelor de numuliți.  

Pe structura geologică a regiunii și sub acțiunea factorilor subaerieni s-au format unități 

marginale precum: Culoarul Căpușului, Podișul Păniceni și Depresiunea Huedin (Pop, Gr., 2010, 

p.78). Depresiunea Huedin cuprinde dealuri cu altitudini de 550-800 m, este afectată puțin de 

eroziunea în adâncime, fiind suspendată față de defileul Crișului Repede, văile Nadășului și 

Almașului. Spre Munţii Meseş s-a format o depresiune dezvoltată pe un anticlinal, de tip 

                                                           
8 Drd. Facultatea de Geografie  Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca,  e-mail: ginamorar2021@gmail.com 
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”butonieră”, Almaş-Agrij. În localitatea Leghia (bazinul Nadăş) s-a sculptat cea mai frumoasă 

butonieră de dom din România.  

 
Fig. 1. Distribuția treptelor de relief din Ținutul Huedin 

 

Relieful structural montan este evidenţiat prin Munţii Vădeasa, Muntele Mare și Gilăului, 

prezintă o mare complexitate geologică și geomorfologică, prin dezvoltarea reliefului tectono-

structural. Specificul local al reliefului este impus de: fragmentarea tectonică dominată de 

horsturi şi grabene, de flişul specific fostului geosinclinal (eruptivul terţiar) şi de epigeniile 

marginale.  

2. Trăsăturile morfologice ale reliefului 

Relieful actual este rezultatul modelării agenților externi fiind determinant de structura 

geologică reprezentată de formațiuni : metamorfice, cristaline, vulcanice, sedimentare. După 

Pop, Gr., (2001. p. 26) în funcție de alcătuirea sedimentară și de acțiunea rețelei hidrografice, 

relieful major este format din masive înalte, podișuri și zone colinare, depresiuni și culuare de 

vale. Unitatea de studiu se încadreză pe un ecart cu altitudini cuprinse între 1.836 m în Vf. 

Vlădeasa și de 220 m pe râul Someș la Valea Groșilor, corespunzând limitei județului Cluj cu 

Sălaj.    

2.1. Indicatorii morfometrici ai reliefului. Cunoaşterea trăsăturilor morfometrice şi 

morfodinamice ale reliefului au o importanţă deosebită, precum : necesităţi de ordin practic 

(ameliorarea terenurilor degradate, lucrări de hidroamelioraţii, construcţia de căi de 

comunicaţie). Aceste aspecte pot influenţa unele elemente ale mediului geografic (climatice, 
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biogeografice etc.) şi pot determina sensului de evoluţie (progresivă, regresivă, stabilitate) a 

peisajului geografic (Oncu, M., 2020. p.9). Studiul morfometric al regiunii oferă o imagine de 

ansamblu privind distribuția spațială a unităţilor de relief şi intensitatea proceselor 

geomorfologice actuale. Această analiză permite evaluarea interrelaționării existente între 

unitățile de relief și factorul antropic, prin evoluția în timp a cadrului natural, determinat de 

morfometria reliefului (fenomene de risc geomorfologic, zonarea climatică, tipologia solului, 

tipul de scurgere). Pentru caracterizarea morfometrică a reliefului se utilizează o serie de 

indicatori precum: hipsometria, expoziția pantelor și a versanților, densitatea fragmentării et 

 Hipsometria - reprezintă un indicator care evidenţiază etajarea unităților de relief 

realizată în etapele evolutive ale acestuia, dispuse în ansambluri structurale şi pe niveluri 

hipsometrice (Fig.1). Prin studiul ponderii suprafeţelor altitudinale se poate observa că există o 

împărţire echilibrată evidențiată de două trepte majore de relief (Fig.1): montană ocupă (50% din 

suprafața unităţii de studiu), din care zona montană înaltă peste 1.400 m reprezintă 5%, iar zona 

montană joasă cu altitudini între 800-1.400 m reprezintă 45%. Unitatea dealurilor ocupă (50 % 

din suprafață) din care dealurile înalte cu altitudini cuprinse între 500-800 m, reprezintă 35%, 

zona dealurilor joase cu altitudini cuprinse între 350-500 m, reprezintă 13%, reprezentate  prin 

Dealurile Nadăşului, Căpuşului şi de luncile văilor: Almaș, Crișul Repede prin Drăganul, Călata 

şi Săcuieul; Someșul Mic cu Someşul Cald şi Someşul Rece. O valoare redusă de (2%) 

corespunde culuarelor de vale ale râurilor, cu altitudini cuprinse între (250-350 m), reprezentată 

de terasele inferioare ale văilor Almaș, Căpuș şi luncile râurilor Crişul Repede şi Someşul Mic. 

Unităţile de relief au constituit elemente de atracție pentru locuitori datorită potenţialului agro-

turistic, economic prin exploatarea resurselor din lemn şi roci de construcţie.Aceste elemente au 

condiționat extinderea sistemului de așezări, al infrastructurii rutiere şi activităților umane, 

favorizind etajarea elementelor climatice și biogeografice şi orientarea rețelei hidrografice.   

Panta versanților. Evidenţiază acțiunea agenţilor externi pe structura geologică a 

unităților de relief, avînd un rol important în variaţia elementelor bioclimatice.În funcție de 

orientarea pantei există diferenţe în valoarea intensității radiației receptate la nivelul suprafeței 

active. Astfel versanții cu expoziție nordică primesc o cantitate mică de radiație solară, iar 

versanții cu expoziție sudică, acumulează o cantitate de radiație solară mai mare. Energia primită 

de un versant însorit este de 8-10 ori mai mare decât cea primită de cel umbrit, maximum de 

intensitate se observă pe suprafeţe unde razele solare cad perpendicular (Teodorescu, E., Mihai, 

E., 1971.p.11).   

Tabel nr.1.Relația dintre pantă și unghiul de incidență al radiației solare pe versanții cu expoziție 

nordică (Teodorescu,E., Mihai,E.,1971,p.11) 

 
Nr. 

crt. 

Categoria de 

pantă,versant 

sudic (º ) 

Ponderea radiației 

receptate din 

cantitatea maximă 

posibilă (%) 

Categoria de 

pantă 

versant 

nordic (º) 

Ponderea radiației 

receptate din cantitatea 

maximă posibilă (%) 

1. 45 100 - - 

2. 0 74 15 54 

3. 30 97 30 34 

4. 60 95 45 19 

 

 Pantele sunt în general mari în cadrul râurilor Crișul Repede și Someșul Mic, iar 

intensitatea redusă a procesului erozional se datoreaza structurii geologice a unității de studiu. 

Un rol important îl are extinderea uniformă a covorului forestier şi al păşunilor, dar şi de 
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intervenţia antropică mai redusă. Această situație are implicaţii pozitive în evoluţia cuvetelor 

lacurilor de acumulare, iar procesul de colmatare are o intensitate mai scăzută la unele acumulări. 

Pot fii indentificate situaţii locale care introduc dereglări în această repartiţie, din cauze naturale 

sau antropice, fiind mai evidente în bazinul Someşului Rece prin alterarea granitelor de Muntele 

Mare, iar în bazinul afluentului Râşca, datorită rocilor sedimentare şi densităţii reduse a fondului 

forestier, au loc deplasări de aluviuni în perioade cu debite maxime (Șerban, Gh., 2007.p .47). 

 Panta influenţează potenţialul hidroenergetic al reliefului prin regimul de scurgere şi 

exprimă diferenţa de altitudine, indicînd energia reliefului care va fii utilizată pentru amenajările 

hidroenergetice (Morariu, T., Sava, Al., 1957). De asemenea influenţează intensitatea proceselor 

geomorfologice şi hidrologice cu un efect semnificativ asupra peisajului. Valoarea declivităţii 

oscilează în cazul bazinului Crișului Repede și ajunge până la 80–90º în cazul abrupturilor, 

suprafaţa acoperită de astfel de pante (peste 50º) este redusă de (0,2 %).O mai mare extindere o 

au suprafeţele cu înclinare de 50–150º (44,5%), iar pantele cu înclinare de 150-350 º ocupă 

aproape 40 % din suprafaţă.Se poate observa că suprafeţe cu pante de sub 100 acoperă doar 17% 

din totalul bazinului (Horvath, Cs., 2008. p.19). După, Grigore, M., (1979), panta este o 

reflectare a condiţiilor în care se desfăşoară modelarea reliefului. Calculele densităţii 

fragmentarii arată că 35% din suprafaţa bazinului Someşului Mic are valori sub 5 km/km2, 

valoarea cea mai mare ajunge la 3,2 km/ km2  şi reprezintă 0,31 % din suprafaţă. Cea mai mare 

pondere o au valori de 0,5-2 km/ km2 și reprezintă 44% din total. Iar valoarea medie a densităţii 

fragmentarii este de 0,8 km/km2.  

 

 
 

Fig. 2. Diagrama lungimii pantelor din Ținutul Huedinului 

 

Diagrama pentru lungimea pantelor (Ls) este reprezentată în (fig. 2) prin care sunt 

evidenţiate valorile coeficientului din unitatea de studiu.Cu altitudini cuprinse între 0-5 m  

reprezintă 62.4% din suprafaţa regiunii, fiind prezente în luncile râurilor. Valori cuprinse între 

5.1–10 m reprezintă 12.2 % din suprafaţă şi corespunde cu suprafeţele de eroziune 

montane.Valori ale coeficientului cuprins între 10–20 m, ocupă 12.4 % din suprafaţă și 

corespunde bazinelor superioare ale văilor şi pe unități structurale, iar valori cuprinse între 20.1–

50 m, reprezintă 9.7 %, fiind specific unor versanţi ale văilor din zona dealurilor înalte și 

montane. Valori ridicate (> 50 m) reprezintă un procent redus de 3.3 %, corespunde bazinelor 

superioare ale Someşului Rece, Crişului Repede şi în unități cu relief de cuestă din Podişul 

Păniceni, Căpuş. Pentru unitatea de studiu, coeficientul de agresivitate climatică (pluvială) este 

de 0.10 în zona montană, de 0.12 pentru zona Podişului Păniceni şi de 0.08 în extremitatea nord-

estică a unității de studiu, în zona Căpuşului.    

Densitatea fragmentării reliefului (Fig. 3, 4) este un parametru morfometric prin care se 

evidențiază lungimea rețele hidrografice dintr-un teritoriu, fiind cunoscut și sub numele de 

densitate de drenaj (Tufescu,V., 1966). Se exprimă raportat la unitatea de suprafață (km2) 
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utilizându-se formula: D=L/S, unde: d –reprezintă densitatea fragmentării reliefului; L –

reprezintă lungimea rețelei hidrografice; S –reprezintă unitatea de suprafață. Densitatea 

fragmentării reliefului se poate reprezenta prin metoda izoliniilor şi a cartogramelor de caroiaj. 

Cunoașterea densității fragmentării reliefului este importantă pentru identificarea unităților 

funcționale de versant prin analiza dinamicii și rezidă din corelația dintre valoarea acestui 

indicator și trăsăturile reliefului.Valorile mari sunt specifice văilor alcătuite din roci friabile cu 

duritate redusă, iar valorile mici apar pe interfluvii alcătuite din roci dure şi pante care 

favorizează scurgerea laminară. Interpretarea densității fragmentării trebuie realizată în strânsă 

corelație cu alți parametri morfometrici: geodeclivitatea, adâncimea fragmentării reliefului, 

etc.Variabilitatea densității fragmentării reliefului în teritoriu se datorează diferențelor de 

litologie. 

În Ținutul Huedinului s-au identificat valori cuprinse între 0,5-3 km/km2 grupate pe 

unități morfologice. Astfel prin analiza hărții densității fragmentării reliefului (Fig 3, 4) pe 

afluentul Henț/Săcuieu (Crișul Repede) în apropiere de vf. Vîrfurașu are valoarea de 2,2 şi 

coboară la valoarea de 1,2. În localitatea Mărgău are valori de 1,8; 1,7 (datorită reliefului 

montan, cu o valoare ridicată la Cascada Vălul Miresei - Răchițele), înregistează 2,4 la Mărișel și 

1,5 la Măguri-Răcătău. De asemenea valori ridicate se află la Râșca de 2,3 (Dealul Pietrelor 

1.069 m) iar valoarea de 2,2 se înregistrează în zona barajului Tarnița. 

 
Fig. 3, 4. Hărțile densității fragmentării reliefului prin folosirea metodelor cartogramelor și a izoliniilor în Ținutul 

Huedin. 

  

Prin identificarea valorilor din arealul de studiu au fost stabilite următoarele suprafețe cu 

drenaj (Fig.3, 4) având indicatori cuprinşi între 1,1 și 1,5=114 puncte, reprezentând 83% din 

suprafață și corespund Depresiunii Huedin, Almaș-Agrij şi culuarele râurilor; Suprafețele cu 

drenaj de 1,6 și 2=19 puncte reprezintă 16%, din unitățile de relief şi corespund: Podișului 

Păniceni, Munților Meseș, Văile Nadășului și Căpușului. O categorie aparte o reprezintă 

suprafețele cu drenaj mai mare de >2,1=9 puncte, reprezentând 0,65%, iar cele de peste >3-2 

puncte reprezentând 0,25%. Aceste suprafețe corespund unităților montane cu altitudini de peste 

1.000 m (M. Vlădeasa, Gilău, Muntele Mare) unde rețeaua hidrografică este mai dezvoltată. Prin 

analiza acestor indicatori statistici se poate stabili că valorile densității fragmentării în cadrul 

Ținutului Huedinului sunt medii. Acest lucru se datorează unităților de relief, a distribuției rețelei 

hidrografice echilibrate, a structurii geologice cu dominanța în zona montană a rocilor cristaline 

și a rocilor sedimentare în zona colinară. Depresiunea Huedin, Almaș-Agrijd şi culuarul 
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Căpușului, datorită rocilor sedimentare și a funcționării unui microclimat, au o particularitate 

locală a procesului de adâncire a fragmentării  

Din analiza morfologică a unităților structurale au fost identificate următoarele aspecte: 

 a) partea de SE a unităţii de studiu reprezentată de Podişul Păniceni, datorită rocilor 

sedimentare prezintă o dezvoltare mare a formelor structurale, fiind evidentă o densitate locală a 

fragmentării,            

 b) unităţi montane cuprinse între 1.000 la 1.800 m, au creste și martori proieminenți, cu 

forme de relief structural, dominând suprafețele de nivelare (Someșul Cald), iar în partea de sud-

vest sunt dezvoltate platouri carstice în Munții Vlădeasa.      

 c) Depresiunea Huedin, este o unitate tectonică umplută cu sedimente neozoice cu aspect 

de unități deluroase și corespunde unui podiș cu altitudini de 500-700 m, fragmentat în masive 

deluroase cu o dezvoltarea mare a formelor structurale.      

 d) între localitățile Ciucea și Poieni, pe latura nordică a Crișului Repede, se află unitățile 

montane ale Meseșului, Plopişului cu altitudini cuprinse între 600-900 m, cu resturi ale 

suprafețelor de nivelare, fragmentate de văi largi.       

 Expoziția versanților influențează distribuția regimului climatic, al precipitațiilor, 

temperaturilor, vântului. De asemenea condiţionează dispunerea așezărilor, utilizarea terenului și 

are implicații în declanșarea unor procese geomorfologice de versant. Analiza expoziției 

versanților se face după următoarele categorii: versanți umbriți (cu expoziție nordică și nord-

estică) semiumbriți (cu expoziție estică și nord-vestică), semi însoriți (cu expoziție vestică și sud-

estică) sau însoriți (cu expoziție sudică și sud-vestică) (Irimuş, A., 1997. p.26). Orientarea 

versanţilor produce diferenţieri ale duratei insolaţiei care împreună cu panta modifică incidenţa 

razelor solare și impune regimul caloric al suprafeţei active, conţinutul de umiditate, procese 

morfodinamice şi biogeografice.Prin analiza ponderii orientării versanților s-au putut observa că 

suprafețe mari (44,5%) au orientare nordică și nord-estică, urmate de versanți cu orientare nord-

vestică (22,3 %), versanți cu orientare estică (22.2 %), iar cele mai mici ponderi revin versanților 

cu orientare sud-estică și vestică (11%). Pe versanţii cu expoziţie nordică predomină alunecările 

de teren, iar pe versanţii cu expoziţie sudică se manifestă procesele de eroziune în suprafaţă şi de 

adâncime. Geodeclivitatea versanţilor şi expoziţia demonstrează prezenţa unor procese 

geomorfologice care asociază şi situaţii de risc, mai ales în zona Bicălatu şi Cetatea Veche 

(Huedin), Poieni, Răchiţele. 

Scurgerea prin fizionomie (pantă şi lungime) joacă un rol important în transportul şi 

acumularea materialelor Grozavu, A., Pleşcan. S., (2010.p.4). Suprafeţele afectate de eroziune în 

diverse stadii, furnizează aluviuni în râurile cu procese puternice. În zona montană a unității de 

studiu producţia de aluviuni nu depăşeşte 0.5 tone/ha/an, spațial se înregistrează o creştere a 

cantităţilor din partea de vest spre est.       

 Înclinarea versanţilor înregistrează valori diferite în funcţie de alcătuirea geologică, 

gradul de fragmentare al reliefului, de natura şi intensitatea proceselor actuale și de utilizarea 

antropică a terenului. Orientarea versanţilor este importantă pentru analiza influenţei radiaţiei 

solare, a insolaţiei şi a temperaturii, determinând evoluţia unor de morfogeneză a reliefului. 

Versanţii sudici şi cei sud-vestici primesc o cantitate de radiaţie solară mai puțină, fiind mai reci 

şi mai umezi, datorită reliefului montan, favorabili apariţiei proceselor geomorfologice.Versanţii 

cu orientare estică şi nord -estică sunt semicalzi-semiuscaţi și au o slabă evidenţiere a 

fenomenelor erozive. Cei mai puţin favorabili apariţiei proceselor geomorfologice sunt cei 

nordici şi nord-vestici, influenţaţi de circulaţia vestică oceanică. Prin analiza locală-cartografică 
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a putut fii observată prezenţa mare a organismelor torenţiale şi a deplasărilor de teren pe 

versanţii vestici şi estici, în zona superioară a crestei, datorită orientării versanţilor şi altitudinii 

masivului. Valorile cuprinse între 0-2º şi 2,1-7º sunt specifice suprafeţelor plane sau uşor 

suborizontale, cu înclinare moderată şi includ; lunca, terasele şi parţial unele interfluvii, fiind 

reprezentative în partea nord-estică a regiunii. Cea mai mare parte a terenurilor din cadrul 

Depresiunii Huedin au o declivitate cuprinsă între 7,1º-12º, favorizând declanşarea eroziunii de 

suprafaţă-adâncime şi a modului de utilizare al terenurilor. Dealurilor joase din partea estică, 

sud-estică a Ținutului Huedin le sunt caracteristice particularități morfometrice cu panta redusă 

(7˚-16˚) și adâncimea fragmentării sub 150 m/km2 reprezentați de versanți însoriți și semiînsoriți, 

favorabili amplasării sistemului de așezări. Versanţii cu înclinare cuprinsă între 17-25˚, 

corespund dealurilor înalte 600-800 m, iar munţii au înclinarea cuprinsă între 26-35˚, iar 

suprafeţele de nivelare cu înclinare de 35˚ corespund altitudinilor mari. 

Adâncimea fragmentării reliefului (Fig. 5) exprimă profunzimea eroziunii liniare 

datorită agenților modelatori externi și fragmentarea verticală a reliefului (Morariu, T., Gârbacea, 

V., 1968). Înregistrează valori inverse densităţii fragmentării şi descreşte cu altitudinea. In zona 

depresionară şi luncile văilor Crişul Repede, Someșul Mic, Căpuș, Nadăș și Almaș, are valoarea 

medie de 100–150 m şi impune nivelul de bază al văilor, atingând valoarea maximă de 580 m/ 

km2 în zona Vârfului Vlădeasa.Valorile medii ale procesului în zonă sunt de 100-150 %, iar 

indicatorii de 50 m/ km2 reprezintă 3,3 %, iar cei de peste 400 m/km2 sunt de 2,1 % (Horvath, 

Cs., 2008 p. 21). O ponderea mare o reprezintă valorile cuprinse între 150,1-200 m/km2, 

reprezentând 35% din suprafața unităţii de studiu. Aceste valori corespund altitudinilor de 500-

800 m, specifice Dealurile Almașului, Depresiunii Huedin și nord-estul Podișului Păniceni. 

Valori ale adâncimii fragmentării de 50,1-100 m/ km2 ocupă suprafețe restrânse de 21 km2 în 

zona culoarului Someșului Mic şi al Crișului Repede. Valorile reduse cuprinse între 0-50 m/km2 

se întâlnesc doar în culoarul Almașului. Cele mai mari valori ale adâncimii fragmentării din 

unitatea de studiu corespund Munților Gilău, Muntele Mare și Vlădeasa şi determină apariţia 

unor riscuri geomorfologice. La nivelul unităţii de studiu adâncimea fragmentării are valoarea 

medie de 157 m/ km2. Acest indicator condiţionează mărimea energiei potenţiale a eroziunii 

apelor curgătoare şi a celei temporare, iar împreună cu densitatea fragmentării, reflectă gradul de 

evoluţie al acesteia, indicând maturitatea reliefului (Grigore M., 1979, Ungureanu, A., 1995). În 

unitatea de studiu ecartul altitudinal reprezintă diferența dintre punctul cu altitudinea cea mai 

mare din Munții Vlădeasa de 1836 m și punctul cu altitudinea cea mai joasă din unitatea de 

studiu cu valoarea de 220 m fiind întregistreat pe Someș la Valea Groșilor, la limita județului 

Cluj cu Sălajul. 

 

 
 

Fig.5. Diagramă-adâncimea fragmentării reliefului din Ținutul Huedin 
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Prin analiza condițiilor genetice ale factorilor naturali din unitatea de studiu, se poate 

observa că potențialul natural al reliefului are indicatori favorabili pentru desfășurarea 

agriculturii, pentru amplasarea sistemului de așezări, al rețelei de drumuri, sau valorificării 

economice. Ținând cont de particularitățile indicatorilor morfometrici care influențează 

dezvoltarea activităților economice (agro-pastorale, forestiere) și dispunerea sistemului de 

așezări, s-a recurs la realizarea unei analize GIS, prin intermediul căruia au fost redate 

suprafețele teritoriului în funcție de gradul de pretabilitate al reliefului.     

 - clasa 1-suprafețe cu panta de 0˚-7˚ și adâncimea fragmentării sub 100 m/km2. Acestea 

au fost considerate ca având favorabilitatea maximă pentru variate utilizări;   

 - clasa 2-suprafețe cu panta de 7˚-16˚, semiumbrite, cu adâncimea fragmentării între 100- 

200 m/km2, au favorabilitate medie pentu agricultură și construcții;    

 - clasa 3-suprafețe cu panta de 7˚-16˚ semiumbrite și umbrite. Au o favorabilitate mare 

pentru economia forestieră, scăzută în construcții și nefavorabile pentru agricultură;  

 - clasa 4-suprafețe însorite, cu pantă de 7˚-16˚, cu adâncimea fragmentării sub 200 

m/km2, favorabilitate mare în agricultură, medie în construcții;     

 - clasa 5-suprafețe semiînsorite, cu panta de 7˚-16˚, adâncimea fragmentării sub 200 m/ 

km2, cu o favorabilitate mare în construcții, medie în agricultură;     

 - clasa 6–suprafețele cu pantă de 16˚-40˚, cu favorabilitate mare pentru economia 

forestieră, nefavorabile agriculturii și construcțiilor;       

 - clasa 7-suprafețe cu o pantă peste 40˚, impun condiții de restrictivitate pentru orice tip 

de activitate economică.         

 Rezultatele obținute au fost realizate prin utilizarea mai multor programe GIS și aplicarea 

funcţiei Neighborhood–Block Statistics care a calculat diferenţa între altitudinea maximă şi cea 

minimă de pe fiecare km2. Este o metodă de exprimare a caracteristicilor cantitative a reliefului, 

prin realizarea unui caroiaj kilometric prin intermediul căruia se calculează adâncimea 

fragmetării pentru fiecare celulă a acestuia. Softurile GIS oferă o variantă mult mai precisă şi mai 

flexibilă pentru aceste calcule decât metodele tradiţionale, dimensiunile caroiajului putând fi 

alese de utilizator în funcţie de arealul analizat (pentru harta realizată pentru Ținutul Huedinului 

am optat pentru o celulă cu latura de 200 m).  

3. Trăsăturile morfologice ale reliefului montan din Masivul Vlădeasa 

Unitatea de studiu prezintă un relief structural-morfologic variat, datorită complexității 

geologice și geomorfologice, iar masivul montan se constituie ca unitate geomorfologică 

distinctă care se detaşează de unitățile învecinate de podiș și depresionare.    

 a) Relieful dezvoltat pe roci cristaline este dezvoltat predominant în Munții Vlădeasa 

(fig.7) prin culmile largi, cu grohotişuri de versant şi o vastă rețea de văi. Pediplena carpatică 

(danian-oligocen) este împărțită în două nivele de eroziune larg ondulate, separate între ele 

printr-o diferență altitudinală de 200 m, reprezentată de platforma Fărcaş-Cârligați, nivelul 

superior la 1600 m, numindu-se local și Cârligatele; platforma Măguri-Mărişel,  al doilea nivel 

de eroziune este situat la altitudinea de 1400 m şi coboară la 1000 m-platforma Rogojel, 

reprezintă o zonă de tranziție dintre cele două platforme.După Posea, Gr., (1976) culmile 

muntoase din nordul Munților Vlădeasa și interfluviul din stânga văii Iadei se mențin în jurul 

altitudinii de 1.000 metri, formând suprafața Vișag și corespunde complexului de nivelare 

Măguri-Mărișel. Nivelul superior de 700-850 metri se numește Traniș, fiind echivalentul etape 

secunde a complexului de nivelare Măguri-Mărișel din sarmațian-meoțian.    

 b) Relieful glaciar din Masivul Vlădeasa apare pe versantul estic al Masivului Buteasa, la 

adăpostul circulației vestice. Prin acumularea zăpezii s-au format circuri glacionivale care oferă 

indicii ale existenței şi extensiunii glaciației cuaternare în această regiune (Pop, Gr., 2000). Acest 

tip de relief este evident în unitatea montană prin striuri, rocile şlefuite (sau roches moutonnées), 

morene şi circuri glacio-nivale, întâlnite mai ales în masivul Buteasa.     

c) Relieful dezvoltat pe calcare, este reprezentat prin roci carstificabile și aparține unor 

etape evolutive vechi din perioada mezozoică care apar în Masivul Vlădeasa prin calcarele 
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compacte. Diferențierile geologice și de ordin morfologic au impus evidențierea platourilor 

carstice, lapiezurile de eroziune dezvoltate pe versanții estici ai Pietrelor Albe din Vlădeasa 

(fig.6) atingând 10-25 cm adâncime și o lungime de 5-7 m, fiind prezente și la Platoul Poieni și 

cascada Vălul Miresei, Răchițele (fig.8) (Cocean, P., 1984. p.62).      

 d) Relieful vulcanic este dezvoltat pe direcţia nord-sud a unității muntoase pe o lungime 

de 45 km, iar lăţimea maximă atinge 30 km între văile Secuieu şi Iada (Horvath, Cs., 2008. p. 

15). Sunt evidențiate local mai ales în zonele în care râurile traversează roci greu solubile iar 

văile sunt înguste, devenind astfel locuri favorabile pentru construcţia de baraje.  

 e) Relieful fluviatil este rezultatul acțiunii proceselor de eroziune, transport şi acumulare 

a râului Crişul Repede şi pe afluenții principali. Aceste procese au evoluat succesiv fiind 

condiționate de roca dură, iar în timp efectul cumulat s-a materializat prin crearea unui relief 

format din lunci şi terase. Rezultatul local al reliefului fluvial prezent în această regiune este 

evident în albia minoră şi terasele fluviatile (Posea. Gr., 1976. p.72/88).   

 Pe rocile magmatice vulcanice prezente în Munţii Vlădeasa s-a dezvoltat un relief cu 

forme masive, vârfuri înalte (până la 1.836 m) despărțite de văi adânci și povârnișuri abrupte, cu 

suprafețe structurale și culmi asimetrice. Relieful carstic este evidențiat prin abrupturi, peșteri, 

chei, iar pe șisturile cristaline s-au dezvoltat suprafețe de nivelare cu relief relativ neted, slab 

ondulat. Local și izolat apar prin acțiuni criogene și glacionivale urme ale reliefului glaciar prin 

circuri glacionivale, grohotișuri de versant, eluvii pe interfluvii, câmpuri de pietre (”marghile”). 

De asemenea pe anumite sectoare de lărgiri structurale ale văilor Drăgan și Secuieu, pe zonele de 

confluențe, factorii naturali ai mediului au permis condiții prielnice apariţiei așezărilor umane 

(Savu, Al., Geografia României.III,1987). 

   

 
Fig. 6. Lapiezuri de eroziune-Pietrele Albe (M.Vlădeasa, sursa,site: munții noștri),   

Fig. 7. Munții Vlădeasa (sursa. sites. profudegeogra.eu).     

Fig. 8. Cascada Vălul Miresei (sursa.arhiva personală) 

 

Concluzii. Analiza parametrilor geomorfologi ai Ținutului Huedinului confirm 

favorabilitatea acestora pentru umanizare teritoriului. Potențialul natural al reliefului a creat 

condiții favorabile pentru o distribuție uniformă a așezărilor umane care practică activități 

economice adaptate favorabilității tuturor factorilor naturali ai mediului. Densitatea fragmentării 

reliefului are o valoare medie și doar în zonele de racord cu muntele întâlnim relief carstic și 

structural. 
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Studiu privind hidrocarstul din bazinul Cernei / 

Study on the hydrocarst in the Cerna basin 

 

 
Grecu Marilena Violeta9 

 

 
       Rezumat: Cerna curge prin formațiuni foarte variate litologic, printre care și calcare. Din cauza unei 

situații tectonice complicate, Cerna suferă pierderi de apă importante. Fiind un râu alohton, Cerna 

îmbogățește considerabil rezervele de ape carstice ale masivului calcaros al Mehedințiului. Odată intrate 

în calcare, apele se reorganizează și apar la zi sub formă de izbucuri. Pe treapta superioară a muntelui, 

calcarele sunt despărțite tectonic de gresii și conglomerate, alcătuind duplicatura de Cerna. Aceste roci 

necarstice apar la zi pe o fâșie îngustă, ele reprezentând orizontul impermeabil pentru pânza freatică din 

calcarele duplicaturii de Cerna, care formează un bloc hidrocarstic în partea de est a Munților Mehedinți. 

Acest bloc hidrocarstic se alimentează mai ales din precipitații. Blocul hidrocarstic din vest corespunde cu 

regiunea calcaroasă a Marelui Abrupt și cu grabenul Cernei. El se alimentează din precipitații și mai cu 

seamă din apele Cernei, care pătrund în calcare pe linii tectonice importante. Descărcarea apelor carstice 

se face în valea Cernei prin izbucurile reci, remarcabil fiind izbucul Șapte Izvoare Reci, și prin izvoarele 

carstice termominerale de la Băile Herculane. 

      Cuvinte cheie: hidrocarst, izbuc, graben, izvoare termale  

Abstract: Cerna river flows through various lithological systems, including limestone. Due to a 

complicated tectonic structure, Cerna suffers significant water losses. Being an allochthonous river, Cerna 

considerably enriches the karst water reserves of the limestone massif of Mehedinți. Once in the 

limestone, the waters reorganize and appear up to date as eruptions. On the upper step of the mountain, 

the limestones are tectonically separated by sandstones and conglomerates, leading to the duplication of 

Cerna. These non-karst rocks emerge on a narrow strip, these representing the impermeable horizon for 

the groundwater in the limestones of the Cerna duplication, which forms a hydrocarstic block in the 

eastern part of the Mehedinţi Mountains. This hydrocarst block is fed mainly by precipitation. The 

western hydrocarst block corresponds to the calcareous region of the Great Abrupt and to the grab of 

Cerna. It feeds on precipitation and especially on the waters of the Cerna, which enter the limestone on 

significant tectonic lines. The discharge of karst waters is made in the Cerna valley through the cold 

springs, the Seven Cold Springs spring being the most remarkable, and through the thermomineral karst 

springs from Băile Herculane.  

 Keywords: hydrocarst, eruption, graben, thermal springs 

 

        Din cauza permeabilității ridicate a calcarelor și a evoluției carstice, Munții Mehedinți au o 

rețea hidrografică slab dezvoltată. În latura lor estică, spre Podișul Mehedinți, râurile principale – 

Bahna și Coșuștea se drenează la periferia acestei unități muntoase pe roci necarstificabile. Cu 

excepția râurilor Camena și Coșuștea (care au la obârșie izbucuri), toate celelalte ape se 

alimentează numai din roci necarstificabile. Văile de pe partea stângă a Coșuștei sunt săpate pe 

lungimi mari în calcare și au caracter de văi carstice seci. De aici rezultă că în acest sector nu se 

poate pune problema îmbogățirii rezervelor de ape carstice din rețeaua hidrografică de la 

suprafață.  

       La vest de cumpăna de ape dintre bazinele Cernei și ale râurilor de la est, adică în aria 

Munților Mehedinți, hidrografia se schimbă complet. Aici, pe treapta superioară a munților, către 

                                                           
9Profesor la Palatul Copiilor, Drobeta Turnu-Severin, Bd. Carol I, nr. 24. E-mail: marilenavioletta@yahoo.com                                                                                                                                                                                 
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Cerna, se drenează pâraiele Pecinișca, Ferigari, Mușuroaiele, Cociu (Roșeț) și Țăsna. Mai sunt 

câteva pâraie cu caracter temporar, proprii treptei inferioare a Munților Mehedinți (Padina 

Cerbului, Apșoara și pâraiele care ferestruiesc Geanțurile de la sud de valea Arșasca), fără 

implicații prea mari în circulația apelor carstice. 

       De-a lungul laturii vestice a Munților Mehedinți, Cerna străbate grabenul căruia i-a dat 

numele. Ea curge prin formațiuni foarte variate litologic, printre care și calcare. Din cauza unei 

situații tectonice complicate, Cerna suferă pierderi de apă importante, la Cerna-Sat (0,280 mc/s) 

și în amonte de Șapte Izvoare Reci (0,170 mc/s), fapt dovedit de măsurătorile debitelor efectuate 

între obârșia Cernișoarei și Pecinișca de către Institutul de meteorologie și hidrologie. Fiind un 

râu alohton, Cerna îmbogățește considerabil rezervele de ape carstice ale masivului calcaros al 

Mehedințiului.  

      Pierderile de apă din Munții Mehedinți sunt favorizate de structura geologică și de gradul 

înaintat de fisurare a calcarelor. Deși pornesc și străbat o suprafață calcaroasă mare și compactă, 

nici unul din pâraiele de pe latura vestică nu se alimentează din izbucuri, adică din ape care 

circulă pe canale carstice. 

      Pâraiele Pecinișca, Ferigari, Mușuroaiele se alimentează din rocile necarstificabile, situate în 

afara zonei calcaroase și sunt alohtone. Când străbat calcarele, suferă pierdei totale sau parțiale. 

Debitele lor sunt însă foarte mici; de aceea nu contribuie prea mult la mărirea rezervelor de ape 

carstice. Celelalte două pâraie, Cociu și Țâsna, deși se alimentează  din roci necarstificabile, le 

considerăm autohtone deoarece, în final, apele provin din calcarele duplicaturii de Cerna și deci 

nu sporesc volumul apelor carstice.  

        O mențiune specială merită pârâul Țăsna. Acesta își adună apele de pe roci necarstificabile 

ale duplicaturii de Cerna și când ajunge pe calcare, toată apa se pierde difuz în patul văii. La 

circa 500 m în  aval de pierdere, vine un afluent mic, iar înainte de a intra în chei, debitul Țăsnei 

se mărește considerabil din mai multe izvoare care apar la nord de Inălățul Mare, din depozitele 

de pantă de pe șisturile cristaline. În acest loc, prin eroziune și coroziune, masa calcaroasă a fost 

înlăturată total, ajungându-se la șisturile cristaline autohtone care formează  patul impermeabilal  

al văii și, totodată, baza de carstificare. Astfel, a fost deschisă pânza freatică din carst, iar apa 

carstică se infiltrează în depozitele de pantă și apare la zi în izvoarele amintite. Intrând în Cheile 

Țăsnei, toată apa se pierde în patul calcaros.  

       La baza de carstificare, reprezentată, însă, prin granite, s-a mai ajuns pe valea Jelărău (unde 

se află izvorul cu același nume), Poiana Balta Cerbului și la sud de Valea lui Roșeț, pe treapta 

inferioară a Munților Mehedinți. Din datele de pe teren, rezultă că, din pricina unor complicații 

tectonice existente în primele două locuri menționate, nu se află o zonă înecată în carst, așa cum 

a fost semnalată în zona văii Țăsna, deși structura geologică este aceeași.  

      Rețeaua hidrografică a Munților Mehedinți a fost mult mai bogată, fapt dovedit de 

răspândirea și densitatea văilor carstice seci, care atestă cursuri de apă epigee. Panta acestor văi 

denotă că, în cea mai mare parte, râurile erau tributare Cernei. 

      Existența unor cursuri de apă spre Cerna, în sectorul calcaros nordic al Munților Mehedinți, 

este dovedită de prezența unor pietrișuri formate din elemente necalcaroase (gresii și 

conglomerate) din uvala Poiana Porcului. Aceste pietrișuri provin  din duplicatura de Cerna, care 

apare la zi în regiunea vârfului Bruscan, și au fost transportate aici de o rețea hidrografică veche. 

Actuala vale carstică seacă Tâmna dovedește un curs vechi spre Cerna, pe direcția Foercagei 

Mari. Nu este exclus ca și pe direcția Crovului Madvedului și a Bălții Cerbului să fi existat 

cursuri de apă spre Cerna. 
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      Prin captări carstice, rețeaua hidrografică a fost complet dezorganizată, întinse suprafețe 

calcaroase fiind lipsite de cursuri epigee. Au luat naștere, astfel, trei mari regiuni endoreice 

cuprinse între văile Pecinișca, Valea lui Roșeț, Țăsna și Vârful lui Stan. 

     În zona calcaroasă a Munților Mehedinți sunt numeroase captări carstice, însă ele au debit 

foarte mic, de aceea principala sursă de alimentare a apelor carstice, în afară de râul Cerna care 

este alohton, sunt precipitațiile atmosferice. Media anuală a lor este cuprinsă între 1000 și 1400 

mm. 

      Odată intrate în calcare, apele se reorganizează și apar la zi sub formă de izbucuri. Pe treapta 

înaltă a Munților Mehedinți nu sunt de semnalat izbucuri importante. Pe treapta joasă apar mai 

multe izbucuri, două dintre acestea - Șapte Izvoare Reci și Șapte Izvoare Calde – fiind cu totul 

remarcabile prin debitele lor. Altele, mai puțin importante, se află sub Poiana Scundari, la sud de 

valea Țăsna și în baza Marelui Abrupt, la gurile văilor Jelărău, Ferigari și Pecinișca.  

Un loc cu totul aparte îl ocupă apele carstice termominerale de la Băile Herculane. 

      Marcările cu izotopi radioactivi au scos în evidență proveniența apelor din unele izbucuri și, 

totodată, direcția de curgere a apelor carstice subterane (I. Povară, C. Lascu, 1978). 

      Apa izvorului din Valea Podenilor, cu originea în rocile impermeabile al duplicaturii de 

Cerna, după ce parcurge câțiva zeci de metri la suprafață, se pierde în calcarele de sub 

duplicatură și ajunge în izvorul Jelărău, situat în fereastra de eroziune unde apare granitul de 

Cerna. După ce trece de granite, apa acestui izvor se pierde în calcare, fără să fi depistat o 

repartiție a ei la zi. 

      Pârâul Mușuroaiele Mici se pierde într-un ponor, iar apa apare în izbucul Bîrza, situat în 

Valea Cernei, la nord de Topleț. Acest izvor  este captat parțial pentru alimentarea cu apă a 

orașului Orșova. 

      Apele pârâului Pecinișca se pierd într-o peșteră din albie și reapar în izbucul din cariera de 

calcar din aceeași vale.    

      Apa izvorului care se pierde în Poiana Balta Cerbului prin ponorul de lângă Marele Abrupt, 

după ce străbate în întregime flancul vestic al anticlinalului, apare în izbucul Șapte Izvoare Reci. 

Deși au debit mic, aceste două pierderi de apă pun în evidență legătura hidrocarstică dintre 

Marele Abrupt și grabenul Cernei. 

        Astfel, apa Țăsnei care se pierde în chei, după ce străbate calcarele din flancul vestic al 

anticlinalului apare în trei izvoare mici situate la circa un kilometru la sud de Țăsna, lângă 

șoseaua națională (fig. 1). Marcarea cu izotopi radioactivi a râului Cerna, la Bobot, a dus la 

obținerea unor rezultate remarcabile. Izotopii au fost captați în Șapte Izvoare Reci, în izvorul 

cald din forajul de la Crucea Ghizelei, în apa de la Șapte Izvoare Calde, în izvorul termal artezian 

din forajul Scorilo, în izvorul Hercules I și în izvorul Neptun. Izotopii radioactivi lansați pe 

pârâul Iuta, în chei, au fost depistați pe râul Cerna la Piatra Pușcată, deci în amonte de confluența 

Iutei cu Cerna (apa se pierde pe o falie vizibilă în teren), apoi în Șapte Izvoare Reci și în izvorul 

termal de la Crucea Ghizelei. Izotopii radioactivi lansați într-un ponor din Poienile Țăsnei (pe 

dreapta Cernei) au fost captați la Șapte Izvoare Calde și în izvoarele Hercules I, Apolo II, Diana 

I. Izotopii lansați în Valea cu Cascadă (pe dreapta Cernei) au fost captați în izvoarele 

termominerale Hercules I, Apolo I și II, Diana I, Neptun I și IV (foraj) și Neptun III. Ultimile 

patru marcări pun în evidență faptul că apele termominerale de la Băile Herculane se alimentează 

din pierderile de apă de la suprafață, care se încălzesc în subteran datorită unor mase magmatice. 

Aportul cel mai mare îl aduc apele Cernei care suferă pierderi foarte mari între confluențele Iutei 
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și Țăsnei (0,170 mc/s) și la Cerna - Sat (0, 280 mc/s), conform măsurătorilor efectuate de 

Institutul de meteorologie și hidrologie. 

        Masivul calcaros al Munților Mehedinți este alcătuit din două trepte morfologice inegal 

dezvoltate, cu o funcționalitate geografică aparte, despărțite de un abrupt tectonic impresionant. 

Treapta superioară este dominantă de două culmi paralele, și ele sunt diferențiate ca morfologie. 

Creasta dinspre vest, care marcheză Marele Abrupt, este ascuțită și secționată de văi carstice. 

Cea dinspre est este mai rotunjită, are două sectoare distincte cu înșeuări și formează cumpăna de 

ape a Cernei, spartă în mai multe locuri prin carstificare. 

 

 
Fig.1 Schița circulației apelor carstice subterane în bazinul inferior al Cernei      
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                Din analiza reliefului se poate admite că rocile calcaroase, larg extinse, se află înt-

un stadiu avansat de carstificare. Formele carstice existente, care dau nota caracteristică 

reliefului, trădează pe de o parte diferitele lor faze de evoluție, pe de altă parte diversitatea și 

amploarea lor. 

        Astfel, între Piatra Albă și Vârfu lui Stan au luat naștere forme carstice impresionante, 

cum sunt dolinele Crovul Madvedului (1000 m diametru și 170 m adâncime) și Crovul Mare 

(500 m diametru și 150 m adâncime - foto nr.1). 
 

 
Foto nr. 1. Crovul Mare cu aspect de poiană, flancat de pante abrupte  

 

        Niciuna din văile săpate în calcare nu este străbătută în întrregime de un curs de apă.  

Peste tot unde întâlnim calcare, apele se pierd prin ponoare (Pecinișca, Mușuroiele) sau difuz 

în patul văii (Ferigari, Țăsna), realizându-se captări carstice cohidrografice. 

       Apele carstice se reorganizează în subteran și apar la zi sub formă de izbucuri. După 

rezultatele marcării cu izotopi radioactivi, după structura geologică și particularitățile pe care 

le prezintă, rocile calcaroase pot fi grupate, în limite largi, în mai multe blocuri hidrocarstice. 

       Calcarele din Munții Mehedinți sunt dispuse sub forma unui anticlinal, dar situația lor 

tectonică este foarte complicată. Pe treapta superioară a muntelui, calcarele sunt despărțite 

tectonic de gresii și conglomerate, alcătuind duplicatura de Cerna. Aceste roci necarstice (sub 

forma unui fliș cretacic) apar la zi ca o fâșie îngustă între văile Jelărău și Femea, la obârșia 

văii Țăsnei și la est de vârful Piatra Albă și Vârfu lui Stan. Ele reprezintă orizontul 

impermeabil pentru pânza freatică din calcarele duplicaturii de Cerna, care formează un bloc 

hidrocarstic în partea de est a Munților Mehedinți. Acest bloc hidrocarstic se alimentează în 

cea mai mare parte din precipitații, iar descărcarea apelor carstice se face în bazinele 
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Coșuștei și Bahnei, prin mai multe izbucuri, și în bazinul Cernei, prin izbucul Bîrza, așa cum 

s-a observat din marcările cu izotopi radioactivi din valea Mușuroaiele Mici. 

       Un alt bloc hidrocarstic al duplicaturii de Cerna se află la est de  vârful Bruscan, cu 

alimentarea numai din precipitații și din descărcarea apelor la Isverna.Tectonica rocilor mai 

este complicată și de grabenul Cernei, cu două rupturi majore longitudinale, alături de poziția 

anticlinală a calcarelor, care, împreună, influențează circulația apelor carstice. Calcarele stau 

peste granite și șisturi cristaline. Primele formează o coamă paralelă cu Marele Abrupt. Ea 

apare la zi pe valea Jelărău, în Poiana Balta Cerbului și pe valea Țăsnei. Aceste roci 

necarstice separă, longitudinal, calcarele în două mari compartimente care formează în 

același timp două blocuri hidrocarstice, unul în estul și altul în vestul coamei amintite care 

formează cumpăna de ape subterane. 

       Blocul hidrocarstic din est se alimentează din precipitații și parțial din pâraiele Pecinișca, 

Ferigari și cursul superior al Țăsnei. Totodată, mai are legătură hidrocarstică și cu partea 

sudică a duplicaturii de Cerna.  Acest bloc hidrocarstic se afundă pe o latură sub duplicatura 

de Cerna, iar pe cealaltă latură este impermeabilizat de granite și șisturi cristaline. În această 

situație, descărcarea apelor carstice se face în izbucul Bîrza, fapt pus în evidență de marcările 

cu izotopi radioactivi. 

      Blocul hidrocarstic din vest corespunde, în linii mari, cu regiunea calcaroasă a Marelui 

Abrupt și cu grabenul Cernei. El se alimentează din precipitații și mai cu seamă din apele 

Cernei, care pătrund în calcare pe linii tectonice importante. Descărcarea apelor carstice se 

face în valea Cernei prin izbucurile reci situate în amonte de Pecinișca, remarcabil fiind 

izbucul Șapte Izvoare Reci, și prin izvoarele carstice termominerale de la Băile Herculane. 

      Datele privind chimismul apelor din exsurgențe, puse în evidență prin determinarea 

durității lor, arată valori comparabile cu cele caracteristice apei din climatul temperat. În ceea 

ce privește râul Cerna, aceste valori diferă în funcție de rocile pe care le străbate  și mai cu 

seamă de apele carstice afluente. 
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Protecția și conservarea mediului în Zimbabwe. Analiză de politici publice/ 

A Policy Analysis on the Environmental Protection and Conservation in 

Zimbabwe 

 

Paraschiv Viorel10, Roman Nicolae Aurelian11 

 

Rezumat. Modificările în cascadă ale condițiilor politice din timpul regimului politic 

autocratic (socialist) al lui Robert  Mugabe au atras o cădere drastică economică a tinerei democrații 

din sud-estul Africii,  cu efecte imprevizibile asupra măsurilor de protecția mediului și a veniturilor 

încasate din eco-turism în perioada 2005-2019. Vizitarea statului Zimbawe  în septembrie 2019 ne-a 

permis câteva concluzii asupra stării societății. Analiza multicriterială  a politicilor din Zimbabwe 

actual post-2019 pentru prezervarea peisajului natural și a biodiversității este o condiție obligatorie 

pentru reechilibrarea economică a unui stat care beneficiază de un potențial natural și antropic foarte 

diversificat și promițător pentru valorificarea economică. 

Cuvinte-cheie: protecția mediului, Zimbabwe, biodiversitate, politici, criză economică, turism 

specializat 

 

Abstract. The ongoing changes in political conditions during Robert Mugabe’s autocratic 

(socialist) political regime have led to a drastic economic downturn in South Africa’s young 

democracy, with unpredictable effects on the environmental protection measures and revenues from 

eco-tourism between 2005 and 2019. Visiting Zimbabwe in September 2019 allowed us to draw some 

conclusions about the state of society. Until the mentioned economic crisis and through developed 

tourist flows the ecotourism as a type of sustainable tourism contributed to the development of a 

modern hospitality infrastructure. The multi-criteria analysis of the current state’s post-2019 policies 

for the preservation of the natural landscape and biodiversity is a mandatory condition for the 

economic rebalancing of a state that benefits from a highly diversified and promising natural and 

anthropic potential for economic capitalization.  

Keywords: environmental protection, Zimbabwe, biodiversity, policies, economic crisis, 

specialized tourism 

 

 

Introducere. Statul Zimbabwe este situat în Africa tropicală australă de sud-est, între 

Botswana, Zambia, Mozambic și Africa de Sud, neavând ieșire la mare. Relieful înalt domină 

peisajul țării prin platourile specifice vechiului scut supracontinental Gondwana, fiind extinse 

pe direcția sud-vest – nord-est și cu altitudini medii de 1200-1500 m. Pe fluviul Zambezi, 

care delimitează hotarul de nord cu Zambia, s-a format celebra cascadă Victoria, cel mai 

important brand turistic natural al țării. Pe Zambezi au fost construit barajul de la Kariba ce a 

inundat larga depresiune erozivă de aici, care reprezintă cel mai important rezervor de apă 

                                                           
10 Prof. dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – email: paraschiv03@gmail.com  
11 Lector univ. dr., Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie – Departamentul de 

Geologie, Bd. Copou, nr. 20 A 



43 

 

dulce. Ca un efect imediat apele acumulării Kariba au permis dezvoltarea fermelor agricole 

intensive. Zona centrală a statului este străbătută de Great Dyke o succesiune de creste 

înguste și scurte din cratonul Zimbabwe alungite nord-sud pe o lungime de peste 500 km, cu 

numeroase inselberg-uri formate pe granitele și gabrourile care domină platoul gondwanic 

precambrian cu cca 460 m în nord (lanțul Mvurwi), o regiune extrem de bogată în resurse 

minerale valoroase (platină, aur, argint, crom, nichel, cobalt, azbest ș.a.)12. Relieful rezultat 

în urma dezagregărilor rocilor vechi vulcanice din scutul continental Gondwana este deosebit 

de spectaculos, pe alocuri creând un peisaj local dominat de pietre în echilibru denumite local 

„dekopjes”13 (foto nr. 3). Sistemul de roci sedimentare cunoscute sub numele de stratele 

„Karroo” au grosimi apreciabile și ocupă mari suprafețe în nord (valea Zambezi), vest 

(Huanghe) și sud (Lowveld), fiind alcătuite din șisturi slab metamorfozate și gresii 

mezozoice (permiane și triasice)3.  

Greșelile social-politice în ”cascadă” ale regimului autocratic Mugabe au dus practic 

la distrugerea totală a economiei statului zimbabwean. ”Reforma agricolă” a fost ultima și 

cea mai catastrofală măsură economică și socială cu efecte pe termen lung. Terenurile 

agricole aparțineau în majoritatea cazurilor fermierilor minorității albe, iar băștinașii în frunte 

cu conducerea statului au solicit fărâmițarea proprietăților ceea ce a generat o uriașă criză 

politică internă, situație din care tânărul stat zimbabwaian nu-și revine nici măcar acum14. 

Populația albă reprezenta în 1976 aproape 9% din populația statului Rhodesia de atunci, care 

era probabil cea mai prosperă țară africană la acea vreme! Criza economică care a măcinat 

statul sub regimul lui Mugabe a dus la o puternică prăbușire socială prin plecarea rapidă a 

populației albe, care a scăzut de la 3,5% în 2001 la 0,6% în 2012! Scăderea drastică a 

procentului populației albe s-a produs și pe fondul creșterii explozive a populației negre, mai 

ales în ultimii 30 de ani, cu reflectare directă în creșterea puternică a densității populației, în 

doar 11 ani a ajuns de la 34 loc/km2 (2006) la 43 loc/km2 (2017)15. 

 

Tabel nr. 1. Creșterea numerică a populației între 1954-2020 

Anul Numărul locuitorilor Procentul populație albe * 

1954 3,2 milione loc. 3,8 % 

1976 6,6 milioane loc. 9, 09 % 

1980 7,14 mil.loc.  

2002 13,376 mil.loc. 3,5% 

2020 15,098 mil.loc. 0,3% 

* Estimare pe baza imigrației constant  ridicate înregistrată  după cel de-al Doilea Război Mondial  

 

 

                                                           
12 Huges, C.J., „Lateral Cryptic Variation in the Great Dyke of Rhodesia”, in Geological Magazine, vol. 107, 

issue 4, pag. 319-325, 1970, South Africa 
13 https://www.britannica.com/place/Zimbabwe 
14 Pe 6 sept. 2019, la Harare, am fost martorii anunțului public a decesului liderului suprem al poporului 

zimbabwean, Robert Gabriel Mugabe (95 de ani), care s-a întâmplat într-un spital privat din Singapore. 

Personalitate politică cu rol important în obținerea independenței țării (în 1980), R. Mugabe în ultimii săi ani de 

viață a condus țara spre o criză puternică economico – socială. Site-ul Wikipedia.com îl consideră pe R.G. 

Mugabe unul din dictatorii vremurilor actuale, pe fondul regimului său autocratic instituit 
15 www.ceicdata.com 
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Creșterea numerică a populației și creșterea standardului de viață al locuitorilor va 

putea genera în perspectivă presiuni antropice tot mai mari asupra mediului natural și implicit 

asupra ariilor protejate din țară. În anul 2000 turismul zimbabwean era încă dinamic în zona 

Africii australe, cu 1,868 mil. fluxuri internaționale și cu încasări totale de 202 mil. USD, în 

199916. 

 

 

Fig. 1. Diagrama creșterii populației statului Zimbawe și a ponderii albilor 

Protecția  mediului. Analiza politicilor publice guvernamentale din Zimbabwe ne 

indică drept principali responsabili Autoritatea guvernamentală pentru protecția mediului/ 

Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZPWMA). Această agenție 

guvernamantală a fost înființată inițial pentru gestionarea terenurilor neutilizabile agricol. 

„Responsabilitatea majoră a serviciilor științifice este menținerea biodiversității prin 

conservarea ecosistemelor, speciilor și procesor ecologice, astfel încât să permită selecția 

naturală a populațiilor sălbatice...”17. 

Dintre cele 11 domenii de activitate ale ZPWMA amintim18: Managementul integrat 

de mediu; Evaluări ale impactului antropic asupra mediului natural; Protecția și gestionarea 

speciilor; Cercetări și management ecologic; Utilizarea durabilă; Economie; Monitorizarea 

mediului; Colaborare ș.a. Am considerat extrem de importante de a fi descrise prin 

obiectivele lor specifice domeniile Economia și Monitorizarea și stabilirea bazelor de date, 

inclusiv pe baza SIG: 

1. Economia 

a. Cercetări de bază în domeniul utilizării terenurilor 

b. Evaluarea eficienței și rentabilității gestionării ariilor protejate 

c. Utilizarea publică a parcurilor și faunei sălbatice 

                                                           
16 Matei HC și col. 2002 
17 www.zimparks.org.zw 
18 ibiden 
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d. Sfaturi cu privire la eliberarea autorizațiilor legate de comerțul cu animale sălbatice și 

alte activități 

e. Elaborați politici de prețuri și sisteme de marketing 

f. Asistență la dezvoltarea standardului turistic 

g. Monitorizați și evaluați valorile relative ale diferitelor sisteme de gestionare a faunei 

sălbatice 

h. Evaluarea potențialului economic al pescuitului sportiv 

2. Monitorizarea și stabilirea bazelor de date, inclusiv pe baza SIG, are următoarele 

obiective strategice: 

a. Eroziunea solului în zonele protejate; 

b. Componenetele-cheie ale ecosistemelor din fiecare zonă protejată; 

c. Specii-cheie pe suprafața întregii țări; 

d. Specii rare sau amenințate pe suprafața întregii țări; 

e. Statutul și tendințele populațiilor de rinoceri; 

f. Programe de reproducere captivă; 

g. Statutul economic și tendințele faunei sălbatice naționale 

h. Aplicarea legii și combaterea activității ilegale; 

i. Turism: tendințe, venituri, impact; 

j. Accesul la toate resursele: contracte, leasing, acorduri etc; 

k. Translocarea faunei sălbatice; 

l. Probleme de control ale faunei sălbatice; 

m. Vânătoarea sportivă; 

n. Starea ecologică a habitatelor sălbatice și utilizarea lor economică; 

o. Comerțul cu animale sălbatice și produse sălbatice; 

p. Stocurile de fildeș și corn de rinocer; 

q. Alte produse specifice faunei sălbatice; 

r. Date privind capturarea și stocurile pentru pescuit de captură; 

s. Poluarea apei, inclusiv cu pesticide și nivelurile nutrienților și altor surse de poluare; 

t. Limnologia generală a bazinelor umede din parcuri și animalele sălbatice specifice. 

ZPNWMA19 este agenția guvernamentală națională care administrează parcurile și 

lumea sălbatică din Zimbabwe. Instituția administrează următoarea infrastructură: 9 

rezervații botanice20, 14 parcuri de recreere, 3 grădini botanice, 6 sanctuare, 15 arii pentru 

safari și 10 parcuri naționale. 

Principalele parcuri naționale sunt cele transfrontaliere ceea ce se demonstrează că 

politicile naționale se pot adapta colaborării internaționale când gândim global și acționăm 

național, spre binele biodiversității și dezvoltării prin turism. Foarte bune exemple de 

cooperare transfrontalieră pentru protecția mediului natural este crearea parcului natural 

”Marele Limpopo” pe teritoriile statelor Africa de Sud (Kruger), Mozambic (Coutada) și 

Zimbabwe (Gonarezhou - figura 2) și a Parcului Național Zambezi-Victoria falls, la granița 

cu Zambia (figura 3). 

                                                           
19 Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority 
20 Cu sensul de ”bănci vegetale naturale” pentru protecția materialului  semincer 
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Figura nr. 2. Parcul natural transfrontalier ”Marele Limpopo” (Sursa: Encyclopedia Britannica, Inc., 2020) 

Am străbătut câteva din obiectivele protejate în Zimbabwe: „Victora Falls National 

Park”, „Mana Pools National Park”, „National botanical gardens” și „Ewanrig botanical 

gardens” ambele din Harare, „Osborne Recreational Park” (lângă Mutare) precum și ariile de 

safari din nord. 

Câteva date structurale despre aceste obiective naturale protejate descoperite pe teren 

sau aflate de la administrație: 

1. „Zimpark - Event Haven” este situată la periferia capitalei-metropolă într-o zonă cu mult 

verde. Grădina este foarte bine structurată și relativ bine întreținută. Fluxurile de 

vizitatori erau însă foarte reduse din observările noastre de teren. 

2. „Ewanrigg” – grădină botanică recunoscută prin colecțiile de aloe și cyclade, se află la 

cca 37 km de Harare și se întinde pe cca 29 km2 . Pe lângă sectorul de cercetare se află și 

un sector comercial care oferă spre vânzare material semincer și plante. 

3. ”Vumba” este grădina botanică situată la 22 km de Mutare, la granița cu Mozambicul. 

Ocupă o suprafață de 159 ha de grădini amenajate într-o regiune montană accidentată, cu 

păduri naturale semperviriscente luxuriante, râuri repezi și cascade și 42 ha rezervație 

botanică („Vumba Reserve”) cu rol de protecție a patrimoniului biodiversității. 

4. „Mana Pools National Park” este situat în nordul țării unde ocupă o suprafață de cca 

219600 ha. În cea mai mare parte regiunea este una relativ netedă, o depreziune erozivă a 

fluviului Zambezi brăzdată de apele curgătoare ce coboară din zona escarpelor21 

perpendicular pe cursul Zambezi. În anotimpul ploios se formează numeroase lacuri, bălți 

                                                           
21 Escarpement = escarpe, poate fi interpretat drept un flanc de cuestă în roci sedimentare cimentate, depuse 

peste vechiul soclu precambrian al Gondwanei. Fruntea cuestei este la cca 1300-1500 m altitudine și domină cu 

câteva sute de metri imensa depresiune erozivă de pe valea mijlocie a fluviului Zambezi 
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și mlaștini, zona fiind inundabilă. Savana cu baobabi domină peisajul, existând și păduri 

tropicale pe alocuri. 

 

 
 

Figura nr. 3. Rețeaua amenajată și administrată de ZPWMA (2019) – prelucrare după un flyer de prezentare 

obținut de la sediul central din Harare (sept.2019) 

  5.„Hurungue Safari Area” este o zonă în prelungire Parcului Național Mana Pools, 

unde există așezări stabile și unde este permisă și vânătoarea. Peisajul forestier tropical este 

dominat pe alocuri de pâlcuri falnice de baobabi (foto nr. 1). 

6. „Bunga Forest Botanical Reserve” este un masiv forestier dens situat pe versanții 

sudici ai Munților Bvumba22, la 26 km sud-est de orașul Mutare (foto nr. 2). Punctul cel mai 

înalt este la 1911 m în vârful batolitului denumit Castle Beacon. Este cea mai întinsă zonă de 

conservare forestieră montană, cu păduri semperviriscente umede, fiind accesibilă din Valea 

Burma. Pădurile de eucalipți plantați după puternicele despăduriri din prima jumătate a 

secolului al XX-lea, care alimentau fabricile de cherestea de la Mutare, se amestecă că 

vegetația lemnoasă locală. Mai sunt pâlcuri consistente de păduri primare dominate de specia 

Syzygium guineense, la umbra căreia se întâlnesc arbuști de Dracaena frangrans. Dintre 

speciile mai noi dezvoltate amintim Aphloia theiformis, Macaranga melilfera, Maesa 

lanceolata, iar Albizia gummifera („floare de păun”) și Albizia schimperiana domină 

versanții vestici ploioși. Când arborii msasa (Brachystegia/Miombo) lăstăresc frunze noi, 

                                                           
22 Bvumba = bumba înseamnă în limba băștinașilor ”ceață”, care este frecventă dimineața odată cu producerea 

brizelor montane (n.a.) 
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paleta cromatică a pădurii este fantastică de la roșu la portocaliu sau galben. În sezonul umed 

puzderie de ferigi și orhidee invadează și parazitează arborii pe care trăiesc. Este un paradis 

pentru păsări rare și a unor fluturi specifici eco-regiunii, mamifere precum duikerul albastru, 

leopardul, porcul de tufiș, maimușe și reptile, precum celebrul cameleonul Marshal.  

Concluzii. Problemele de mediu au fost organizate și gestionate foarte bine imediat după 

obținerea independenței, iar sistemul dual protecție-ecoturism pare să fie într-o armonie 

complexă. Atragerea turiștilor străini poate căpăta o nouă direcție pozitivă pe fondul 

ultimelor decizii guvernamentale de a recompensa și despăgubi proprietarii albi ale căror 

terenuri au fost confiscate și împărțite de regimul Mugabe. Normalizarea relațiilor cu statele 

vest-europene și SUA sunt garanția reușitei noii dimensiuni economice și oferă speranțe 

pentru atragerea investițiilor în economia statului23 imediat după 2020. 

 

Foto nr. 1. Pădurea cu baobabi din Parcul Național Mana Poools (foto sept. 2019) 

 

Foto nr. 2. Depresiunea și orașul Mutare și Munții Bvumba, cu arii protejate (foto sept. 2019) 

 

                                                           
23 www. dailymaverick.co.za/17.08.2021 
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Foto nr. 3.  Pietre în echilibru sau ”dekopjes”, între Harare și Mutare 
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Pandemia de Coronavirus și sistemul românesc de învățământ (III). 

Epopeea unor decizii contradictorii24 / Coronavirus pandemic and the 

Romanian education system (III). The epic of contradictory decisions 

 
 
 

Săgeată Radu25 
 

 

 
 Rezumat. Articolul descrie și analizează critic caracteristicile celui de-al patrulea val al 

pandemiei de coronavirus în România și impactul acestuia asupra activităților educaționale, în 

condițiile unor decizii politice contradictorii în raport cu situații similare înregistrate în timpul 

valurilor precedente de pandemie. Numărul mare de îmbolnăviri înregistrate în rândul elevilor și 

profesorilor în această fază a pandemiei este consecința disfuncționalităților de management asociate 

cu disfuncționalități în testare, toate pe fondul existenţei unui grad de vaccinare.   

 Cuvinte cheie: pandemia de coronavirus, al patrulea val, sistem de educație, rată de vaccinare 

scăzută, România. 
 

Abstract. The article critically describes and analyzes the characteristics of the fourth wave 

of the coronavirus pandemic in Romania and its impact on educational activities in this country, in the 

conditions of contradictory political decisions in relation to similar situations recorded in previous 

pandemic waves. The large number of illnesses registered among students and teachers in this phase 

of the pandemic is the consequence of management dysfunctions associated with dysfunctions in 

testing, all against the background of a level of vaccinations. 

Keywords: coronavirus pandemic, fourth wave, education system, low vaccination, Romania. 

 

 

1. Ceea ce mulți au considerat sfârșitul pandemiei nu a fost decât o pauză de vacanță 

 Așa cu am arătat în studiul anterior pe această temă26, lockdown-ul educațional 

rezultat prin unirea celor două vacanțe de Paște a contribuit substanțial la schimbarea 

evoluției numărului de infectări și la ieșirea României cu succes din valul al treilea al 

pandemiei. Astfel, dacă la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie se atingeau valori 

record ale ratei de incidență a infectărilor, ulterior trendul pandemic s-a inversat, creindu-se 

astfel premisele revenirii în școli a tuturor elevilor. În București, acest lucru s-a întâmplat 

abia la mijlocul lunii mai, cu trei săptămâni înainte de sfârșitul anului școlar, în condițiile 

scăderii sub 1%o a ratei de infectare.  

 În mai puțin de două luni (între 31 martie și 25 mai 2021) rata de incidență a 

infectărilor la nivel național a scăzut de la 4,31%o la 0,49%o, iar cea din București, de la 

7,25%o la 0,55%o. Toate unitățile administrativ-teritoriale reveneau în scenariul verde, iar 

                                                           
24 Actualizarea informațiilor din acest studiu s-a făcut la data de 14 noiembrie 2021. 
25 Cercetător științific dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, str. Dimitrie Racoviță, nr, 12, 

București cod 023993, telefon: 0213135990, e-mail: rsageata@gmail.com 
26 Săgeată, R. (2021), ”Şcoala în pandemie. Provocări şi incertitudini. Cazul României (partea a II-a)”, în 

Repere Geografice, 16, 1, p. 38-77. 
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România devenea din nou zonă verde pe harta europeană a pandemiei de coronavirus27 în 

condițiile în care majoritatea statelor UE se confruntau deja cu valul al patrulea al pandemiei 

(Figura 1). 

În aceste condiții, cu toate că la mijlocul lunii iulie se înregistra un minim al 

infectărilor de la începutul pandemiei (doar 26 de cazuri pe zi la nivelul întregii țări), valul al 

patrulea al pandemiei devenise o certitudine și pentru România28. Situația din Europa în care 

acesta ajunsese la apogeu, confirma această ipoteză.   

 

 
 

Figura 1. România în zona verde a UE (10 iunie 2021). 

Surse : EuroGraphics, UN-FAO, Kartverket, Instituto Nacional de Estatistica – Statistics Portugal. 

 

 Contrar acestui trend epidemiologic, falsa încredere dată populației de scăderea ratei 

de incidență a infectărilor și de ridicare a majorității restricțiilor a făcut ca ritmul vaccinării 

să scadă considerabil. România își consolida astfel una dintre ultimele poziții la nivel 

european în privința ponderii populației vaccinate (Figura 2), în pofida achiziționării unui 

mare număr de doze de vaccin, al maratoanelor de vaccinare organizate pe parcursul verii și 

al deschiderii a numeroase centre mobile de vaccinare (care aveau să fie închise ulterior din 

lipsă de activitate). Prin contrast, studiile avertizau că este necesar un procent de cel puțin 

60% din populație vaccinată pentru ca valul al patrulea al pandemiei să nu aibă un impact 

major : „valul 4 al pandemiei este iminent în România, spun unanim epidemiologii. Dacă 

                                                           
27 Sursa : România, pentru prima dată colorată în verde pe harta epidemiologică a Europei / ECDC atrage 

atenția asupra riscurilor legate de Euro 2020 în contextul pandemiei / Recomandări pentru accesul pe stadioane, 

I. Câmpean, https://g4media.ro/, 11.06.2021. 
28 Sursa : Când vine valul 4 al pandemiei în România ? Cu ce diferă de precedentele valuri și în ce zone ale țării 

va lovi cel mai tare ?, A. Neagu, https://m.hotnews.ro/stire/24921632, 16.07.2021. 

https://g4media.ro/
https://m.hotnews.ro/stire/24921632
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varianta Delta, din India, va deveni dominantă și la noi, iar procentul celor vaccinați nu crește 

substanțial, riscăm să ne confruntăm din nou cu multe infectări”29. La rândul, său 

coordonatorul campaniei de vaccinare din România, medicul V. Gheorghiță arăta că varianta 

Delta a virusului a produs o schimbare majoră la nivelul eficienței vaccinurilor astfel încât 

imunitatea colectivă despre care se vorbea inițial, de 60-70% nu mai este suficientă, fiind 

necesară o imunitate de 80-90%30. 

Temerile față de vaccin au fost alimentate și o serie de studii31 care puneau sub 

semnul întrebării eficacitatea vaccinurilor asupra noii tulpini Delta, fapt confirmat prin 

incidența mare a infectărilor în state cu o pondere mare a populației vaccinate (Figurile 1 și 

2). Astfel, 46% dintre persoanele de peste 50 de ani din Marea Britanie care au necesitat 

spitalizare după ce s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului erau vaccinate cu schemă 

completă32.  

 
 

Figura 2. Situația vaccinărilor în Europa la debutul anului școlar 2021-2022 

(19 septembrie 2021) 

Sursa : Our World in Data. Datele sunt disponibile doar pentru statele care raportează situația fiecărei doze 

administrate. 

                                                           
29 Sursa : Cum va fi valul 4 al pandemiei în România. „Trebuie să avem 60% din populație vaccinată ca să nu 

aibă un impact mare”, O. Antonescu, https://smartliving.ro (citând Raportul săptămânal publicat de Centrul 

Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile), 28.06.2021. 
30 Sursa : Schimbare majoră despre imunitatea colectivă din România. Avertismentul sumbru a lui Valeriu 

Gheorghiță, C. Burghelea, https://playtech.ro/stiri, 28.09.2021. 
31 Surse : Coronavirus in Israel: What do we know about the 143 hospitalized people?, Maayan Jaffe-Hoffman, 

The Jerusalem Post, https://m.jpost.com/health-science, 21.06.2021;  
32 Sursa : Grafic. Dacă vaccinurile anti-COVID sunt eficiente, de ce există o creștere a procentului de infectare 

în rândul persoanelor vaccinate? Studiu de caz Marea Britanie, puternic afectată de varianta Delta, 

https://m.hotnews.ro/stire/24930034, 21.07.2021.  

https://smartliving.ro/
https://playtech.ro/stiri
https://m.jpost.com/health-science/
https://m.hotnews.ro/stire/24930034
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 La polul opus, primele studii realizate în România asupra eficienței vaccinurilor 

evidențiau faptul că persoanele vaccinate sunt de 10 ori mai protejate împotriva bolii 

COVID-19, în timp ce șansele ca o persoană vaccinată să facă o formă gravă a bolii sunt de 

12 ori mai mici33. Nu era luată însă în considerare eficiența vaccinurilor în raport de varianta 

Delta a virusului, cu care România abia începuse să se confrunte și nici durata anticorpilor 

produși de vaccin. În plus, se punea problema efectelor adverse ale vaccinurilor, mai ales a 

celor pe termen lung și în particular a efectelor adverse ale vaccinurilor asupra copiilor și 

tinerilor eligibili pentru vaccinare (cei cu vârste peste 12 ani)34. Mobilitatea datorată 

perioadei concediilor, aglomerația din stațiunile litorale și din cele montane asociată cu 

măsurile de relaxare au favorizat circulația virusului determinând o ușoară creștere a ratei de 

infectare în a doua parte a lunii iulie și în luna august, astfel că în prima decadă a lunii 

septembrie (pe 6 septembrie), numărul infectărilor la nivel național în ultimele 24 ore 

crescuse la 1 035. Se înregistrau 25 decese în ultimele 24 ore, 3 338 persoane internate 

(dintre care 405 la ATI), iar rata de infectare oscila între 0,11%o în jud. Covasna și 1,28%o în 

jud. Satu Mare. Cea mai mare parte a unităților administrative aveau o rată de incidență a 

infectărilor sub 1%o, doar capitala și județele Ilfov, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Timiș 

depășeau cu puțin acest prag (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Rata de incidență a infectărilor la mia de locuitori (6 septembrie 2021). 

1. sub 0,5%o, 2. 0,5-0,99%o, 3. peste 1%o. 
 

                                                           
33 Sursa : Primul studiu din România pentru eficiența vaccinurilor anti-COVID. Gheorghiță : O persoană 

vaccinată este de zece ori mai protejată, https://m.digi24.ro/stiri, 17.08.2021. 
34 Surse : Pediatric COVID hospitalizations soar, T. Reed, Vitals, https://www.axios.com, 10.08.2021; Studiu 

american: Riscul de spitalizare al băieților sănătoși din cauza unui efect advers rar al vaccinului anti-Covid-19 

Pfizer ar putea fi mai mare decât riscul de spitalizare din cauza bolii, https://www.g4media.ro, 11.09.2021. 

https://m.digi24.ro/stiri/
https://www.axios.com/
https://www.g4media.ro/
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 Intrarea României în cel de-al patrulea val al pandemiei fusese confirmată de către 

oficialii din sănătate încă din a doua jumătate a lunii august, când se înregistrau deja 783 de 

infectări în ultimele 24 ore, 14 decese și 205 pacienți internați la secțiile de ATI (pe data de 

24 august), iar primele localități intrau în scenariul roșu35. În plus, reprezentanții Ministerului 

Sănătății confirmau faptul că varianta Delta a virusului este mai contagioasă și afectează într-

o măsură mai mare copiii și tinerii36. În aceste condiții, scenariul elaborat de autorități pentru 

deschiderea noului an școlar prevedea revenirea tuturor elevilor în bănci și menținerea 

școlilor deschise până când rata de infectare dintr-o localitate trecea de 6%o. În acest sens a 

fost emis ordinul 5 196/1 756/202137 care prevedea descentralizarea competențelor privind 

luarea deciziilor referitoare la desfășurarea activităților didactice, prin transferarea acestora 

de la nivel central la nivelul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ care să 

propună inspectoratelor școlare scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor. Au fost 

elaborare, pe baza incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv a numărului de cazuri 

noi din ultimele 14 zile / 1000 locuitori, două scenarii de funcționare a unităților școlare din 

învățământul preuniversitar (art. 3.1) : 

- scenariul 1 aplicabil pentru incidență în localitate mai mică sau egală cu 6%o – prevedea 

participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și elevilor cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; 

- scenariul 2 aplicabil pentru incidență în localitate mai mare de 6%o – prevedea participarea 

cu prezență fizică doar a copiilor înscriși în învățământul special, restul urmând să participe 

la cursuri în sistem online. Tot până la pragul de 6%o era permisă și organizarea orelor 

remediale cu prezență fizică, iar la o rată de încidență de peste 2%o orele de educație fizică 

trebuiau desfășurate doar în spații deschise fără obligativitatea purtării măștii de protecție.  

La nivelul localităților unde era instituită măsura carantinei zonale nu erau permise 

activitățile care să impună prezența fizică în unitățile de învățământ, activitățile didactice în 

aceste situații urmând să desfășoare exclusiv online. Concomitent, erau stabilite trei scenarii 

pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice în învățământul superior (art. 3.3).  

 Trendul ascendent al infectărilor cu origini în perioada concediilor și a vacanței de 

vară a elevilor avea să se mențină constant pănă la deschiderea anului școlar, astfel că situația 

epidemiologică din prima săptămână de școală (pe data de 16 septembrie) indica deja o 

creștere alarmantă a numărului de infectări. Astfel, 2 400 elevi începeau școala online pentru 

că localitățile în care se aflau depășiseră pragul de 6%o al ratei de infectare, iar peste 1 000 

elevi și 600 cadre didactice fuseseră confirmați cu coronavirus în prima săptămână de școală. 

La 10 zile de la începerea școlii (pe 23 septembrie) se înregistrau deja peste 3 000 elevi 

confirmați cu coronavirus38. 

                                                           
35 Surse : România a intrat în valul patru al pandemiei, conform oficialilor din sănătate. Prima localitate intrată 

în scenariul roșu, https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate, 24.08.2021; Este oficial. Restricțiile valului patru al 

pandemiei au început. Prima localitate din România care intră în scenariul roșu începând de astăzi, I. Rosu, 

https://playtech.ro/stiri, 24.08.2021. 
36 Surse : Raed Arafat: Varianta Delta are un efect mult mai mare asupra copiilor, este posibil să ne trezim cu 

mai mulți copii infectați și o parte din ei să ajungă spitalizați la Terapie Intensivă, https://www.g4media.ro, 
27.08.2021; VIDEO Mihăilă: Varianta Delta afectează într-o măsură mai mare tinerii și copiii. Avem maximum 

110 paturi la ATI pentru copii, dar pot fi tratați și în spitalele pentru adulți / Arafat: Nu vom mai ajunge la 

lockdown total. Pot fi permise activități cu vaccinați, https://www.g4media.ro, 24.08.2021; Peste 100 de copii 

cu COVID în spitale. Medic : „Tulpina Delta e mult mai contagioasă, dar cazurile nu sunt mai grave”, C. 

Hopulele, https://www.libertatea.ro/stiri, 10.09.2021. 
37 Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul 

Educației nr. 5 196  / 3.09.2021, Ministerul Sănătății nr. 1 756 / 3.09.2021, Monitorul Oficial al României nr. 

848 / 6.09.2021. 
38 Luându-se în calcul și testele antigen. 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate
https://playtech.ro/stiri
https://www.g4media.ro/
https://www.g4media.ro/
https://www.libertatea.ro/stiri
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2. Explozia numărului de infectări în valul patru al pandemiei. De la un minim 

istoric la un maxim istoric al infectărilor în România 

 Rata de incidență a infectărilor la nivelul întregii țări se situa pe un trend puternic 

ascendent - de la 2,23%o pe 22 septembrie, la 8,31%o pe 15 octombrie și la 10%o pe 26 

octombrie 2021 (Tabelul 1). 
   

Tabelul 1 : Evoluția ratei de incidență la 14 zile (23.08 – 26.10.2021)  

Sursa : https://www.google.ro/amp/s/m.hotnews.ro/stiri, preluat din aplicația alerte.ms la ora 10,00 a fiecărei 

zile. 
 

           

Județul/data 23.08 29.08 06.09 18.09 22.09 30.09 3.10 

 

7.10 

 

15.10 

 

26.10 

Alba 0,07 0,17 0,34 0,99 1,46 2,61 3,54 4,64 7,49 10,34 

Arad 0,16 0,28 0,46 1,17 1,80 3,49 4,66 5,65 8,00 9,79 

Argeș 0,17 0,20 0,30 0,71 1,01 2,16 2,85 3,77 6,42 9,35 

Bacău 0,18 0,34 0,61 1,17 1,49 2,40 2,84 3,31 4,07 5,35 

Bihor 0,08 0,13 0,26 0,83 1,16 2,23 2,89 3,60 6,09 9,36 

Bistrița-Năsăud 0,37 0,62 1,05 2,34 2,84 3,95 4,30 4,82 5,38 5,03 

Botoșani 0,06 0,10 0,30 1,38 2,00 2,89 3,30 3,71 4,45 4,85 

Brașov 0,15 0,27 0,43 0,94 1,38 2,62 3,53 4,53 7,04 9,76 

Brăila 0,10 0,18 0,22 0,54 0,94 1,97 2,68 3,80 6,20 9,03 

Buzău 0,07 0,15 0,33 0,53 0,93 1,94 2,68 3,26 5,33 7,72 

Caraș-Severin 0,17 0,30 0,53 1,23 1,59 2,76 3,30 3,89 4,98 5,72 

Călărași 0,36 0,53 0,72 1,11 1,71 3,01 3,57 4,15 5,90 7,75 

Cluj 0,35 0,60 1,00 2,03 2,75 4,79 5,73 6,80 8,71 9,40 

Constanța 0,27 0,44 0,66 1,47 2,14 3,54 4,50 5,44 7,65 10,23 

Covasna 0,04 0,05 0,11 0,37 0,65 1,30 1,65 1,91 2,97 5,61 

Dâmbovița 0,02 0,27 0,31 0,78 1,00 1,78 2,35 3,11 5,30 8,32 

Dolj 0,16 0,31 0,59 1,61 2,23 4,41 5,50 6,73 7,55 7,17 

Galați 0,18 0,28 0,50 1,13 1,50 2,68 3,32 3,87 5,30 6,45 

Giurgiu 0,14 0,28 0,69 1,34 1,84 3,60 3,95 5,33 7,62 9,50 

Gorj 0,06 0,12 0,30 0,78 1,11 1,92 2,35 2,71 3,94 5,08 

Harghita 0,05 0,12 0,16 0,50 0,70 1,16 1,49 4,32 3,30 5,30 

Hunedoara 0,19 0,32 0,44 0,88 1,25 2,57 3,43 1,88 5,95 7,28 

Ialomița 0,17 0,24 0,32 0,88 1,41 2,87 3,80 4,61 7,92 10,01 

Iași 0,15 0,23 0,42 1,12 1,65 3,19 4,18 5,41 7,75 9,01 

Ilfov 0,58 0,89 1,23 2,55 3,65 7,18 9,38 11,89 16,26 17,02 

Maramureș 0,13 0,22 0,62 2,11 2,83 3,64 4,04 4,29 4,77 4,06 

Mehedinți 0,06 0,14 0,32 0,90 1,54 3,51 4,93 5,95 7,75 7,85 

Mureș 0,09 0,13 0,23 0,67 0,95 1,66 2,28 2,73 4,60 7,61 

Neamț 0,22 0,40 0,70 1,08 1,37 2,11 2,65 3,30 5,10 6,17 

Olt 0,10 0,20 0,48 1,29 1,80 3,44 4,57 5,19 6,64 7,75 

Prahova 0,17 0,33 0,52 1,13 1,70 3,16 4,34 5,36 8,29 11,62 

Satu Mare 0,19 0,33 1,28 3,11 3,42 3,57 3,55 3,36 3,52 3,34 

Sălaj 0,03 0,11 0,35 1,33 1,82 3,19 4,47 5,58 7,08 7,23 

Sibiu 0,19 0,36 0,64 1,19 1,68 2,60 3,54 4,34 6,86 7,11 

Suceava 0,23 0,36 0,65 1,65 2,05 3,05 3,65 4,11 4,53 4,02 

Teleorman 0,20 0,37 0,82 1,54 2,20 3,86 4,90 5,81 7,68 8,16 

Timiș 0,25 0,50 1,01 2,30 3,40 6,34 7,81 9,20 10,56 10,03 

Tulcea 0,10 0,18 0,37 0,64 0,86 1,66 2,38 3,08 5,17 6,96 

Vaslui 0,11 0,19 0,38 1,14 1,65 2,89 3,46 4,01 5,39 6,21 

Vâlcea 0,11 0,18 0,31 0,91 1,30 2,12 2,92 3,71 6,00 7,36 

Vrancea 0,12 0,21 0,41 0,91 1,25 1,90 2,42 2,95 4,09 5,26 

Mun. București 0,48 0,74 1,08 2,33 3,30 6,64 8,98 11,49 15,83 16,13 

https://www.google.ro/amp/s/m.hotnews.ro/stiri
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România 0,17 0,41 0,53 1,25 2,23 3,98 5,07 6,21 8,31 10,02 
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Față de aceste medii, în absența unor măsuri ferme și unitare de combatere a efectelor 

pandemiei la nivel național, dinamica ratei de infectare pe județe înregistra diferențieri 

majore. Dacă județul Satu Mare a înregistrat o evoluție stagnantă a ratei de infectare între 18 

septembrie (când era singurul județ în scenariul roșu) și 26 octombrie (când avea cea mai 

mică rată de infectare din țară), ceea ce demonstrează că autoritățile locale au reușit să 

mențină sub control pandemia, în alte județe, precum Ilfov sau în municipiul București, 

creșterea ratei de infectare s-a făcut într-un ritm exploziv. Pe 2 octombrie, capitala înregistra 

deja cea mai mare rată de infectare de la începutul pandemiei (8,28%o), în vreme ce la nivel 

național se înregistra un record de decese în ultimele 24 de ore (328). La această evoluție a 

contribuit și planificarea unor evenimente politice care presupuneau aglomerări mari de 

persoane, care ar fi trebuit anulate în condițiile unor valori mari ale ratei de incidență. Astfel, 

din cele 5 655 cazuri de COVID-19 raportate în România, pe 27 septembrie, 2 559 cazuri 

(45,25%) au fost în București39. În același timp, se înregistrau noi recorduri și în ceea ce 

privește numărul de internări (peste 11 000), de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore (10 276), 

precum și decese (208). În județul Ilfov, 9 localități40 intrau în carantină de noapte în week-

end, având incidențe cuprinse între 6,35%o și 8,91%o. În același timp, doar în București 34 

000 de elevi învățau online (11% din totalul elevilor din București) și alți 34 000 învățau 

online în restul țării. La nivel național, între 17 și 28 septembrie 2021, numărul localităților 

unde rata de incidență a infectărilor depășise 6%o crescuse de la 13 la 11941; după alte două 

săptămâni, la o lună de la începerea anului școlar, 459 284 elevi și preșcolari învățau online, 

ceea ce reprezenta circa 15% din totalul elevilor și preșcolarilor înscriși în sistemul de 

învățământ42.  

În aceste condiții, pe fondul unei creșteri rapide a ratei de infectare în aproape toată 

țara și a depășirii valorii critice de 6%o în București, prag de la care activitățile didactice ar fi 

trebuit să treacă în sistem online, conform OME 5196 / OMS 1756 din 3.09.2021, Grupul de 

suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase din cadrul Comitetului 

Național pentru Situații de Urgență a decis decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de 

rata de infectare din localitate și adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice în 

funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă / școală, în paralel cu intensificarea măsurilor 

de control din partea autorităților competente, în vederea respectării stricte a regulilor de 

                                                           
39 Surse : La o zi după Congresul PNL, infectările COVID raportate în București au explodat / GRAFIC 

Evoluția cazurilor în Capitală până la recordul de astăzi, I. Câmpean, www.g4media.ro, 27.09.2021; Cum a 

explodat numărul de cazuri de COVID-19 în Bucuresti? Autorități: Aproximativ 1400 de îmbolnăviri erau 

nealocate de către DSP, www.m.hotnews.ro, 27.09.2021; Cum se explică explozia de cazuri de COVID-19 de 

marți: Rata de pozitivare este ridicată, acest trend se va menține, A. Tobias, www.m.zf.ro, 28.09.2021. 
40 Afumați, Bragadiru, Chiajna, Dărăști-Ilfov, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni, Popești-Leordeni, Voluntari. 

Sursa : Nouă localități de lângă București intră în carantină de noapte în week-end, www.digi24.ro, 26.09.2021. 
41 Sursa : HARTĂ Sunt 119 localități din 27 de județe cu rată de infectare de peste 6 la mie. Alte 100 

înregistrează peste 5 la mie incidență / Scenariul pentru școli se stabilește vineri, dacă între timp nu s-a instituit 

carantina zonală, Șt. Lefter, http//www.google.ro/amp/s/www.edupedu.ro/, 28.09.2021. 
42 Sursa : Ministrul Educației, la o lună după deschiderea tuturor școlilor în format fizic : 6 din 7 copii care merg 

la școală sau la grădiniță merită tot efortul și toată atenția autorităților, M. Peticilă, https:// www.edupedu.ro/, 

13.10.2021. 

http://www.edupedu.ro/
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protecție sanitară43. Aceasta, în condițiile în care Ministerul Sănătății a anulat testarea 

gratuită a elevilor care vor să revină în a 8-a zi la cursuri44. În plus, primul lot din licitația 

pentru testele de salivă destinate școlilor în valoare de 80 milioane lei (aproximativ 16 

milioane euro) a fost finalizat abia la începutul lunii noiembrie45. 

Decizia de a continua activitățile didactice cu prezență fizică indiferent de rata de 

infectare a fost luată avându-se în vedere „impactul major asupra educației generațiilor 

viitoare dacă școlile se închid încă un an”46 și că România a fost unul dintre statele europene 

care și-a ținut copiii cel mai mult acasă, în această perioadă47, sub rezerva că „dacă cineva 

vine și spune că școala este cauza principală și pentru școală trebuie să fie găsită altă soluție, 

atunci este dreptul oricui din comitet să vină și să spună că aici este o problemă, hai să o 

reanalizăm”48. Puncte de vedere în acest sens, nu au întârziat să apară : D. Rajka, președinte 

al comisiei de medicină școlară din Ministerul Sănătății și membru cu drept de vot în acest 

Grup tehnico-științific și-a înaintat demisia considerând că „a fost mai curând o decizie luată 

în grabă și fără să fie analizată în așa fel încât să punem în prim-plan siguranța copiilor în 

școală”49. La rândul său, medicul pediatru M. Craiu, avertiza că „spitalele de pediatrie din 

București sunt pline de copii infectați cu noul coronavirus; doctorii au ajuns în situația să 

decidă cine are prioritate la internare”50 iar medicul pediatru E. Moraru considera fără 

echivoc că „în momentul de față focarele pentru copii sunt în școli și în grădinițe”51. 

Concomitent, într-un sondaj realizat de postul TV Antena1 în cadrul emisiunii „Observator” 

din 10 octombrie 2021, la întrebarea „sunteți de acord ca elevii să treacă în învățământul 

online acolo unde rata de incidență este de peste 6 la mie ?”, dintr-un total de 6 297 votanți, 

77,67% optau pentru învățământul online și doar 22,33% pentru cel față-în-față. În același 

timp, Consiliul Național al Elevilor atrăgea atenția, pe 9 octombrie, că „noul val pandemic 

dezechilibrază major situația educațională din România: peste 13 000 elevi și peste 4 000 

profesori din România s-au infectat cu COVID-19, în ultimele săptămâni. Consiliul Național 

al Elevilor își exprimă îngrijorarea cu privire la modul de funcționare al școlilor în localitățile 

unde rata de incidență este mai mare de 6%o”
52.  

Pe de altă parte, Ministrul Educației considera, după 18 luni de pandemie, în care 

învățământul românesc a „experimentat” mai mult ca oriunde în Europa sistemul online, că 

                                                           
43 Măsuri adoptate prin Hotărârea nr. 76 din 30.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 pentru aprobarea 

majorării cantității stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în 

procesul de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2.  
44 Sursa : Reprezentanții elevilor, după ce Ministerul Sănătății a anulat testarea gratuită în cabinetele școlare a 

elevilor care vor să revină în a 8-a zi la cursuri : Lipsă de viziune și de coerență / Solicităm clarificarea de 

urgență a situației testelor rapide din școli, I. Nicolescu, https://www.edupedu.ro, 6.10.2021. 
45 Sursa : EXCLUSIV Trei firme au câștigat Lotul 1 din licitația pentru testele de salivă pentru școli, împărțind 

între ele 80 de milioane de lei pentru 9 milioane de teste, I. Nicolescu, https://www.edupedu.ro/, 3.11.2021. 
46 Sursa : Raed Arafat : În grupul tehnico-științific cu toții am votat ca școlile să fie ultimele care se închid, 

având în vedere impactul major asupra educației generațiilor viitoare dacă școlile se închid încă un an, R.P., 

https://www.edupedu.ro, 7.10.2021. 
47 Sursa : Idem. 
48 Sursa : Arafat : Dacă cineva zice că școala este principala cauză a infecțiilor, reanalizăm decizia, https:// 

stiriedu.ro/2021/10/08/, 8.10.2021. 
49 Sursa : Raed Arafat : În grupul tehnico-științific cu toții am votat ca școlile să fie ultimele care se închid, 

având în vedere impactul major asupra educației generațiilor viitoare dacă școlile se închid încă un an, R.P., 

https://www.edupedu.ro, 07.10.2021. 
50 Sursa : Dr. Mihai Craiu : Nu mai avem unde să punem copiii cu SARS-CoV-2, suntem plini. Am ajuns în 

situația să ne gândim pe cine internăm primul, https://m.digi.24/stiri/actualitate, 8.10.2021. 
51 Sursa : Medic pediatru, despre COVID-19 la copii : „În momentul de față focarele pentru copii sunt în școli și 

în grădinițe”, A. Archip, http://scoala9.ro/, 17.10.2021. 
52 Sursa : https://consiliulelevilor.ro/nu-transformați-scolile-in-paturi-de-ati/, 9.10.2021. 

https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://m.digi.24/stiri/actualitate
http://scoala9.ro/medic-pediatru-despre-covid-19-la-copii-in-momentul-de-fata-focarele/1040?fbclid=lwAR0Va497Ss719QJ7mGsS
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legislația primară din România nu permite învățământul online53. Potrivit acestuia, 

învățământul online ar trebui să îndeplinească simultan cinci condiții : 1) conectivitate 

generalizată și nu avem (fapt contrazis de Autoritatea Națională pentru Comunicații54 care 

susținea că vitezele necesare pentru cele mai populare aplicații online pot fi chiar de 30 de ori 

mai mici); 2) echipamente disponibile, și nu avem, în pofida eforturilor care s-au făcut, sute 

și sute de mii de echipamente s-au achiziționat, tot nu putem spune că fiecare elev are acces 

la un echipament adecvat pentru online (datorită repartizării inechitabile a acestora, n.n.)55, 3) 

nu avem conținut digital, 4) nu avem toți profesorii pregătiți pentru predarea online și 5) nu 

există platforme de evaluare online, dedicate. Cât privește problemele evidențiate la punctele 

3), 4) și 5) dat fiind timpul relativ mare care a trecut de la debutul pandemiei, ar fi fost 

normal ca până acum să se fi făcut pași importanți, chiar de către Ministerul Educației, pentru 

rezolvarea acestora!  

O eventuală decizie de închidere a școlii în format fizic nu mai ținea cont acum nici 

de declararea carantinei în orașul sau comuna respectivă56, ci era lăsată la decizia conducerii 

unităților de învățământ. Se repeta astfel scenariul din martie 2021, când deși se stabilise cu 

doar o lună înainte prin hotărâre de ministru, 6%o pragul până la care activitățile didactice se 

desfășurau fizic, odată ce Capitala a atins acest prag de infectare, pragul de trecere în online a 

fost abrogat, fiind condiționat de carantinarea localității. Atunci în loc de școală online, a fost 

preferată mărirea vacanței de Paște. Creșterea rapidă a ratei de incidență a infectărilor, până 

la valori record de 17%o în București și de peste 20%o în unele localități din jud. Ilfov a 

impus și de această dată autorităților aprobarea unei vacanțe forțate a elevilor de două 

săptămâni, cu un plan de recuperare ulterioară a materiei. 

Astfel, dacă elevii claselor V-VII au stat în online aproape tot anul școlar 2020-2021, 

revenind fizic la școală în luna mai, cu o lună înainte de sfârșitul anului școlar, la o incidență 

de doar 1%o, aceiași elevi și sub aceeași conducere a Ministerului Educației, mergeau acum 

la școală la valori enorme ale ratei de incidență ce depășeau 20%o, în condițiile în care era 

demonstrat științific că tulpina virală care a provocat valul IV era mult mai agresivă față de 

copii și tineri.  

În aceste condiții, încă de la sfârșitul lunii septembrie rata de pozitivare a testelor 

devenise enormă : peste 20% din total, în condițiile în care rata de vaccinare se situa la doar 

31% din totalul populației eligibile57. La două săptămâni de la debutul anului școlar, 

apăruseră deja primele semnale cu privire la o iminentă blocare a sistemului sanitar ca 

urmare a numărului mare de cazuri care se prefigurau în valul patru al pandemiei58. Deja la 

acea dată România se situa pe locul 2 în Europa și pe 6 în lume la decesele cauzate de 

COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore59. Față de această situație epidemiologcă, poziția 

Ministerului Educației era că „trebuie făcute toate eforturile ca școlile să se închidă ultimele 

                                                           
53 Sursa : România, nepregătită pentru școala online. Până vineri autoritățile decid dacă școlile se închid sau 

rămân deschise și după 6 la mie, https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/educație/, 28.09.2021.  
54 Sursa : Argumentele ministrului Cîmpeanu, pentru care a interzis școala online, desființate de Autoritatea 

Națională pentru Comunicații : Sunt necesare viteze de două ori mai mici, https://www.edupedu.ro, 26.10.2021. 
55 Despre acest aspect am discutat mai pe larg în primele două părți ale studiului despre învățământul românesc 

în pandemia de coronavirus, publicate în numerele anterioare ale acestei reviste. 
56 Sursa : Școlile nu se mai închid în funcție de rata de incidență din localitate, ci punctual în funcție de cazurile 

de elevi sau angajați infectați – Hotărâre CNSU, D. Ghimbași, https://www.edupedu.ro, 30.09.2021. 
57 Sursa : Rata de vaccinare a ajuns la doar 31% în România. Topul județelor în care oamenii s-au imunizat 

împotriva COVID, https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/amphtml/stiri/actualitate/ 7.09.2021. 
58 Sursa : Dr. Vasile Cepoi, șeful DSP : Suntem la un pas de a ne trata bolnavii la poarta spitalului, S. Craus, 

Ziarul de Iași, https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/, 28.09.2021. 
59 Sursa : CNCAV : România, pe locul 2 în Europa și pe 6 în lume la decesele COVID înregistrate în ultimele 

24 de ore, https://m.digi.24.ro/stiri/actualitate/, 28.09.2021. 

https://www.edupedu.ro/
https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/amphtml/stiri/actualitate/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/
https://m.digi.24.ro/stiri/actualitate/
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și să se deschidă primele, atât timp cât educația digitalizată nu este pusă la punct sub toate 

aspectele”60. 

Prezența fizică a elevilor la școală era acum condiționată de numărul de infectări din 

clasă și din școală. Dacă existau infectări într-o unitate de învățământ (clasă), acea clasă 

trecea pentru două săptămâni în sistem online, iar dacă mai mult de jumătate din numărul 

claselor dintr-o școală erau simultan în online, întreaga școală trecea în online. Această 

simultaneitate era însă greu de obținut, pe de o parte datorită testării insuficiente, iar pe de 

altă parte datorită inconștienței unor părinți care își trimiteau copiii bolnavi la școală 

profitând de „bunăvoința” cadrelor didactice și contribuind astfel la perpetuarea transmiterii 

virusului în colectivitățile de elevi. Înrăutățirea continuă a situației epidemologice din școli a 

determinat conducerea Ministerului Educației să anunțe că „toate școlile care solicită trecerea 

online vor avea solicitatea aprobată” cu sau fără avizul DSP61. „Dincolo de regula care 

prevede suspendarea la apariția unui caz, dincolo de cealaltă regulă care prevede suspendarea 

atunci când 50% din clase sunt închise, există în ordinul comun articolul 3 cu alineatul 2 și 

articolul 6 cu alineatul 9, diferența fiind că atunci când apare o lipsă de resurse, dacă tu, ca 

școală, consideri că e cazul, faci o solicitare”62. Ori, în acest caz, mulți directori nu erau 

dispuși să recunoască, din orgolii subiective, că unitățile de învățământ pe care le 

coordonează se confruntă cu lipsa unor astfel de resurse sau cu situații dificile din punct de 

vedere epidemiologic, încercând pe cât posibil să prezinte situația epidemiologică într-o 

lumină cât mai favorabilă astfel încât unitatea de învățământ pe care o coordonează „să dea 

bine” față de inspectorate, Minister și primării. Aceasta pe fondul ignoranței părinților care 

din diverse motive preferau să-și trimită copiii bolnavi în unitățile de învățământ și a 

profesorilor care preferau, din comoditate, să-i accepte în clase, decât să le predea separat în 

online (aplicând deci un sistem hibrid). 

Către mijlocul lunii octombrie, numărul real al infectărilor era zilnic de 50 000 – 70 

000 persoane (Figura 4), dat fiind că proporția cazurilor severe era de 0,5% din total, iar în 

secțiile de ATI intrau zilnic 200-300 pacienți. Pe 9 octombrie se atinsese capacitatea maximă 

a secțiilor de ATI de 1 593 persoane internate. Secțiile de ATI deveniseră supraaglomerate, 

chiar dacă se faceau eforturi de suplimentare a numărului de paturi. Astfel, către sfârșitul 

lunii octombrie (pe 25 octombrie) se înregistrau 1 855 pacienți internați la ATI, iar alți 2 192 

pacienți se aflau în așteptare.  

O mare presiune pe sistemul sanitar se crea datorită simultaneității cazurilor, care 

făcea ca și cazurile medii să fie dificil de gestionat. Potrivit medicului Al. Rafila numărul 

deceselor înregistrat în România la mijlocul lunii octombrie, în plin val patru, este fără 

precedent de la al Doilea Război Mondial : „preocuparea foarte mare este legată de numărul 

uriaș de cazuri și numărul extrem de mare de decese – suntem pe primul loc în lume în ceea 

ce privește mortalitatea raportată la populație”63 și pe locul trei în lume la numărul deceselor 

din ultimele 24 de ore (Tabelul 2, Figura 5). Rata mare de pozitivare, de 25-30%, demonstra 

o transmitere intensă comunitară a virusului, acest fenomen fiind în relație directă cu numărul 

mare al deceselor64.  
 

                                                           
60 Sursa : Trebuie făcute toate eforturile ca școlile să se inchidă ultimele și să se deschidă primele – apelul 

ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, https://www.edupedu.ro/, 28.09.2021. 
61 Sursa : Cîmpeanu : Toate școlile care solicită trecerea online vor avea solicitarea aprobată, https://www. 

educatieprivata.ro/, 11.10.2021. 
62 Sursa : Idem. 
63 Sursa : Numărul deceselor ar putea crește. Rafila : O rată de fatalitate de 3% este extrem de mult la numărul 

uriaș de cazuri pe care îl avem, https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/amphtml/stiri/ actualitate/, 

18.10.2021. 
64 Sursa : Idem. 

https://www.edupedu.ro/
https://www/
https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/amphtml/stiri/
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Figura 4. Rata de incidență a infectărilor la mia de locuitori (7 octombrie 2021) și ponderea populației 

imunizate pe județe (9 octombrie 2021). 
Rata de incidență a infectărilor pe județe : 1. sub 3%o, 2. 3-6%o, 3. peste 6%o. 

4. Valoarea ratei de incidență a infectărilor (%o). 5. Ponderea populației vaccinate. 
 

Tabelul 2 : Topul țărilor cel mai puternic afectate de SARS-CoV-2  

(8 octombrie 2021). 
 

 Statul Număr total de 

cazuri 

Cazuri în 

ultimele 24 h 

Număr total de 

decese 

Decese în 

ultimele 24 h 
      

1 Federația Rusă 7 717 356 27 246 214 485 936 

2 Mexic 3 707 234 7 613 281 121 514 

3 România 1 332 234 13 854 38 927 357 

4 S.U.A. 45 045 441 19 111 730 549 296 

5 India 33 934 315 19 850 450 408 248 

6 Ucraina 2 514 005 16 362 58 081 241 

7 Filipine 2 643 494 10 670 39 232 191 

8 Turcia 7 387 537 30 201 65 778 188 

9 Iran 5 683 980 9 897 122 197 185 

10  Regatul Unit 8 081 300 36 080 137 541 124 

Sursa : Eurostat. 
 

Presa internațională relata pe larg despre situația dramatică din România, cu spitalele 

pline de pacienți cu COVID-19, fără locuri disponibile la secțiile de terapie intensivă și cu 

cea mai mari bilanțuri de infectări și decese provocate de COVID din Europa. Dacă în vestul, 

centrul și nordul Continentului valorile se situau în general sub 10 decese la 1 milion 

locuitori, România se individualiza ca focarul de coronavirus al Europei, cu 112 decese la 1 

milion locuitori doar în săptămâna 20-27 octombrie (Figura 5). „Revenire șocantă a 

pandemiei în România” (Euronews), „Pe măsură de COVID-19 cuprinde România, firmele 

de pompe funebre se zbat să facă față morților” (Reuthers), „Am fost în iad. Valul patru face 

ravagii în România” (AFP), „România cere ajutor de urgență din partea UE pentru a lupta cu 

coronavirusul” (Politico), „România raportează cel mai mare număr de cazuri de COVID-19, 

record de decese” (Bloomberg), „România – Pandemia coronascepticilor” (Deutsche Welle), 
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„Cât de tare pot suna sirenele” (Die Zeit), „Infecția zboară spre Europa de Est, cu puțini 

vaccinați” (Il Fatto Quotidiano) erau doar câteva dintre titlurile vehiculate în presa 

internațională despre situația dramatică din România65. Conform unei analize CNN, țările din 

estul Europei erau copleșite de numărul mare al infectărilor, iar în vestul continentului 

domnea incetitudinea, în vreme ce necazurile României nu se datorează lipsei vaccinurilor, ci 

reticenței populației la vaccinare66. 
 

 
/ 

Figura 5. Mortalitatea datorită îmbolnăvirilor de COVID-19 la un milion locuitori  

(20-27 octombrie 2021) 
Sursa : https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/ 

 

Capitala și județul Ilfov erau zonele cel mai puternic afectate. În București, peste 13 

000 de elevi erau confirmați cu SARS-CoV-2 și alți peste 60 000 învățau online datorită 

cazurilor confirmate67. Rata de infectare în capitală a înregistrat o creștere explozivă, de la 

2,56%o pe 20 septembrie, la o săptămână de la începutul anului școlar, la un record absolut 

de peste 16%o la mijlocul lunii octombrie (Figura 6). Ulterior, odată cu vacanța forțată a 

elevilor din 22 octombrie și cu instituirea unor măsuri de restricționare a accesului în marile 

centre comerciale și în alte spații publice aglomerate (accesul fiind permis doar pe bază de 

certificat verde), curba ratei de infectare a intrat într-o zonă de platou, urmată de un ușor 

regres (13,35%o pe data de 2 noiembrie). Cu toate acestea, numărul cazurilor înregistrate în 

ultimele 24 de ore se menținea extrem de ridicat (11 073), ca și cel al deceselor din ultimele 

24 de ore (591), ceea ce echivala cu un deces înregistrat la mai puțin de 3 minute. Victime au 

                                                           
65 Sursa : „Am fost în iad” / București, focarul COVID al Europei / Discursul cinic al președintelui Iohannis – 

ce scrie presa internațională despre situația dramatică din România, http://m.hotnews.ro/stire/25120806, 

20.10.2021. 
66 Sursa : ANALIZĂ. Europa intră în cea de-a doua iarnă de pandemie : Estul e copleșit de COVID, Vestul e 

bântuit de incertitudine, https://m.digi.24.ro/stiri/externe/ue/, 26.10.2021. 
67 Situație actualizată la 7/8 octombrie 2021. 

http://m.hotnews.ro/stire/25120806
https://m.digi.24.ro/stiri/externe/ue/
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fost deopotrivă și în rândul cadrelor didactice, ceea ce a determinat trecerea mai multor școli 

în sistem online68.  
 

 
 

Figura 6. Evoluția ratei de incidență a infectărilor în București 

(20 septembrie – 15 octombrie 2021). 
 

În zona periurbană a Capitalei se înregistrau cele mai ridicate valori ale ratei de 

incidență a infectărilor din țară. Toate localitățile din județul Ilfov aveau valori ale ratei de 

infectare mai mari de 5%o, în unele situații aceasta ajungând și chiar depășind pragul de 

20%o (Tabelul 3). 
 

Tabelul 3 : Rata de incidență în localitățile din județul Ilfov  

(%o, 12 octombrie 2021). 
 

Sub 6%o Dascălu – 5,91 

6-10%o Vidra – 7,92; Snagov – 8,87; Periș - 9,13; Găneasa – 9,49; Nuci – 9,59; Balotești – 9,81 

10-15%o Grădiștea – 10,25; Dărăști-Ilfov – 10,34; Brănești – 10,81; Moara Vlăsiei – 11,27; Chitila – 

11,30; Glina – 11,41; Ciolpani – 11,96; Copăceni – 12,45; 1 Decembrie – 12,55; Ștefăneștii de 

Jos – 12,65; Pantelimon – 12,66; Ciorogârla – 12,81; Cornetu – 12,87; Buftea – 12,90; Cernica – 

13,30; Jilava – 13,96; Petrăchioaia – 14,19; Mogoșoaia – 14,21; Dragomirești-Vale – 14,33; 

Afumați – 14,92; Măgurele – 14,92 

15-20%o Gruiu – 15,04; Tunari – 15,12; Berceni – 16,13; Otopeni – 16,16; Popești-Leordeni – 17,19; 

Voluntari – 17,28; Dobroești – 18,18; Chiajna – 19,04; Domnești – 19,05; Bragadiru – 19,42 

peste 20%o Corbeanca – 21,75; Clinceni – 22,11 
 

                                                           
68 Surse : Sorin Câmpeanu, anunțul trist al dimineții după moartea a șapte profesori infectați cu COVID-19. Ce 

se va întâmpla cu școlile din România, I. Rosu, https://playtech.ro/stiri/, 13.10.2021; Cum se vede valul patru al 

pandemiei, de la catedră. Profesoară din Brăila : „Unii dintre colegii mei au murit, erau zile în care aflam de 

doi-trei deodată”, A. Pup, https://scoala9.ro/, 3.11.2021. 

https://playtech.ro/stiri/
https://scoala9.ro/
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Sursa : Incidența COVID Ilfov 12.10.2021, https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/10/INCIDENTA-COVID-19-

12.10.2021.pdf 
 

 În aceste condiții69, la mijlocul lunii octombrie, Institutul Național de Sănătate 

Publică solicita carantinarea capitalei și a județului Ilfov, cerere respinsă de Premier și, 

ulterior, de către DSP70. Colegiul Medicilor din București adresa următoarea scrisoare 

deschisă, ca un apel disperat71: 
 

„Dragi bucureșteni,  

Dragi români, 

Nouă, corpului medical, ne este din ce în ce mai greu să facem față valului de îmbolnăviri de COVID-19 atât 

în rândul populației, cât și în rândul nostru, al cadrelor medicale. 

Ultimele zile ne arată un sistem medical întins la maximum și ajuns la limită, mai ales pe zonele unde se 

tratează pacienții COVID-19. 

Zi de zi asistăm la tragedii : pacienți care mor, familii aflate în suferință, medici ajunși la capătul puterilor, 

pacienți și cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 care au nevoie de îngrijiri medicale. Iar numărul este 

foarte mare. 

În fața acestui tablou dramatic, ne gândim că gradul scăzut de vaccinare în rândul populației reprezintă, 

poate, și un eșec în ceea ce privește încrederea care trebuie să existe între corpul medical și populație. 

Medicina este știință, iar știința înseamnă cercetare, schimb de experiență, schimb de idei, discuții pro și 

contra, pentru ca în final rezultatul să însemne binele comun. 

Astăzi, știința și medicina bazată pe dovezi ne spun, inclusiv prin vocile forurilor internaționale de referință 

în domeniul sănătății, că vaccinarea reprezintă unul dintre instrumentele importante pentru gestionarea cât 

mai eficientă a pandemiei de COVID-19. 

DA, și o persoană vaccinată se poate îmbolnăvi. 

DA, și o persoană vaccinată poate dezvolta forme severe ale infecției cu SARS-CoV-2.  

DAR proporția acestor cazuri este mult mai mică în rândul persoanelor vaccinate față de cele nevaccinate. 

Această scrisoare nu este doar un alt apel aruncat în eter. 

Este un strigăt de disperare, al nostru, al corpului medical bucureșean, prin vocea Colegiului Medicilor din 

Municipiul București, pentru ca dumneavoastră, populația din București, dar și populația României în 

ansamblul său, să reflectați la informațiile transmise. 

Vă asigurăm că suntem serioși și corecți în privința informațiilor furnizate, că ne bazăm și prezentăm 

dovezile științifice pe care le avem la dispoziție în momentul comunicărilor și că dorim și trebuie să luptăm și 

să reconstruim relația de încredere care trebuie să existe între medic și pacientul său, între medic și societate. 

DA, suntem disperați, pentru că zi de zi pierdem sute de pacienți care mor în spitalele românești. 

DA, suntem disperați pentru că oricât de multe eforturi am face, această boală parșivă ne ia pacienți. 

DA, suntem disperați pentru că de multe ori suntem în fața acestei boli dezarmați și cu mâinile goale. 

Și DA, suntem disperați, pentru că, din păcate, de prea multe ori am auzit : Nu pot să respir ... Nu sunt 

vaccinat ... 

Zilnic vorbim cu colegi care ne spun că nu știu ce să mai facă. Ne mor pacienți tineri, ajung copii în secțiile 

de ATI, mor oameni cu comorbidități, mor oameni fără comorbidități. 

Suntem la răscruce și cred că doar un efort comun, al nostru și al dumneavoastră, poate face să plafonăm și 

să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19. 

Știința ne spune astăzi că prin vaccinare și prin respectarea măsurilor de protecție putem lupta mult mai 

eficient cu această pandemie. 

Acest apel este născut din suferința care se simte și se trăiește în unitățile medicale care tratează pacienți 

COVID-19 și este scris cu responsabilitatea unor oameni care pun știința și medicina bazată pe dovezi pe 

primul plan.” 

 

                                                           
69 La data acestei solicitări (14.10.2021), Capitala atinsese o rată a incidenței de 15,42%o și peste 3 000 de 

cazuri noi. În județul Ilfov, 6 localități de lângă București aveau o rată a incidenței mai mare de 6%o. 
70 Sursa : INSP cere carantină în București și Ilfov. Decizia e la Raed Arafat. Florin Cîțu respinge ideea, 

https://buletin.de/bucuresti/, 14.10.2021. 
71 Sursa : Apel „disperat” al Colegiului Medicilor din București pentru români : Suntem la răscruce ! Ne mor 

pacienți tineri, ajung copii în secțiile de ATI, mor oameni cu comorbidități, mor oameni fără comorbidități. 

Gradul scăzut de vaccinare este un eșec al încrederii dintre corpul medical și populație, http:// www. biziday.ro 

/, 13.10.2021. 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/10/INCIDENTA-COVID-19-12.10.2021.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/10/INCIDENTA-COVID-19-12.10.2021.pdf
https://buletin.de/bucuresti/
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 În acest context epidemiologic devenise clar, chiar și pentru oficialii din educație care 

doreau cu orice preț prezență fizică în școli, că riscurile datorate aglomerărilor de elevi 

depășeau cu mult beneficiile actului didactic cu prezență fizică. România are, în învățământul 

primar (unde datorită vârstei copiilor, nu este posibilă deocamdată vaccinarea), clasele cu cei 

mai numeroși elevi din UE. Astfel, dacă în școlile din Uniunea Europeană sunt în medie 14 

elevi la un învățător, în clasele din România erau aproape 20 de elevi la un învățător, în 

vreme ce în Grecia de exemplu, erau 8,7 elevi la un învățător (conform datelor Eurostat citate 

de G4Media.ro)72. În capitală și în orașele mari, unde se atingeau cele mai mari valori ale 

ratei de infectare, numărul de elevi din clase depășea 30-32 ‼ Supra-aglomerarea claselor 

părea să fie un aspect ignorat în mod sistematic de către conducerea Ministerului Educației, 

care refuza să comunice o situație clară în acest sens73. 

S-a preferat în aceste condiții, la fel ca și în primăvară, o vacanță forțată a elevilor de 

două săptămâni, legată de vacanța de toamnă a elevilor din ciclul primar, considerându-se 

preferabil să se întrerupă orice fel de activitate didactică, decât ca acestea să treacă în online : 

„s-a preferat soluția asta (a vacanței, n.n.) compensând ulterior zilele date pentru vacanță, 

decât să fie online și să fie o discrepanță între accesul la online și seriozitatea și toate acestea. 

Au fost niște discuții care au fost stabilite mai ales de experții de la Ministerul Educației că 

asta ar fi soluția cea mai bună”74. Ulterior, Guvernul a decis suspendarea prezenței fizice și în 

școlile private, acestea putând însă să facă școală online75.  

În ceea ce privește reluarea cursurilor după această vacanță, în vreme ce Comitetul 

Național pentru Situații de Urgență, prin vocea lui R. Arafat afirma că „nu există nicio 

garanție că elevii se vor întoarce în școli după vacanța de două săptămâni”76, poziția 

Ministerului Educației, afirmată de secretarul de stat S. Ion era că „școala online este ultima 

opțiune pe care o aveam”77 (cealaltă opțiune fiind școala cu prezență fizică, n.n.). 

Concomitent, Federația Națională a Părinților (FNAP) solicita Ministerului Educației, 

revenirea la decizia de suspendare a cursurilor la o rată de infectare de 6 la mie în localitate și 

ca școlile să poată decide singure trecerea în online, cu prioritizarea prezenței fizice a anilor 

terminali78.  

La momentul purtării acestor discuții, ca preambul a deciziei privind modul de reluare 

a activităților didactice începând cu 8 noiembrie, existau în țară 294 orașe (ceea ce reprezenta 

92% din totalul orașelor din România) în care rata de incidență a infectărilor depășea 6%o, 

                                                           
72 Sursa : Învățătorii din România au cele mai numeroase clase cu elevi din Uniunea Europeană, https:// 

www.edupedu.ro, 7.09.2021. 
73 Sursa : Federația Părinților cere public ministrului Educației să prezinte școlile cu clase supra-aglomerate care 

încalcă legea numărului maxim de elevi, după ce nu a primit niciun răspuns timp de peste o lună : Tăcerea 

reprezintă un refuz tacit de a dispune măsurile, D. Ghimiși, https://www.edupedu.ro/, 8.11.2021. 
74 Conform Raed Arafat. Sursa : Raed Arafat : Nu există nicio garanție că elevii se vor întoarce în școli după 

vacanța de două săptămâni, https://www.edupedu.ro/, 22.10.2021. 
75 Sursa : UPDATE Guvernul a decis suspendarea prezenței fizice și la grădinițele și școlile private, acestea pot 

face școală online. Hotărârea de guvern urmează să fie publicată în Monitorul Oficial / Briefing de presă la ora 

13:00, M. Peticilă, https//www.edupedu.ro/, 25.10.2021. 
76 Sursa : Raed Arafat : Nu există nicio garanție că elevii se vor întoace în școli după vacanța de două 

săptămâni, https://www.edupedu.ro/, 22.10.2021. 
77 Sursa : VIDEO Scenariile luate în considerare de Ministerul Educației pentru începerea școlii pe 8 noiembrie. 

Sorin Ion, secretar de stat : Școala online este ultima opțiune pe care o avem, I. Nicolescu, https:// 

www.edupedu.ro/, 29.10.2021. 
78 Surse : Școlile să fie închise imediat la o rată de 6 la mie în localitate și să poată decide singure trecerea în 

online, cu prioritizarea prezenței fizice a anilor terminali – solicitare din partea Federației Asociaților de Părinți 

care mai cere eliminarea tezelor și flexibilizarea modului de predare, https://www.edupedu.ro/, 4.11.2021; 

Federația Asociațiilor de Părinți cere eliminarea tezelor și flexibilizarea modului de predare, 

https://www.replicaonline.ro/, 4.11.2021. 

https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
http://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://www.replicaonline.ro/
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recordul fiind deținut de Otopeni, jud. Ilfov cu o incidență de 19,55%o. În ceea ce privește 

localitățile rurale, recordul era deținut de Săceni, jud. Teleorman, cu o incidență de 

29,89%o
79. 

În Capitală, ca urmare a măsurilor luate (vacanța elevilor, restricționarea accesului pe 

bază de certificat verde etc) rata de incidență cumulată calculată la 14 zile deși se situa pe un 

trend descendent, de la 16,13%o pe 26 octombrie la 12,89%o pe 3 noiembrie, rămânea în 

continuare la valori extrem de mari, record pentru întreaga durată a pandemiei de coronavirus 

în România. 

 În acest context epidemiologic, vineri 5 noiembrie, în ultima zi lucrătoare dinaintea 

reînceperii activităților didactice era propus, prin hotărâre a Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență80, în premieră, ca unic criteriu privind modul de desfășurare a activităților 

didactice, ponderea personalului vaccinat din unitatea de învățământ. Pentru reluarea 

activităților didactice cu prezență fizică, acesta trebuia să fie de cel puțin 60% din totalul 

cadrelor didactice din unitatea de învățământ. La momentul respectiv, acest criteriu era 

îndeplinit de 54% dintre școlile din toată țara, în special din mediul urban și din marile orașe, 

unde se înregistrau și cele mai mari rate de incidență ale infectărilor. 

Înlocuirea ratei de incidență a infectărilor, mult mai relevantă pentru situația 

epidemiologică dintr-o localitate, cu ponderea personalului vaccinat din unitatea de 

învățământ, fără a se ține seama că elevii sunt principalii vectori de transmitere a virusului, 

mai ales în clasele supra-aglomerate din orașele mari, care se confruntau și cu cele mai mari 

rate de incidență a infectărilor, era cel puțin discutabilă și irelevantă. Se forța astfel, pe cât 

posibil, intensificarea procesului de vaccinare în rândul cadrelor didactice, dar și prezența 

fizică a elevilor și profesorilor la incidențe mari, mai ales în Capitală și în orașele mari, unde 

ponderea persoanelor vaccinate era cea mai mare (Tabelul 4), contribuind astfel la 

perpetuarea virusului în mediile aglomerate. De cealaltă parte, în zonele rurale, unde 

procentul vaccinaților era mic, clasele au un număr redus de elevi, iar rata de incidență a 

infectărilor este redusă, elevii erau nevoiți să facă cursuri online. Exact acestea sunt și zonele 

critice sub aspectul conectivității, al accesului elevilor la infrastructura informatică și al 

pregătirii cadrelor didactice pentru învățământul online. „Aberația dlui Cîmpeanu va arăta 

așa : într-un oraș ca București, cu incidența COVID foarte ridicată, dar cu mulți profesori 

vaccinați, copiii vor merge la școală nevaccinați, netestați și vor continua transmiterea. Într-

un sat cu incidență foarte scăzută, poate cu acces problematic la Internet, unde însă profesorii 

nu sunt vaccinați, copiii vor sta acasă. Se poate mai stupid decât atât ?”81 Sesizând această 

problemă (sau fiindu-i sesizată!), Ministrul Educației propunea ca în localitățile cu rată de 

incidență mai mică de 3%o să nu se mai țină cont de pragul de vaccinare82. Prin urmare, 

originalitatea „logicii” ministeriale mai consta acum și în faptul că la valori mici (de sub 

3%o) rata incidenței din localitate era un criteriu important, de care se ținea seama în 

stabilirea modului cum se desfășurau cursurile, însă la incidențe mari, aceasta nu mai conta, 

ci era importantă doar ponderea personalului vaccinat din unitatea școlară! Sutele de copii 

nevaccinați din școli, nu contau în transmiterea virusului!  

                                                           
79 Sursa : https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lista-localitatilor-cu-incienta-mai-mare-sau- 

egala-cu-3.pdf., 4.11.2021. 
80 Hotărârea nr. 99 din 5.11.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, 

în contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul României, Comitetul Național pentru Situații de Urgență.  
81 Sursa : Aberația ministrului Cîmpeanu. COVID pe patul lui Procust, I-E. Dogioiu,  https://spotmedia.ro/ 

stiri/opinii-si-analize/, 7.11.2021. 
82 Sursa : Ministrul Educației : Am propus ca în localitățile cu rată de incidență mai mică de 3 la mie să nu se 

țină cont de pragul de vaccinare, https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/, 8.11.2021. 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lista-localitatilor-cu-incienta-mai-mare-sau-
https://spotmedia.ro/
https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/
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Linia directoare a politicii Ministerului Educației era afirmată de același ministru, 

astfel : „e un lucru pe care-l asum : prezență fizică în școli și grădinițe. Îmi doresc acest lucru 

și voi face tot posibilul pentru prezență fizică în școli și grădinițe. Aș vrea să se înțeleagă 

bine că, cu ele închise, acest popor nu va avea un viitor, vom distruge un întreg popor. Și am 

responsabilitatea termenilor ... Am ales o variantă de compromis. E un criteriu care 

protejează mai mult profesorii”83. E important însă să ne amintim în acest sens, că în 

contextul valului al treilea al pandemiei, sub conducerea aceluiași ministru, elevii din ciclul 

gimnazial (din clasele non-terminale) au învățat în online până la o rată a incidenței de 1%o, 

iar acum erau obligați să meargă la școală la rate ale incidenței de 10-15%o !   

Prin urmare, această hotărâre, nu numai că avea să contribuie la o mai mare circulație 

a virusului în orașele mari, cele mai vulnerabile sub aspect epidemiologic, dar contribuia și la 

mărirea decalajelor dintre elevii cu acces la resurse tehnologice și cei din mediile 

defavorizate. Avea deci exact efectul opus a ceea ce se declara că se dorește la vârful 

Ministerului Educației ! Doar un exemplu în acest sens : orașul Otopeni din jud. Ilfov avea 

incidența de 19,55%o
84

 iar liceul din localitate (conf. site liceu) avea 66,89% personal 

vaccinat, deci școala începea cu prezență fizică. La polul opus, în comuna Jina din jud. Sibiu, 

cu o incidență de 0%o dar cu doar 14,3% din personalul școlii vaccinat, școala începea 

online!  

La nivel național, în jumătate dintre localitățile fără niciun caz de COVID-19 raportat 

(22 comune din totalul de 43), elevii nu pot merge la școală pentru că acestea au sub 60% 

dintre angajați vaccinați85.  

Și pentru ca situația să fie și mai confuză, Ministrul Educației declara că se dorește o 

creștere a ponderii personalului vaccinat de la 60% la 70%86. Acesta mai anunța că vinerea 

următoare (pe 12 noiembrie, n.n.) școlile vor raporta rata de vaccinare a personalului pe 

fiecare structură în parte, nu pe personalitate juridică, așa cum s-a făcut săptămâna aceasta; a 

ales acest „criteriu de departajare” fiindcă altfel școlile și grădinițele ar fi rămas închise 

„bună perioadă de timp”87. În aceste condiții, 68% dintre elevii din România megeau fizic la 

școală pe 8 noiembrie. 

Cum era de așteptat, decizia a stârnit ample controverse, fiind intens criticată atât de 

unii specialiști în educație88 și sănătate89, cât și de partenerii sociali de dialog : sindicate90, 

                                                           
83 Sursa : Cîmpeanu, despre deschiderea școlilor : „Am ales o variantă de compromis. E un criteriu care 

protejează mai mult profesorii” / Cum a fost stabilit procentul de 60% personal vaccinatpentru deschiderea 

școlilor”, https://m.hotnews.ro/stire/25163500, 7.11.2021. 
84 Sursa : http://www.datelazi.ro, 6.11.2021. 
85 Sursa : În jumătate dintre localitățile fără niciun caz de COVID-19 raportat, elevii nu pot merge la clasă 

pentru că școlile au sub 60% dintre angajați vaccinați / În 3 comune, semnalul de telefonie necesar școlii online 

e slab sau inexistent, C. Ionescu, https://www.edupedu.ro/, 7.11.2021. 
86 Sursa : VIDEO : „Se are în vedere” o creștere graduală de la 60% la 70% a pragului de vaccinare impus 

pentru reluarea școlii cu prezență fizică, anunță ministrul Cîmpeanu / Toate școlile vor avea vineri ședințe de 

consilii de administrație pentru a decide formal cum încep cursurile luni, https://www.edupedu.ro/, 5.11.2021. 
87 Sursa : Vinerea următoare școlile vor raporta rata de vaccinare a personalului pe fiecare structură în parte, nu 

pe personalitate juridică, anunță ministrul Educației, care spune că a ales acest „criteriu de departajare” fiindcă 

altfel școlile și grădinițele ar fi rămas închise „o bună perioadă de timp”, M. Peticilă, https:// www.edupedu.ro/, 

7.11.2021. 
88 De ex., Ștefan Pălărie. Sursa : #soluțiipolitice #solutiidupăureche # lasațispecialiștiisănescoatălaliman 
89 Sursa : De ce este periculos să înceapă școala fizic și cum am putea să avem cursuri față în față fără riscuri. 

„Brusc, acum în pandemie, începe să ne pese de educație, https://m.ziare.com/, 5.11.2021. 
90 Surse : Sindicatele din învățământ explică de ce soluția autorităților pentru deschiderea școlilor este una 

greșită, https//www.antena3.ro/emisiuni/news-hour-with-cnn/reactie-sidicate-invatamant-scoala-elevi-prezenta-

fizica-pandemie-rata-de-vaccinare-cadre-didactice-618973.html; Reacția sindicatelor : Angajații din învățământ, 

„cobaii” României, solicităm Guvernului reevaluarea deciziei de a deschide unitățile de învățământ ținând cont 

doar de numărul salariaților vaccinați, https://www.edupedu.ro/, 5.11.2021. 

https://m.hotnews.ro/stire/25163500
http://www.datelazi.ro/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
http://www.edupedu.ro/
https://m.ziare.com/
https://www.edupedu.ro/
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organizații ale părinților și ale elevilor91. În acest sens, epidemiologul O. Jurma sublinia că 

decizia de redeschidere a școlilor doar acolo unde profesorii sunt vaccinați în proporție de 

peste 60% ignoră complet contextul epidemiologic „profesorii, la rândul lor, sunt înnecați 

într-un ocean de elevi nevaccinați... România se află încă la incidențe uriașe. Cele două 

săptămâni (de vacanță, n.n.) au avut un impact pozitiv asupra numărului de minori internați 

în spitale și la ATI, numărul a scăzut. Revenirea în școli creează riscul real ca să vedem copii 

în spitale și aici e cea mai mare problemă : faptul că noi continuăm să ignorăm contextul 

epidemiologic în care ne aflăm, cu aceste măsuri. Evident că toți ne dorim să fie copiii la 

școală, dar, înainte de toate, ni-i dorim sănătoși. Adică pentru noi, ca părinți, prioritatea e 

clară. Evident, scopul Ministerului Educației este să educe copiii, însă nu cu orice preț”92. 

Într-un alt articol, arăta : „Nu au preluat nimic din propunerile și petițiile zecilor de mii de 

părinți și a asociațiilor care îi reprezintă. 0% dialog social, 100% dictat politic în spirit cazon 

de tip „ordinul se execută, nu se discută”... „aruncând acest criteriu, perfect arbitrar, de „60% 

dintre profesori și personal vaccinați” doar ca pretext pentru a ignora situația epidemiologică, 

Președintele aruncă securea războiului în sânul societății civile de parcă nu am fi suficient de 

divizați. Efectul epidemiologic al măsurii este infim. 60% din personal vaccinat nu poate 

împiedica școala să devină un focar, pentru că înseamnă un procent de sub 30% din 

comunitatea școlii respective. Efectul psihologic este însă imens, pentru că obligația de 

vaccinare nu este inclusă în ordin, doar invitația la ură și resentimente”93.  

În replică, Ministrul Educației afirma că „nu am dat dreptul de reprezentare”, ca 

părinte, unei organizații care „vorbește în numele tuturor părinților din România” / „Un elev 

care nu a susținut Bacalaureatul să nu încerce să se substituie autorităților sanitare”94. Mai 

mult, nimeni nu-și asuma concret inițiativa pentru propunerea introducerii ratei de vaccinare 

drept criteriu principal de redeschidere cu prezență fizică a școlilor95. 

 Hotărârea de Guvern nr. 99 din 5.11.2021 propunea înlocuirea Ordinului comun al 

Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 5 338 / 2 015 din 1.11.2021 (care a 

funcționat doar 4 zile !) și era reluată prin ordinul comun al celor două ministere nr. 5 558 / 2 

389 din 5.11.202196. 

 Divizarea socială și-a spus cuvântul și de această dată : în vreme ce unele consilii de 

administrație și chiar inspectorate școlare97 au judecat situația în context epidemiologic, 

prioritizând sănătatea elevilor și a profesorilor și propunând în consecință școală online chiar 
                                                           
91 Surse : Asociațiile elevilor îi cer ministrului Sorin Cîmpeanu un control psihiatric : „Deschiderea școlilor nu 

poate fi complet decuplată de incidența localității”, M. Iancu, https://m.adevarul/.ro/locale/constanta/, 

6.11.2021; De ce am ajuns aici, Consiliul Național al Elevilor, C. Ifrim, https://consiliulelevilor.ro/, 7.11.2021. 
92 Sursa : Octavian Jurma : Revenirea în școli creează riscul real să vedem copii și în spitale / „Putem să mai 

așteptăm încă două săptămâni și să intrăm în zona de sub 3 la mie”, https://www.g4media.ro/, 5.11.2021. 
93 Sursa : Octavian Jurma despre criteriul cu 60% vaccinați: Au distrus din nou campania de vaccinare, 

https://stiriedu.ro/, 5.11.2021. 
94 Sursa : Cîmpeanu, atac la adresa asociațiilor de părinți și elevi „Nu am dat dreptul de reprezentare”, ca 

părinte, unei organizații care „vorbește în numele tuturor părinților din România” / „Un elev care nu a susținut 

Bacalaureatul să nu încerce să se substituie autorităților sanitare”, https://www.edupedu.ro, 5.11.2021. 
95 Sursa : Cine a propus introducerea ratei de vaccinare a angajaților drept criteriu principal de redeschidere cu 

prezență fizică a școlilor ? Raed Arafat : Aici nu știu cu cine... nu pot să vă spun, deci nu știu, https:// 

www.edupedu.ro/, 5.11.2021. 
96 Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, 

nr. 5 338 / 2 015 / 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 064 / 5.11.2021. 
97 Reprezentativă în acest sens, este poziția Inspectoratului Școlar Buzău, care a propus școală online chiar și la 

peste 60% personal vaccinat. Sursa : Cursuri online în toate școlile din municipiul Buzău săptămâna viitoare, 

indiferent de pragul de vaccinare, T. Șerban, https://m.ziare.com/scoala-digitala/toate-unitatile- 

Invatamant-buzau-cursuri-online-rata-infectare-mare-1708818, 5.11.2021. 

https://m.adevarul/.ro/locale/constanta/
https://consiliulelevilor.ro/
https://www.g4media.ro/
https://stiriedu.ro/
https://www/
http://www.edupedu.ro/
https://m.ziare.com/scoala-digitala/toate-unitatile-
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și la peste 60% din personal vaccinat, alți directori din dorința de a fi cât mai „conformi” cu 

trendul impus de autorități, au preferat să raporteze situația celor vaccinați doar cu prima 

doză, mărind astfel artificial ponderea personalului vaccinat. În acest sens, Ministrul 

Educației anunța că 14% dintre școli au depășit pragul de vaccinare de pe o zi pe alta98.  

 În aceste condiții, la o rată de infectare de 10,8%o, când spitalele erau supra-saturate 

de bolnavi de COVID, iar străzile răsunau aproape continuu de alarmele ambulanțelor, 

majoritatea școlilor din Capitală se redeschideau cu prezență fizică. 80% dintre elevi 

începeau școala cu prezență fizică; din 642 de unități școlare, în 507 se depășea procentul de 

60% personal vaccinat, însă cu toate acestea, 27 dintre cele 507 școli au început în online, 

prin decizia consiliilor de administrație. În săptămâna 15-19 noiembrie, numărul untăților 

școlare din capitală care funcționau online a scăzut de la 108 la 9899; 89 dintre acestea aveau 

sub 60% personal vaccinat, iar 9 funcționau online în virtutea art. 3.2 din OME/OME 5 332/2 

015/2021100. 

 Din punct de vedere epidemiologic, vacanța forțată a elevilor, asociată cu celelalte 

măsuri restrictive introduse în a doua parte a lunii octombrie (în primul rând introducerea 

obligativității prezentării certificatului verde pentru accesul în magazinele neesențiale și în 

unele untăți prestatoare de servicii) a determinat o reducere substanțială a ratei de incidență a 

infectărilor în București, de la peste 16%o la 9,49%o pe 8 noiembrie, când majoritatea școlilor 

își reluau cursurile cu prezență fizică și la 7,94%o pe 11 noiembrie, evoluția descendentă fiind 

consecința săptămânilor de vacanță.  

La nivel național, rata de incidență a infectărilor era pe 8 noiembrie de 7,71%o, se 

înregistrau 4 255 cazuri de infectare în ultimele 24 de ore, 241 decese (inclusiv în rândul 

cadrelor didactice)101, iar numărul internaților la secțiile de ATI depășea 1 800102. Cu 

excepția unui singur județ (Suceava), toate unitățile administrative se aflau în scenariul roșu, 

cu rate de infectare cuprinse între 2,76 și 11,31%o (jud. Ilfov)103. 

3. Vaccinarea și testarea – variabilele valului patru al pandemiei 

 Așa cum am mai arătat, România se situa în coada clasamentului european privind 

populația imunizată, cu o pondere a populației vaccinate, la debutul valului patru, de 28% din 

totalul populației eligibile pentru vaccinare104, fiind urmată la nivelul UE doar de Bulgaria, 

cu un procent de 18,3% din total. După un început promițător al campaniei de vaccinare, în 

care cozile la centrele de vaccinare erau un fapt obișnuit, odată cu trecerea valului trei al 

pandemiei, ritmul imunizărilor s-a diminuat considerabil. La aceasta a contribuit pe de o 

parte scăderea ratei de incidență a infectărilor, iar pe de altă parte zvonurile alarmiste cu 

privire la efectele adverse ale vaccinurilor și la eficiența acestora în raport de noile variante 

ale virusului. După o serie de scandaluri la nivel european cu privire la efectele adverse ale 

unuia dintre vaccinurile omologate în UE și retragerea unor loturi din acest vaccin, au apărut 

                                                           
98 Surse : Modificări masive în rata de vaccinare a angajaților din școli și grădinițe, după introducerea acesteia 

drept criteriu de redeschidere fizică. Cîmpeanu anunță că 14% dintre școli au depășit pragul de pe o zi pe alta, 

M. Peticilă, https://www.edupedu.ro/, 7.11.2021; Sorin Cîmpeanu : Acolo unde directorul este antivaccinist, 

vom găsi o rată foarte scăzută de vaccinare, https://www.g4media.ro/, 7.11.2021. 
99 Sursa : https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/11/Scoli_online_15_19_nov.pdf 
100 Art. 3.2 din OME/OMS 5 338/2 015/2021 : „În situații justificate de infrastructură și resursele existente, 

unitățile de învățământ / unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ / 

ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6”.   
101 Sursa : Ultima oră ! Profesoară din Câmpulung Muscel, moartă în fața elevilor în prima zi de școală. Care au 

fost ultimele cuvinte, I. Rosu, https://playtech.ro/stiri/, 8.11.2021.  
102 Sursa : Coronavirus în Români, bilanț 8 noiembrie. 4 255 de cazuri de infectare și 241 de decese. Peste 1 800 

de pacienți la ATI, B. Chirilă, https://www.google.ro/amp/s/stirileprotv.ro/amp/stiri/actualitate/, 8.11.2021.  
103 Sursa : Idem. 
104 La 19.09.2021, la o săptămână de la începutul anului școlar și la debutul valului patru al pandemiei. 

https://www.edupedu.ro/
https://www.g4media.ro/
https://playtech.ro/stiri/
https://www.google.ro/amp/s/stirileprotv.ro/amp/stiri/actualitate/
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în mediile online tot felul de articole105 care demonstrau mai mult sau mai puțin argumentat 

că efectele adverse ale vaccinurilor omologate sunt insuficient cunoscute și studiate.   

 În aceste condiții, reticența față de vaccinare se manifesta pe două paliere : atât la 

nivelul vaccinării adulților, fapt confirmat prin poziția României în topul european al 

vaccinării, cât mai ales în ceea ce privește vaccinarea copiilor, în condițiile în care din luna 

iunie a început și în România campania de vaccinare a copiilor de peste 12 ani. Astfel, 

potrivit unui sondaj realizat la sfârșitul lunii august 2021 de către Federația Națională a 

Asociațiilor de Părinți, 87,6% dintre respondenți afirmau că nu au copilul vaccinat și doar 

7,3% că și-au vaccinat copilul (restul de 5,1% nu au dorit să răspundă)106. 55,1% dintre 

părinții nevaccinați nu doreau să-și vaccineze nici copiii fără să argumenteze această decizie; 

14,9% spuneau că nu pot să-i vaccineze deoarece nu există vaccin pentru categoria de vârstă 

a copilului; 2,5% susțineau că nu doresc să-l vaccineze datorită contraindicațiilor vaccinului 

și doar 4,1% dintre părinți declarau că doresc să-și vaccineze copilul. Același sondaj arăta că 

majoritatea covârșitoare a părinților respondenți (76,1% din total) considerau că autoritățile 

ar trebui să le permită părinților să decidă dacă propriul copil va merge fizic la școală sau va 

urma cursurile online. În acest caz însă, cel mai probabil fiecare clasă ar fi trebuit să-și 

desfășoare cursurile în sistem hibrid! 

 Un alt sondaj realizat de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie pe un 

eșantion alcătuit din 1 032 de părinți care au copii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani107 

evidenția faptul că majoritatea covârșitoare a respondenților (70% din total) își doreau 

participarea copiilor la școală în format fizic, dar nu vroiau să-și vaccineze copii. Prin 

urmare, aceștia acceptau tacit transformarea claselor în focare epidemiologice! 16% dintre 

părinții care au răspuns își doreau participarea copiilor la ore în format fizic în condițiile 

vaccinării copiilor, iar 11% doreau cursuri online, fără a-și vaccina copiii (2% nu au răspuns / 

nu au știut ce să răspundă). 

 În ceea ce privește stocul de vaccinuri omologate în UE, conform coordonatorului 

campaniei de vaccinare în România, medicul V. Gheorghiță, până la debutul valului patru al 

pandemiei au fost achiziționate aproximativ 18,5 milioane doze și mai erau pe stoc 

aproximativ 3,7 milioane doze108. În plus, potrivit declarațiilor Primului Ministru, România a 

comandat 120 milioane doze de vaccin anti-COVID, pentru mai mulți ani, în baza unei 

strategii asumate la nivelul UE109, în condițiile în care populația totală a țării este de doar 19 

milioane de locuitori, iar cea eligibilă pentru vaccinare (cu vârste de peste 12 ani) nu 

depășește 17 milioane! 

 Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, de la începutul 

campaniei de vaccinare (decembrie 2020) și până la începutul valului patru (septembrie 

2021), 38 604 persoane care s-au vaccinat cu două doze s-au îmbolnăvit de COVID-19 după 

rapel, ceea ce reprezintă 0,72% din totalul persoanelor vaccinate110. Cele mai multe infectări 

(33 976) s-au produs în septembrie 2021, în contextul valului patru al pandemiei. În 

                                                           
105 Vezi infrapaginalele (6) și (7). 
106 Sondaj. Peste 55% dintre părinții nevaccinați nu-și vaccinează nici copiii, https://stiriedu.ro/2021/08/30. 
107 Sursa : Percepții, atitudini și comportamente cu privire la vaccinarea COVID-19, 1# părinți copii 12-18 ani, 

sept. 2021, http://ires.ro/uploads/articole/ires_pac-vaccinare-covid-19_parinti-elevi_sondaj-septembrie-2021.pdf 
108 Sursa : Cîțu, despre ancheta DNA pe achiziția de vaccin : Mizerabil și revoltător să se asocieze cu mine. 

Remarc că a apărut înainte de Congres, https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/ 

Amphtml/stiri/actualitate/politică/, 22.09.2021 
109 Sursa : VIDEO Câțu : România nu a cumpărat 120 de milioane de vaccinuri anti-COVID, sunt comandă 

pentru mai mulți ani, https://www.google.ro/amp/s/m.hotnews.ro/stire/25053810%3famp, 14.07.2021. 
110 Sursa : Câți români vaccinați au făcut COVID-19 și câți au murit din decembrie anul trecut și până acum. 

Analiză INSP, https://m.hotnews.ro/stire/25091885, 8.10.2021. 

https://www.google.ro/amp/s/www.digi24.ro/
https://www.google.ro/amp/s/m.hotnews.ro/stire/25053810%3famp
https://m.hotnews.ro/stire/25091885
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septembrie, 181 persoane (0,53% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de 

infecție cu virusul SARS-CoV-2, fiind vaccinate cu schema completă) au decedat111. 

 Violența celui de-al patrulea val al pandemiei în condițiile unei rate scăzute de 

vaccinare, asociată cu lipsa de reacție a autorităților prin măsuri ferme de limitare a 

infectărilor, pe fondul demonstrațiilor anti-restricții este caracteristică pentru România112. 

Conform datelor furnizate de același institut, 92% dintre decesele provocate de coronavirus 

în ultima săptămână a lunii septembrie, de exemplu, erau la persoane nevaccinate113. 

 Numărul mare al infectărilor, dar mai ales restricționarea accesului pentru cei fără 

certificat verde114, a contribuit la intensificarea procesului de vaccinare, astfel că la începutul 

lunii noiembrie ponderea populației vaccinate la nivelul țării ajunsese la 34,11% din total și 

la 38,88% din populația eligibilă, cu variații în limite foarte largi - între 62,19% în capitală și 

aproape 26% în județul Suceava (Tabelul 5).    
 

Tabelul 5 : Acoperirea vaccinală pe județe 

(2.11.2021, ora 6.00) 
 

 Populație Populație 

eligibilă (12+) 

Acoperire (%) Acoperire (%) 

populație 

eligibilă (12+) 

Municipul București 1 835 258 1 604 373 54,36 62,19 

Cluj 709 585 626 679 48,29 54,68 

Constanța 672 142 584 779 44,13 50,72 

Sibiu 401 301 347 115 41,94 48,49 

Timiș 705 914 619 967 39,86 45,39 

Ilfov 486 744 421 808 39,66 45,77 

Brașov 553 520 478 199 39,54 45,77 

Prahova 712 447 633 667 38,05 42,78 

Alba 323 879 286 458 37,84 42,78 

Tulcea 192 101 169 501 37,80 42,84 

Dolj 621 410 548 941 37,62 42,59 

Vâlcea 348 377 313 032 37,56 41,80 

Mureș 533 186 463 407 37,29 42,90 

Hunedoara 380 105 338 986 36,16 40,55 

Sălaj 209 939 181 769 35,71 41,24 

Argeș 575 027 510 593 35,66 40,16 

Galați 500 213 439 544 35,13 39,98 

Gorj 311 985 280 429 34,72 38,62 

Satu Mare 331 217 287 902 34,10 39,23 

Bistrița Năsăud 277 849 238 330 33,60 39,17 

Iași 792 692 675 304 33,58 39,41 

Caraș Severin 269 551 241 094 33,48 37,43 

Ialomița 254 405 220 564 33,44 38,57 

Dâmbovița 487 115 432 376 33,17 37,37 

Maramureș 458 636 402 084 32,43 36,99 

Bihor 560 203 488 610 32,39 37,13 

Arad 415 910 365 950 32,25 36,65 

                                                           
111 Sursa : Idem. 
112 Sursa : Epidemiolog : România a intrat într-o fază descendentă a pandemiei de COVID-19, dar suntem 

singura țară din Europa care a permis valului 4 să evolueze nestânjenit, https://m.hotnews.ro/stire/25142288, 

29.10.2021. 
113 Sursa : INSP : 92% dintre românii care au murit de COVID în ultima săptămână nu erau vaccinați, https:// 

m.digi24.ro/stiti/actualitate/, 29.09.2021. 
114 Prin Hotărârea nr. 91 din 22.10.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind stabilirea 

unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări 

cu virusul SARS-CoV-2. 

https://m.hotnews.ro/stire/25142288
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Călărași 280 252 245 125 32,23 36,85 

Olt 389 730 349 855 32,21 35,88 

Teleorman 328 867 295 418 31,48 35,04 

Brăila 285 916 255 808 31,15 34,82 

Buzău 409 162 363 017 30,24 34,08 

Mehedinți 238 907 214 215 30,14 33,62 

Neamț 438 460 382 275 29,56 33,91 

Vaslui 372 040 316 358 28,24 33,21 

Harghita 301 465 262 290 28,11 32,30 

Vrancea 317 567 276 700 26,73 30,68 

Giurgiu 263 263 233 159 26,13 29,50 

Botoșani 376 562 328 484 25,96 29,76 

Bacău 581 442 502 178 25,53 29,56 

Covasna 201 475 174 534 23,05 26,61 

Suceava 623 019 529 859 22,07 25,95 

România 19 328 838 16 930 838 34,11 38,88 
 

Sursa : https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/, 2.11.2021. 
  

După o altă sursă115, rata de vaccinare la nivel național ajunsese la 45% pe data de 

7.11.2021. 

O altă problemă care a contribuit la transmiterea intensă a virusului în valul patru este 

legată de carențele legislative cu privire la drepturile și libertățile date persoanelor vaccinate, 

din dorința încurajării campaniei de vaccinare. O persoană vaccinată cu schemă completă, 

asimtomatică, dar care este contact direct cu un caz confirmat / locuiește împreună cu o 

persoană infectată, nu este obligată să intre în izolare, deși există un mare grad de 

probabilitate să fie purtător asimtomatic al virusului116. În plus, nu este testată gratuit decât 

dacă are simptome caracteristice.  

Vaccinul reduce considerabil riscul formelor grave de boală, însă, conform studiilor 

medicale, cel puțin varianta Delta a coronavirusului poate fi transmisă ușor de persoanele 

vaccinate asimptomatice. Este și unul dintre motivele pentru care redeschiderea școlilor cu 

prezență fizică luându-se în considerare doar gradul de vaccinare în rândul cadrelor didactice 

și nedidactice, este o abordare simplistă și nefondată, în condițțile unor clase formate dintr-un 

număr mare de elevi (în general peste 30), în totalitate sau în mare parte a lor (cei peste 12 

ani) nevaccinați, unii potențiali purtători asimptomatici sau cu simptome ușoare, asociate de 

către părinți unor răceli de toamnă. 

Testarea, cealaltă variabilă care particularizează valul patru al pandemiei în România, 

se face prin teste RT-PCR și Antigen Rapid. Acestea se recoltează atât în cabinete 

specializate, însă testele Antigen Rapid pot fi achiziționate din farmacii și făcute la domiciliu 

sau în farmacii. Ele sunt de două tipuri - cu prelevare nazofaringiană și faringiană, și teste de 

salivă. Recoltarea și interpretarea lor nu reprezită un act medical, fapt pentru care au fost 

autorizate și în școli (cele de salivă, fiind mai puțin invazive).  

Prețul de vânzare în farmacii al testelor Antigen Rapid variază în general între 15 și 

30 lei (3-5 €), pentru cei care doresc să le recolteze și să le interpreteze la domiciliu, iar 

prețul recoltării și prelucrării acestora în cadrul unor centre specializate, variază în limite 

destul de largi, între 60 și 250 lei (12-50 €). Pe lângă ecartul larg de prețuri la care sunt 

disponibile aceste teste, ceea ce demonstrează că ele însele reprezintă o afacere înfloritoare a 

pandemiei, o problemă o reprezintă modalitatea în care acestea se fac. Acolo unde sunt 

disponibile gratuit (în unele farmacii) la prețuri mai reduse, se formează adesea cozi de zeci 

                                                           
115 Emisiunea „Observator”, postul tv. Antena 1 din 7.11.2021, ora 19,00. 
116 Sursa : DEȘTEPTAREA : În lupta cu pandemia, lipsurile din legislație ajută la răspândirea virusului, https: 

//www.europafm.ro/, 27.09.2021. 

https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/
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de persoane, adesea în incinte închise, care sunt adevărate focare de transmitere a virusului. 

Persoane simptomatice sau asimptomatice, potențial purtătoare ale virusului, contacți direcți, 

unii testați pozitiv acasă, vin în contact direct cu acest prilej cu persoane neinfectate 

contribuind astfel la intensificarea transmiterii comunitare virusului. 

Testele Antigen Rapid, deși au o rapiditate mult mai mare de furnizare a rezultatului 

(15-20 minute, față de 24-48 de ore testele RT-PCR), au o precizie mult mai redusă, 

conducând de multe ori la rezultate în general fals-negative. Acestea, pentru a avea o bună 

acuratețe, trebuie recoltate însă dimineață, pe nemâncate117, fapt imposibil pentru elevii din 

ciclul gimnazial (care învață după-amiază), și chiar pentru mulți elevi din ciclul primar care 

obișnuiesc să servească acasă micul dejun înainte de a pleca la școală. În plus, cum durata 

unui test (de la prelevarea probei și până la rezultat dura circa 20 de minute, elevii, pentru a fi 

prezenți la ore ar trebui să foe prezenți în școli cu circa 30 de minute înaintea începerii 

cursurilor !118. Pe de altă parte, sindicatele profesorilor atrăgeau atenția că „testele de salivă 

nu pot fi administrate elevilor de către salariații din învățământ, având în vedere riscul de 

contaminare la care aceștia pot fi expuși”119. Un punct de vedere similar îl exprima și 

Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri, într-o scrisoare deschisă adresată 

miniștrilor Educației și Sănătății : „testarea cu teste din salivă a preșcolarilor, elevilor și a 

personalului didactic poate fi utilă dacă se realizează la domiciliul acestora, înainte de a 

merge spre grădinițe / școli”120. 

Aceste aspecte treceau însă neobservate pentru oficialii din Ministerul Educației care 

comandaseră licitația pentru teste doar pentru a forța menținerea deschisă a școlilor în orice 

condiții epidemiologice ! Angajamentele politice în acest sens și menținerea derulării unor 

contracte privind achiziția de vaccinuri și de teste pentru școli păreau astfel să prevaleze în 

fața interesului fundamental al elevilor, al cadrelor didactice și părinților de a se asigura o cât 

mai mare siguranță epidemiologică în unitățile de învățământ. Activitățile didactice cu 

prezență fizică reîncepeau în majoritatea unităților școlare pe 8 noiembrie, fără ca testele să fi 

ajuns în școli, iar aceste probleme legate de testare să fi fost soluționate în vreun fel. În plus, 

elevii de 12 ani vaccinați, dar care erau în clasa a VI-a, nu se puteau întoarce cu prezență 

fizică la școală deoarece în ordinul comun al celor două ministere era prevăzut că doar la 

elevii de clasa a VII-a și mai mari se aplică regula revenirii celor vaccinați121. 

Deși toate aceste aspecte nu-și găsiseră răspuns din partea autorităților, testarea 

elevilor în uniitățile de învățământ era reglementată prin Hotărârea nr. 102 din 11.11.2021 a 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență122, care prevedea în articolul 2 că: „se 

                                                           
117 Din prezentarea testului rapid COVID-19 antigen salivă Realy Tech : „Produs doar pentru uz profesional și 

diagnostic in vitro. Se recomandă ca prelevarea să se facă dimineața pe nemâncate”. 
118 Sursa : Domnule Câmpeanu, când mai intră elevii la ore dacă rezultatul unui test durează 20 de minute ?, C. 

Hubali, https://ziaristii.com/, 9.11.2021. 
119 Surse : Testele de salivă nu pot fi administrate elevilor de către salariații din învățământ, având în vedere 

riscul de contaminare la care aceștia sunt expuși – Sindicatele profesorilor, https://www.edupedu.ro/, 

11.11.2021; Guvernul somat să nu oblige cadrele didactice să testeze elevii în școli : Unitățile de învățământ vor 

deveni focare de infecție, A. Popescu, https://epochtimes-romania.com/news/, 13.11.2021. 
120 Sursa : Testarea cu teste din salvă a copiilor de grădiniță, elevilor și a profesorilor să se facă acasă, pentru că 

cei pozitivi ar rămâne izolați, iar la școală s-ar putea continua cursurile – scrisoare deschisă către miniștrii 

Educației și Sănătății a Societății Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri, https://www.edupedu.ro/, 

12.11.2021. 
121 Sursa : Elevii vaccinați din clasa a VI-a nu pot reveni cu prezență fizică la școală din cauza unei reglementări 

din ordinul comun, spun părinții. Sorin Ion : La prima modificare a ordinului comun, săptămâna viitoare, voi 

propune să luăm în considerare petițiile, I. Nicolescu, https://www.edupedu.ro/, 12.11.2021. 
122 Hotărârea nr. 102 din 11.11.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor / teritoriilor în funcție de rata 

de incidență cumulată și abilitarea Ministerului Sănătății pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor 

https://ziaristii.com/
https://www.edupedu.ro/
https://epochtimes-romania.com/news/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
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abilitează Ministerul Sănătății în vederea elaborării procedurii de administrare a testelor 

rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, care urmează a fi efectuate în 

unitățile de învățământ”. În acest sens, a fost elaborată o procedură de lucru privind 

realizarea testării rapide antigen din salivă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 în 

unitățile de învățământ, care prevedea ca testarea să se realizeze de două ori pe săptămână, în 

prima și a patra zi lucrătoare a săptămânii. Testarea se va face în sala de clasă / grupă, de 

către cadrul medical / persoanele desemnate din cadrul unității de învățământ, la începutul 

orelor de program. Elevii depisați pozitiv vor fi retestați de către DSP cu teste PCR123. Așa 

cum menționam însă, sindicatele profesorilor refuzau administrarea testelor de către salariații 

din învățământ, datorită riscului de contaminare! 

Părinții trebuiau să semneze un formular tipizat distribuit în școli prin care „sunt de 

acord cu folosirea datelor cu caracter personal în scopuri medicale și își exprimă acordul cu 

privire la efectuarea acțiunilor cu caracter profilactic în cabinetul medical școlar (triaj 

epidemiologic, alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate, 

examen periodic și de bilanț al stării de sănătate a copilului, acțiuni de educație pentru 

sănătate)”. Testele puteau fi deci refuzate de mulți părinți nevaccinați, sceptici, care nu 

credeau nici acym în existența virusului și ca urmare, nu înțelegeau nici necesitatea testării. 

La aceasta se adăuga teama părinților nevaccinați legată de posibilitatea de a fi în carantină 

toată casa, datorită unui test pozitiv al copilului. 

4. Concluzii 

 Din această ultimă analiză, focalizată pe impactul valului al patrulea al pandemiei de 

COVID-19 asupra activităților educaționale din România, se pot desprinde două categorii de 

concluzii : 

A. Concluzii general-valabile pentru gestionarea activităților didactice din întreaga durată a 

pandemiei124, cu evidențierea impactului valului patru al acesteia. Unele dintre acestea au 

fost expuse și în celelalte studii publicate anterior pe această temă125 : 

1. Abordarea disproporționată a pandemiei de către autorități. Dacă în martie 2020, la 

câteva zeci cazuri de infectări au fost întrerupte activitățile didactice în toată țara, la 139 

cazuri a fost instituită starea de urgență; în octombrie-noiembrie 2021, în contextul prezenței 

unei tulpini mult mai infecțioase a virusului, activitățile didactice se desfășurau cu prezență 

fizică la rate de incidență enorme, de peste 20%o, iar faptul că se înregistrau aproape 600 de 

decese zilnic și spitalele erau supra-aglomerate, devenise un fapt obișnuit. Tot acum în 

România se depășea pragul de 50 000 decese cauzate de COVID-19. Dacă precipitarea a 

autorităților din prima fază a pandemiei era oarecum justificată datorită insuficientei 

cunoașteri a modului cum se comportă acest virus și datorită unei insuficiente pregătiri 

pentru o pandemie de mare amploare, atitudinea extrem de degajată a autorităților din valul 

patru, motivată doar de forțarea campaniei de vaccinare, a condus la individualizarea 

României ca principalul focar de îmbolnăviri al Europei (Figura 5). 

2. Școala online. Pentru prima dată, pandemia de coronavirus „a scos” actul didactic din 

clasă, părinții putând lua parte, în mod voluntar sau nu, la acesta, fapt ce a stârnit la început 

                                                                                                                                                                                    
rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, Guvernul României, Comitetul Național pentru 

Situații de Urgență. 
123 Surse : Ministerul Sănătății. Comunicate de presă. Informare, 12.11.2021, 

http://www.ms.ro/2021/11/12/informare-36/; Testarea elevilor cu teste antigen din salivă se va face lunea și 

joia, în toate școlile. Elevii testați pozitiv vor fi retestați de DSP cu teste PCR, A. Neagu, http:// 

m.hotnews.ro/stire/25176392, 12.11.2021. 
124 Până la data de 14 noiembrie 2021, ultima dată de referință pentru actualizarea informațiilor din acest studiu.  
125 Săgeată Radu (2020), Şcoala în pandemie. Provovări şi incetitudini. Cazul României, Repere Geografice, 15, 

2,  p. 73-95 și Săgeată Radu (2021), Şcoala în pandemie. Provocări şi incertitudini. Cazul României (partea a II-

a), Repere Geografice, 16, 1, p. 38-77. 

http://www.ms.ro/2021/11/12/informare-36/
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ample controverse în rândul cadrelor didactice : unii nu vroiau să-și asume calitatea actului 

didactic126, unii erau lipsiți de abilități tehnice, dar cei mai mulți s-au adaptat din mers la 

noile condiții. În octombrie 2021, după ce școala online funcționează din aprilie 2020, după 

ce s-au făcut achiziții de tablete pentru elevii din mediile defavorizate pentru a avea acces la 

învățământul online, aflăm prin vocea Ministrului Educației că România este nepregătită 

pentru școala online. Oare nu a fost timp suficient pentru o mai bună pregătire ? Sau nu s-a 

dorit ? 

3. Stabilirea criteriilor de intrare în online. Dacă în prima parte a anului școlar 2020-

2021, intrarea în online era stabilită în mod centralizat, pentru toată țara, chiar dacă în unele 

zone rata de infectare era redusă, iar ulterior criteriile de intrare în online erau foarte ușor de 

atins, în anul școlar următor odată cu posibilitatea vaccinării, s-a trecut în extrema opusă, 

forțându-se prezența fizică a elevilor la rate de infectare uriașe cu consecințe dăunătoare 

asupra sănătății acestora, a părinților și profesorilor, urmărindu-se cu orice preț intensificarea 

procesului de vaccinare. Acest lucru a devenit vizibil chiar și în presa internațională127.  

4. Lipsa de predictibilitate. În pofida repetatelor declarații ale Ministrului Educației cu 

privire la necesitatea predictibilității în sistemul de învățământ128, pragurile stabilite pentru 

trecerea în online, au fost modificate ori de câte ori capitala le atingea (atât în marte, cât și în 

octombrie 2021), iar elevii, profesorii și părinții aflau modul cum se începe școala abia în 

ultima zi lucrătoare dinaintea începerii activităților didactice129.  

B. Concluzii specifice pentru managementul activităților didactice în valul al patrulea al 

pandemiei. 

1. Deciziile luate în valul al patrulea al pandemiei au fost marcate de dorința autorităților 

de a intensifica procesul de vaccinare. România se situa, la începutul valului al patrulea pe 

unul dintre ultimele locuri în clasamentul european privind vaccinarea, datorită reticenței 

multora de a se vaccina. În acest context, măsurile restrictive au fost subdimensionate, 

tardive și ineficiente, fapt ce a determinat amploarea mare a infectărilor în valul patru.  

2. Negarea învățământului online și forțarea cu orice preț a învățământului cu prezență 

fizică. Este o caracteristică a deciziilor ce au marcat învățământul românesc în valul patru al 

pandemiei, sau, mai general, după demararea procesului de vaccinare. Dincolo de avantajele 

certe pe care le aduce învățământul cu prezență fizică, o abordare disproporționată în raport 

de contextul epidemiologic periclitează sănătatea tuturor actorilor implicați în procesul de 

învățământ, dar și ai contacților direcți ai acestora. În acest sens, decizia de a decupla trecerea 

în online de rata de incidență a infectărilor echivalează cu eliminarea din calcule a 

contextului epidemiologic în care are loc procesul de învățământ. Luarea în considerare, 

ulterior, a ponderii personalului vaccinat din școli ca unic criteriu în stabilirea scenariilor de 

învățământ, reprezintă o altă greșală majoră de management din cel puțin două motive : 

 2.1. Va conduce la mărirea numărului de îmbolnăviri printre elevi și transformarea 

școlilor în focare de COVID-19, în condițiile unei testări insuficiene (ca urmare a 

tergiversării campaniei de achiziție a testelor de salivă pentru elevi și a ineficienței acestora 

                                                           
126 Sursa : Oana Moraru : O treime dintre profesorii din România sunt foarte slab pregătiți, https://www. 

republica.ro/. 9.11.2021. 
127 Sursa : România, desființată de Spania : „Țara care le-a făcut cetățenilor viața imposibilă, pentru a-i 

determina să se vaccineze”, M. Năstase, https://playtech.ro/stiri/, 5.11.2021. 
128 Surse : Sorin Cîmpeanu : Predictibilitatea trebuie să rămână un deziderat în sistemul de învățământ, M. 

Gheorghiu, https://portaleducatia.ro/, 12.04.2021; Sorin Cîmpeanu, ieșire în forță : „În educație este nevoie de 

predictibilitate. Vor fi și alte măsuri anunțate în urma ședinței CNSU de astăzi”, https://www.google.ro/ 

amp/s/www.bugetul.ro/, 23.10.2021. 
129 Sursa : Bătaia de joc a întâiului profesor al țării : 3 milioane de copii cu familiile lor, 200 000  de profesori și 

mii de directori – puși vineri să găsească modul în care copiii încep luni școala, R. Pantazi, https://www. 

edupedu.ro, 5.11.2021. 

https://www/
https://playtech.ro/stiri/
https://portaleducatia.ro/
https://www.google.ro/
https://www/
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datorită prelevării necorespunzătoare a probelor) și a unei vaccinări inexistente (pentru grupa 

sub 12 ani) și extrem de reduse (pentru elevii peste 12 ani). Elevii (mai ales cei cu 

comorbidități) pot face ei înșiși forme grave sau pot fi purtători, ceea ce va determina o 

presine în plus pe spitale, și așa supra-aglomerate. Această decizie avea exact efectul 

„benzinei aruncate peste focul care a început să se stingă”130. Ponderea personalului vaccinat 

din școli este nesemnificativă atâta vreme cât elevii sunt, în majoritate covârșitoare, 

nevaccinați. Conform altor opinii exprimate de specialiști în sănătate publică, „România ar fi 

în continuare într-o situație disperată chiar și la 1 000 de cazuri pe zi”131. 

 2.2.  Va conduce la accentuarea decalajelor dintre elevi. Așa cum am mai arătat, 

unitățile de învățământ cu cele mai mari ponderi ale personalului vaccinat sunt în București, 

județul Ilfov și în orașele mari, adică exact în zonele cele mai vulnerabile sub aspect 

epidemiologic (cu ratele cele mai mari de incidență ale infectărilor). Totodată, acestea sunt și 

zonele cele mai pregătite pentru învățământul online, atât din perspectiva asigurării cu dotări 

tehnice (tablele, laptopuri, conectivitate bună), cât și a pregătirii cadrelor didactice în acest 

sens. Și tot în mediul urban și în orașele mari sunt clasele cele mai aglomerate, care 

favorizează cel mai bine transmiterea comunitară a virusului. De cealaltă parte, în zonele 

rurale, ponderea personalului vaccinat din școli este cea mai redusă. În majoritatea acestor 

zone, rata de infectare este redusă, clasele formate dintr-un număr mic de elevi, iar gradul de 

pregătire pentru învățământul online, nesatisfăcător. Acestea sunt zonele pretabile pentru 

învățământ cu prezență fizică, în actualele condiții de pandemie. Dar, criteriul privind 

ponderea personalului vaccinat din școli va determina învățământ predominant online în 

mediul rural (ceea ce se va realiza cu greu în multe comunități defavorizate) și învățământ 

predominant cu prezență fizică în mediul urban, contribuind astfel la accentuarea decalajelor 

dintre elevi. Prin urmare, avea exact efectul opus intențiilor declarate de autorități !  

O decizie discutabilă deci, atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere 

educațional. 

3. Testarea în școli cu teste de salivă – este ineficientă, datorită prelevării neconforme a 

probelor, mai ales în cazul elevilor care învață după amiază sau a celor care servesc micul 

dejun înainte de a pleca la școală, rezultatul fiind, în majoritatea cazurilor, fals negativ. În 

plus, timpul de la prelevarea probei până la rezultat, ar necesita decalarea cu circa 30 de 

minute a programului unităților școlare sau izolarea în spații special amenajate, pentru acest 

interval de timp, a elevilor testați. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Sursa : Epidemiolog, despre redeschiderea școlilor : Benzină aruncată peste focul care a început să se stingă, 

https://mainnews.ro/, 5.11.2021. 
131 Sursa : Cum se explică înjumătățirea „peste noapte” a numărului de cazuri de COVID-19, dar de ce suntem 

încă departe de finalul valului 4 : Am fi într-o situație disperată chiar și la 1 000 de cazuri pe zi, A. Neagu, 

https://m.hotnews.ro/stire/25169315, 10.11.2021. 

https://mainnews.ro/
https://m.hotnews.ro/stire/25169315
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Combaterea impurificării apelor subterane / Reducing groundwater 

pollution 

 

 Scrumeda Gabriela Ilona132 

 

Rezumat. Apa determină natura lumii fizice şi biologice pe planeta noastră şi reprezintă cea mai 

importantă substanţă chimică. Poluarea reprezintă alterarea şi degradarea artificială a calităților 

fizice si chimice ale unei ape, în urma căreia apa în cauza  devine necorespunzătoare. Apa este un 

component major al corpului animal şi al mediului înconjurător.  Prin impurificare sau poluare se 

modifică proprietătile organoleptice, fizice, chimice si bacteriologice ale apei. Sunt analizate cauzal 

atât factorii impurificării cât și măsurile de epurare și decontaminare. 

Cuvinte cheie: pânză freatică, halda de steril, ape de şiroire, decontaminare 

 

 Abstract. Water determines the nature of the physical and biological world on our planet and 

it is the most important chemical. Pollution is the artificial alteration and degradation of the physical 

and chemical qualities of water, as a result of which the water in question becomes unsuitable. Water 

is a major element of the animal’s body and environment. By impurity or pollution the organoleptic, 

physical, chemical and bacteriological properties of the water are modified. Both the impurity factors 

and the purification and decontamination measures are causally analyzed. 

 Keywords: groundwater, tailings dump, runoff, decontamination 

 

 

Impurificarea apelor subterane. Prin impurificare sau poluare se modifică 

proprietătile organoleptice, fizice, chimice și bacteriologice ale apei. Nu sunt considerate ape 

poluate apele minerale, deşi compoziția chimică sau proprietățile fizice sunt deosebite de cele 

ale apei potabile. Orice modificare a proprietăților în afara situației  menționate este considerată 

impurificare. Poluarea reprezintă  alterarea şi degradarea artificială a calităților fizice și 

chimice ale unei ape, în urma căreia apa în cauza  devine necorespunzătoare normelor admise 

pentru consum şi pentru folosirea în scopuri terapeutice. În general, starea de impurificare este 

legată de normele impuse pentru calitatea unei ape atunci cand se  utilizează  într-un anumit 

scop: apă potabilă, apă balneară sau apă industrială. În practică însă, impurificarea se referă la 

condițiile de potabilitate ale apei, pentru care normele sunt foarte precise. Orice modificare 

a compoziției apelor în afara normelor stabilite reprezintă o impurificare a apelor. Compuşii 

chimici care indică o contaminare (nitraţii, nitriții, amoniacul şi clorurile), sunt legaţi de 

existenţa  materiilor organice. 

        Cauzele impurificării apelor subterane sunt directe (de exemplu introducerea elementelor 

nocive prin deversarea apelor reziduale) și indirecte, determinate de schimbarea condiţiilor 

                                                           
132 Prof. la Liceul Tehnologic ,,Petru Poni”Iași, Bd. Socola, nr. 61 A, cod 700684, tel 0756068861, e-mail: 

gabriela_ds19@yahoo.com 
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hidrodinamice locale, care au ca urmare un aport de apă fie deja poluat, fie cu cantități 

naturale necorespunzătoare (de exemplu: ape sărate). 

În cele ce urmează vor fi enumerate principalele căi de impurificare: 

     1. Apele de şiroire pot sa antreneze materiile nocive de la suprafaţa solului si să 

impurifice, prin  infiltrație, apele subterane.  

   În cazul în care apa din râu sau din lac este impurificată, apa subterană poate să fie la 

rândul ei impurificată prin infiltraţiile care se produc la  maluri, mai ales în regim 

permanent de poluare. 

2. În zonele  litorale, apele subterane pot fi impurificate de apele marine cu 

salinitate crescută, acolo unde  se realizează un contact direct cu apa de mare.  

3. Apele freatice se pot impurifica prin infiltraţii directe de la suprafața terenului cu   

ape reziduale din industrie, depozite de deşeuri, tratamente cu insecticide, pesticide si 

fungicide etc, care prin spălare, mai mult sau mai puţin lentă, ajung la apa subterană 

impurificând-o. Pe măsura dezvoltării industriei produsele care  generează impurificarea apelor 

subterane sunt din ce în ce mai diverse şi mai numeroase, după cum urmează:  

Apele de zăcământ sărate din zonele petroliere pot provoca contaminarea apelor 

subterane dulci prin pătrunderea lor în interiorul solului în timpul săpării sondelor de petrol. 

La efectuarea unor lucrări de excavaţie în uscat sunt necesare uneori pompări masive 

de apă dulce, ceea ce face ca apa sărata să invadeze stratul acvifer de apă dulce. Petrolul şi 

produsele petroliere sunt substanțe care pot provoca impurificarea apelor subterane pe scara 

largă în zonele de exploatare a petrolului, în zonele în care există staţii de decantare sau uzine 

de prelucrare chimică. Se apreciază că 1litru de benzină poate să degradeze pana la 5000 m3 de 

apă, 201itri impurifică consumul zilnic al unui oraş cu 200000 locuitori, iar 15000 litri sunt 

suficienți pentru a impurifica apa unui astfel oraş pe o durată de 2 ani. Dintre produsele 

petroliere derivate 40 pot să-i strice gustul, iar 24 sunt toxice.Viteza de infiltrare a 

hidrocarburilor depinde de vâscozitatea lor, fiind cu atât mai mare cu cât vâscozitatea este mai 

mică; de exemplu,benzina se infiltrează de 10 ori mai repede decât apa. 

Substanțele chimice utilizate în viticultură pot reprezenta o sursă de impurificare a 

apelor subterane din regiunea respectivă.  Important este faptul  că aceste produse persistentă 

mult atât în apele subterane cât și în sol. 

    Detergenţii reprezintă o altă sursă de impurificare a apelor subterane. Detergenții 

traversează solul fără să sufere modificări şi fără să fie absorbiți, având astfel posibilitatea să 

ajungă ușor la nivelul apelor freatice. Ei pot rezista fara să fie degradați o perioadă de 1 până 

la 3 ani. 

Substanţele radioactive au consecinţe biologice periculoase, fiind nocive atât pentru 

individul care  consumă apa contaminată cât și pentru descendenții lui. Apa în stare naturală 

conţine mici cantități de substanțe radioactive ce provin din spălarea rocilor în alcătuirea 

cărora intră şi minerale . În afara acestor surse naturale, substanțele radioactive mai pot ajunge 

în apele subterane din: 

- uzine de tratare a substanțelor radioactive; 

- uzinele de tratare a combustibililor radioactivi; 

- folosirea radioizotopilor. 
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Aceste deşeuri pot fi lichide, solide sau gazoase, cu putere de iradiere mică, mijlocie 

sau mare. Evacuarea lor se face în apele marine, în anumite limite, în anumite locuri alese cu 

atenție. În apele dulci, de suprafață sau de adâncime, se evacuează de obicei deșeurile 

radioactive în cantități mici, de la staţiile de decontaminare sau  din pierderile accidentale. 

Surse periculoase de impurificări cu substanțe radioactive sunt haldele rezultate din sterilul de 

la exploatările miniere ale minereurilor radioactive, care prin spălare pot provoca contaminarea 

apelor subterane, dar și a celor de suprafață. 

 Combaterea impurificării apelor subterane 

  În activitatea de combatere a  impurificării apelor subterane există mai multe posibilităţi: 

protecția, prevenirea și decontaminarea. Protecţia constă în împiedicarea impurificării sau 

propagării ei în interiorul unui spaţiu delimitat, numit ,,perimetru de protecție”, în care să 

fie păstrate calitățile naturale ale apei subterane. Prevenirea constă în limitarea acțiunilor care 

ar determina o impurificare a apelor subterane sau în limitarea efectelor impurificării la o 

zonă sacrificată şi supusă controlului. 

 Decontaminarea constă în îndepărtarea efectelor unei impurificări deja produse și 

restabilirea calităților naturale inițiale ale apei subterane, în limita în care acest lucru este posibil. 

În cazul impurificării cu ape sărate este necesar să se restabilească echilibrul stricat, adică să 

se reducă sau sa se oprească total accesul acesteia în  apele dulci. Revenirea naturală este însă 

lentă. Pentru aceasta se foloseste sistemul de injectare a apei dulci deasupra celei sărate sau se 

poate recurge la pomparea apei sărate.  Aceste lucrări sunt însă deosebit de costisitoare, astfel că 

uneori sunt nerentabile. 

Pentru combaterea impurificării cu hidrocarburi cele mai eficiente sunt măsurile de 

prevenire, deoarece procedeele fizico-chimice de distrugere sau de eliminare a lor sunt destul 

de ineficiente. Primele măsuri preventive constau în etanşeizarea perfectă a sondelor de petrol 

active și protejarea zonelor limitrofe în caz de accident. În privința transportului se va avea 

grijă să nu se producă coroziunea conductelor, iar rezervoarele trebuie sa aibă etanşeitatea 

perfectă. În cazul în care impurificarea s-a produs totuși, singura măsura eficientă este 

pomparea, pentru a se realiza o spălare eficientă. Dacă impurificarea se datorează apelor 

reziduale, atunci se va opri deversarea lor, cautând o metode de ameliorare a apei deja 

impurificate. 

La decontaminarea apelor deja impurificate, există  trei aspecte dificile: 

- dificultăţile tehnice de decontaminarea apelor impurificate; 

- costul ridicat al decontaminării; 

- timpul foarte lung necesar  decontaminării. 

Rezultă deci  că cea mai eficientă şi mai economică măsură este prevenirea 

contaminării apelor subterane. 

 Rolul hidrogeologiei în  prevenirea impurificării 

La cercetarea apelor subterane va trebui să se studieze și condițiile care ar putea cauza 

impurificarea apelor şi să se indice măsurile de prevenire sau  mijloacele de intervenție în cazul 

unei contaminări accidentale. În prima etapă se va stabili dacă există agenţi naturali de 

impurificare, apoi se vor cerceta agenții de impurificare artificiali existenţi în  apropierea 

surselor de apă subterană. Se va estima riscul de impurificare care  există, indicându-se 

măsurile ce se impun de la caz la caz. Prevenirea impurificării face parte din studiul geologic 
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şi hidrologic al sursei  care  poate determina o impurificare a apei. Dacă  apa subterană este 

deja impurificată, va trebui în primul rând să se găsească  sursa impurificării, apoi să se arate 

care sunt mijloacele de a opri impurificarea. Importanţa  cercetărilor în domeniul 

impurificării apelor subterane. Indiferent de natura  care  produce impurificarea: fizică, 

chimică sau biologică, ele se leagă foarte strans între ele, şi  nu pot fi studiate numai separat, 

fiind necesară colaborarea între specialiştii din ramurile respective. 

Concluzii. Pentru combaterea impurificării apelor este necesară întocmirea unei 

documentaţii generale, în care să se specifice  factorii  ce pot determina impurificarea apei şi să 

se întocmească hărţi care să evidenţieze zonele de risc pentru contaminare şi cele aflate în 

pericol potențial de a fi contaminate. Periodic trebuie să se facă analize de control şi prevenire 

ale apelor în toate punctele identificate cu risc potențial pentru a fi contaminate. 
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Mediaş – aspecte fizico-geografice 

Mediaş - Physical-Geographical Aspects 
  
 

Mărculeţ Ioan1, Mărculeţ Cătălina2 

 

 

Rezumat. Municipiul Mediaș, vechi centru istoric (atestat documentar la 3 iunie 1267), este 

în prezent un important centru industrial și administrativ din judeţul Sibiu, extins pe o suprafață de 

62,62 km2, în Valea Târnavei Mari. Cu vatra orașului dezvoltată între 295 și 320 m altitudine, în lunca 

înaltă și pe terasele inferioare, fiind înconjurat de dealuri, oraşul Mediaș beneficiază de un relief 

destul de variat, reflectat în pitorescul peisajului. Beneficiază de un climat temperat-continental 

moderat, specific văilor și dealurilor din Podișul Târnavelor, cu temperatura medie multianuală a 

aerului de circa 8,5oC, cantități medii anuale de precipitații de aproximativ 625 mm şi o frecvență 

medie anuală a calmului atmosferic de peste 50%. Cadrul fizico-geografic este întregit de: apele 

curgătoare reprezentate de râul Târnava Mare și de câțiva afluenți mici, la care se adaugă lacurile 

artificiale; vegetația naturală cu păduri și pajiști secundare pe dealuri, dar şi cu zăvoaie în luncă (unde 

vieţuiesc specii de animale diverse); plus mai multe tipuri de soluri. 

Cuvinte-cheie: evoluție urbană, Podișul Târnavelor, Târnava Mare, peisaj natural 

Abstract. Mediaş - Physical-Geographical Aspects.The municipality of Mediaș, an old 

historical center (documented on June 3, 1267), is currently an important industrial and administrative 

center in Sibiu County, spread over an area of 62.62 km2 in the Târnava Mare Valley. With the hearth 

of the city developed between 295 and 320 m altitude, in the high meadow and on the lower terraces 

and surrounded by hills, the city of Mediaș benefits from a rather varied relief, reflected in the 

picturesque landscape. It benefits from a moderate temperate-continental climate, specific to the 

valleys and hills of the Târnavelor Plateau, with an average multiannual air temperature of about 

8.5oC, the average annual rainfall of about 625 mm and an average annual frequency of atmospheric 

calm of over 50%. The physical-geographical framework is completed by: the flowing waters 

represented by the Târnava Mare river and some small tributaries, to which the artificial lakes, the 

natural vegetation with secondary forests and meadows on the hills and meadows (where animal 

species live various) and the existence of several types of soils are added.  

 Keywords: urban evolution, Târnavelor plateau, Târnava Mare, natural landscape 

 
 

1. Poziția geografică și căile de acces  

Municipiul Mediaș, vechi centru istoric (atestat documentar la 3 iunie 1267), iar 

de la începutul secolului al XX-lea important centru industrial și administrativ al 

județelor Târnava Mare (până în anul 1950) și Sibiu, se află situat în Podișul Târnavelor, 

                                                           
1 Profesor dr. la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Bucureşti; Calea Dorobanților, nr. 163, Sector 1; tel. 

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com 
2 Cercetător ştiinţific dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, București; Dimitrie Racoviță, nr.12; 

tel. 0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
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în Valea Târnavei Mari, la contactul dintre Dealurile Târnavei Mici, la nord, și Podișul 

Hârtibaciului, la sud, la intersecția paralelei de 46o10’ latitudine nordică cu meridianul de 

24o22’ longitudine estică (fig. 1 şi 2). Teritoriul orașului, inclus în cadrul judeţului Sibiu, 

cu o suprafață de 62,62 km2, se învecinează cu cele ale localităților Dârlos și Brateiu - la 

est, Moșna-la sud, Târnava-la vest, Bazna-la nord-vest, și Blăjel-la nord (fig. 3). 

Distanța față de capitala țării, București, este de 333 km, pe calea ferată. 

Drumurile naționale și județene care leagă municipiul Mediaș de alte localități din 

România, îi conferă locul al doilea ca nod rutier al județului Sibiu: DN 14 (Sibiu–

Mediaș–Sighișoara), DN 14A (Mediaș–Târnăveni–E 60), DN 14B (Teiuș–Blaj–Copșa 

Mică–Mediaș) şi DJ 141 (Mediaș–Agnita). 
 

 
Fig. 1. Poziția geografică a orașului Mediaș în cadrul României 

Calea ferată dublă electrificată București–Oradea (magistrala 300), care trece prin 

Mediaș, asigură transportul pasagerilor și mărfurilor spre și dinspre alte localități din 

România sau Europa. 

 

Fig. 2. Poziția geografică a orașului Mediaș în cadrul reliefului județului Sibiu 
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Fig. 3. Orașul Mediaș și localitățile vecine (după Grecu şi colab., 2008, hartă ataşată) 

 

2. Relieful și constituția geologică  

Amplasat în valea largă și asimetrică (cu aspect de culoar) a râului Târnava Mare și 

înconjurat de dealuri, oraşul Mediaș beneficiază de un relief destul de variat, reflectat în 

pitorescul peisajului. Vatra orașului cuprinsă, în mare parte, între aproximativ 295 și 320 m 

altitudine, s-a dezvoltat în lunca înaltă, constituită din nisipuri și pietrișuri holocene, și pe 

terasele inferioare (T1 = 5-10 m, T2 = 15-18 m, T3 = 25-30 m) mai extinse pe stânga râului și 

alcătuite din depozite aluviale, pietrișuri și nisipuri argiloase pleistocene. 

La contactul luncii înalte cu terasele și sectoarele de versanți, materialele deplasate 

gravitațional – prin spălare, șiroire, mici prăbușiri etc. – au generat glacisuri coluvio-

proluviale. Forța de ușoară împingere exercitată, în amonte și aval de oraș, de conurile de 

dejecție din dreapta râului, la care se adaugă 

bascularea fundamentului cristalin spre 

nord,  care a deplasat spre dreapta albia 

minoră a Târnavei Mari. În împrejurimi, 

relieful aparținând subdiviziunilor denumite 

Dealurile Dumbrăvenilor- la nord, și 

Dealurile Mediașului-la sud (fig. 4), este 

alcătuit în partea superioară din depozite 

pannoniene (pietrișuri, nisipuri, argile 

marnoase etc.) (România. Harta geologică, 

1966).  

Fig. 4. Unitățile și subunitățile de relief din regiunea 

orașului Mediaș  
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Dealurile au vârfuri rotunjite, altitudinile lor depășind 400-500 m: Dealul Hula 

Blăjelului (539,6 m), Dealul Colibelor (552,6 m), Dealul Gura Câmpului (426,8 m), 

Dealul Pădurea Dumbrăvii (416,8 m), Dealul Pădurea Graia (453 m), Dealul Ciboții 

(449,8 m), Dealul Mediașului (490 m) ș.a. Ca urmare a înclinării versanților și a structurii 

petrografice, în bazinetele afluenților Târnavei Mari s-au produs alunecări de teren, în 

parte stabilizate antropic. 

Din cauza potențialului morfohidrografic, în regiunea municipiului Mediaș procesele 

geomorfologice actuale sunt destul de numeroase. Semnalăm următoarele:  

- pluviodenudarea și eroziunea în suprafață;  

- procesele de ravenare – cu formarea rigolelor, a șanțurilor de eroziune, a ogașelor și 

a ravenelor; 

- torențialitatea; 

- alunecările de teren – preponderent superficiale (alunecări în brazde, alunecări 

lenticulare și alunecări-surpări); 

-  și procesele fluviatile.  

 
Fig. 5. Schița proceselor geomorfologice actuale din Valea Târnavei Mari între Mediaș și Copșa Mică: 1. 

pluviodenudare și eroziune în suprafaţă; 2- şanţuri de eroziune și ogaşe; 3-ravene; 4-organism torenţial; 5-

complex de procese; 6-con de dejecţie; 7-solifluxiune; 8-alunecare de teren; 9-gruieţi; 10-alunecare 

curgătoare; 11-râpă de desprindere, abrupt; 12-glacisuri coluvio-proluviale; 13-curs adâncit; 14-eroziune 

laterală în mal; 15-renie; 16-martor de eroziune; 17-cotă; 18-exces de umiditate; 19-cursuri de apă 

permanente și temporare; 20-lac (După Mărculeţ, Mărculeţ, Sas, 2014). 



84 

 

Din cauza emisiilor de noxe din trecut de la Copșa Mică, aceste procese de modelare 

sunt mai numeroase și mai ample la vest de Mediaș (I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, I. Sas, 

2014, p. 84-87) (fig. 5). 

Relieful antropic este mai prezent în lunca Târnavei Mari. Aici au fost realizate 

modificări prin construirea căilor de comunicație, prin îndiguiri menite prevenirii inundațiilor 

și prin săparea canalelor de eliminare a excesului de apă și de colectare a celor venite de pe 

versanți. 

3. Aspecte climatice 

Regiunea orașului Mediaș se încadrează în sectorul cu climat temperat-continental 

moderat, specific văilor și dealurilor din Podișul Târnavelor, favorabil practicării agriculturii, 

în special cultivării viței-de-vie şi cerealelor. 

Radiația solară globală înregistrează valori medii de circa 117 kcal/m2/an, iar 

circulația generală a atmosferei este predominant vestică, favorizând advecții ale aerului 

temperat-oceanic cu influențe moderatoare. 

Temperatura aerului este condiţionată de cantitatea de radiaţie solară, de valurile de 

aer rece polar sau de aer fierbinte tropical, de prezenţa stratului de zăpadă, de topografia 

reliefului, de calmul atmosferic etc. (fig. 6). 

Temperatura medie multianuală a aerului la Mediaș este de circa 8,5oC3. Valorile 

medii lunare oscilează între circa -4oC, în ianuarie, și aproximativ 18oC, în iulie. În intervalul 

2000-2015, temperatura medie a lunii ianuarie a oscilat între -6,3oC (în anul 2000) şi 0,4oC 

(în 2014), iar cea a lunii iulie, între 19,1oC (în anii 2005 şi 2008) şi 23,3oC (în 2012) (I. 

Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2016, p. 8-9). 

În unii ani, în regiune s-au înregistrat și valori extreme, cum au fost la Brateiu în 10 

august 1922 (+39,2oC) și în 22 decembrie 1927 (-32,3oC).  

La Mediaş, primul îngheț se produce, în medie, în prima decadă a lunii octombrie, iar 

ultimul, în a treia decadă a lunii aprilie. 

 

 

Fig. 6. Regimul temperaturilor la stația meteorologică Dumbrăveni 

                                                           
3 Conform informaţiei furnizate de V. Sorocovschi (1996, p. 20), pentru intervalul 1896-1975, temperatura 

medie anuală la Sighişoara-Dumbrăveni este de 8,2oC. Însă, înregistrările realizate la staţia meteorologică reper 

Dumbrăveni, în intervalul 2000-2015, indică o temperatură medie de 9,16oC. 
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Cantitățile medii anuale de precipitații înregistrate la Mediaș sunt de aproximativ 

625 mm. Maxima anuală absolută a fost de 882,9 mm, în anul 1913, iar minima absolută, 

447,2 mm, în anul 1946. În cursul anului, cele mai mici cantități se înregistrează în 

februarie (23,5 mm), iar cele mai mari, în iunie (99,1 mm). În medie, numărul zilelor cu 

precipitații (0,1 mm) specifice regiunii Mediaș totalizează 109,8 zile/an, din care cele cu 

ninsoare doar 19,8. Cantitatea maximă de precipitații în 24 ore (90,9 mm) s-a înregistrat 

la 9 iulie 1913. 

În acest sector al văii Târnavei Mari, ca urmare a canalizării curenților de aer, 

vânturile predominante sunt cele din vest şi nord-est. Acestea au viteze medii de 

aproximativ 1,5 m/s. În intervalul 2000-2015, anul cu cea mai redusă viteză medie a 

vânturilor a fost 2000 (cu 1,2 m/s), iar anul cu cea mai ridicată viteză medie a vânturilor a 

fost 2007 (cu 1,9 m/s; fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Evoluţia vitezei medii anuale a vânturilor  

 

La fel ca în întregul Podiș al Târnavelor, frecvența medie anuală a calmului 

atmosferic depășeşte 50%. 

4. Rețeaua hidrografică  

Apele curgătoare sunt reprezentate de râul Târnava Mare și de câțiva afluenți mici, cu 

izvoarele în Dealurile Târnavei Mici și Podișul Hârtibaciului. 

Râul Târnava Mare străbate Mediașul, de la est la vest, pe o lungime de 6,2 km, 

având o pantă medie redusă, de aproximativ 0,5‰ și un debit mediu multianual de 13,8 m3/s. 

Debitul maxim, cu probabilitatea de 1%, este de 940 m3/s, iar cel zilnic minim anual, cu 

probabilitatea 80%, de 1,3 m3/s. 

În cursul anului, luna cu cea mai mare valoare a scurgerii medii este aprilie (15,6%), 

iar luna cu cea mai redusă valoare a scurgerii medii este octombrie (3,91%; fig. 8) (V. 

Sorocovschi, 1996, p. 96). 

 



86 

 

 
Fig. 8. Regimul scurgerii medii lunare (% din scurgerea medie anuală) 

 

Temperatura apei este determinată de temperatura aerului și variază de la o lună la 

alta (fig. 9), iar temperaturile maxime variază de la un an la altul, între 27 și 29oC. 

 

 

Fig. 9. Regimul temperaturilor medii lunare ale apei râului Târnava Mare 

 

La Mediaș, pe râul Târnava Mare, fenomenele de iarnă (ace de gheață, gheață de 

fund, năboi, sloiuri, pod de gheață) apar la un interval de 3-5 zile, după scăderea și 

menținerea temperaturilor aerului sub 0oC. În medie, primele forme de gheață apar la 

8.XII, dispar la 24.II și durează circa 53 zile (V. Sorocovschi, 1996, p. 136, 140 şi 142). 

Podul de gheață se formează cu frecvență de circa 28%. Apare, în medie, în a doua 

decadă a lunii decembrie și dispare în prima decadă a lunii februarie. 

În regiunea orașului Mediaș, Târnava Mare primește pe dreapta pâraiele Păucea, 

Greweln, Hulei, Wewern și Câmpului de Jos, iar pe stânga Buzd, Moșna și Ighiș. 

Apele stătătoare cele mai importante din zona municipiului Mediaș sunt de origine 

antropică. Lacul Ighiș, intrat în funcțiune la 31 decembrie 1978, este situat în sud-vestul 

orașului și a fost amenajat pentru a compensa lipsa de apă în regiunea Mediaș-Copșa Mică, în 

perioada secetoasă a anului. Amplasată pe râul cu același nume (Ighiș), acumularea are 

suprafața de 148 ha, un volum total de 13,4 mil. m3 și un volum util de 10 mil. m3. Barajul 

lacului, protejat cu anrocamente, are lungimea la bază de 250 m, la coronament, de 500 m și 

înălțimea maximă de 36 m (Gr. P. Pop, 1996, p. 160). 
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O altă acumulare, mai modestă, cu un volum de 7,9 mil. m3, a fost amenajată pe 

Valea Moșnei, în sudul orașului, și are rol de atenuare a viiturilor. 

5. Vegetația și fauna  

Vegetația naturală din împrejurimile Mediașului este destul de variată – cu păduri și 

pajiști secundare – deși a suferit transformări prin luarea în cultură a unor mari suprafețe de 

teren.  

Pădurile (P. Graia, P. Dumbrăvii, P. Mediaș, P. Mare ș.a.) sunt alcătuite din specii 

nemorale, în care predomină gorunul (Quercus petraea), stejarul (Quercus robur) și carpenul 

(Carpinus betulus). La aceste esențe se adaugă salcâmul (Robinia pseudoacacia), plantat pe 

suprafețe extinse. 

Pajiștile secundare, întâlnite pe versanții dealurilor Cucului, Colibelor, Ghindei, 

Mediașului, Ciboții ș.a., sunt dominate de păiuș (Festuca pratensis), firuță (Poa pratensis), 

ovăscior auriu (Trisetum flavescens), trifoi (Trifolium pratense), ghizdei (Lotus corniculatus), 

colilie (Stipa pennata), pir (Agropyrum repens), cicoare (Cichorium intybus) etc. Din loc în 

loc, pajiștile secundare sunt presărate cu tufișuri de porumbar (Prunus spinosa) și măceș 

(Rosa canina). 

Vegetația azonală (zăvoaie), frecventă pe malurile Târnavei Mari și ale afluenților săi, 

este reprezentată de: salcie albă (Salix alba), răchite (Salix fragilis, S. purpurea), plopi 

(Populus alba, P. nigra), arin (Alnus glutinosa) ș.a. 

Fauna este caracteristică zonei de pădure și silvostepă din Depresiunea Colinară a 

Transilvaniei. Aici găsesc condiții de viață: căpriorul (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes 

vulpes), mistrețul (Sus scrofa), iepurele de câmp (Lepus europaeus), dihorul (Putorius 

putorius) etc. 

Păsările sunt reprezentate prin specii comune ca: mierla (Tudus merula), gaița 

(Garulus glandarius), ciocănitoarea (Dendrocopus syriacus), cioara (Corvus coronae), 

vrabia (Passer domesticus), cucul (Cuculus canorus), uliul (Accipiter nisus) etc. 

Fauna piscicolă din Târnava Mare și Lacul Ighiș este dominată de scobar 

(Chondostroma nasus), clean (Leuciscus cephalus), mreană (Barbus fluviatilis), somn 

(Silurus glanis), caras (Cyprinus carassius auratus) și crap (Cyprinus carpius). 

6. Solurile  

Varietatea condițiilor fizico-geografice din regiunea orașului Mediaș a determinat 

apariția mai multor tipuri de soluri: proluvisolurile tipice (soluri brune argiloiluviale) formate 

pe versanții domoli acoperiți în trecut cu păduri de stejari; erodosolurile se regăsesc pe 

suprafețele puternic înclinate care au favorizat îndepărtarea prin eroziune accelerată a 

orizontului superior; aluviosoluri - întâlnite în lunca și pe terasele joase ale Târnavei Mari,  

care au, în general, fertilitate ridicată ș.a. 
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Martinica, de la ”insula florilor” la ”spiriturism” / Martinique from 

“flower  island” to “spiriturism” 

 

Paraschiv Viorel133 

 

Rezumat: Studiul analizează prefacerile economice ale insulei Martinica în ultimii ani, un 

teritoriu total dependent de servicii. Dominantele economice ale insulei sunt rezultate de interacțiunile 

dintre tradiție și elementele naturale ale mediului, cu valențele valorificate pe trasee turistice 

integrate. Traseul tematic al ”spiriturismului” din Martinica, sau ”drumul romului/ruhm”,  atrage cel 

mai important flux de vizitatori în ultimii ani și determină administrațiile să investească rapid în 

infrastructura necesară  creșterii competitivității pentru acest tip de turism specializat. 

Cuvinte-cheie: insulă, Antilele Mici, rom agricol, rom tradițional, ”spiriturism” 

 

Abstract: The study analyzes the economic transformations of the island of Martinique in 

recent years, totally dependent on services. The dominants of the island’s economy and the 

interactions between tradition and the natural elements of the environment with the valences exploited 

on integrated tourist routes are analyzed. The thematic route of “spiriturism” in Martinique, or “rum / 

ruhm road”, attracts the most important flow of visitors in recent years and determines the 

administrations to invest quickly in the infrastructure necessary to increase competitiveness for this 

type of specialized tourism.  

Keywords: island, Lesser Antilles, agricultural rum, traditional rum, “spiriturism” 

 

Introducere. Branding-ul și traseele tematice sunt o modalitate variată de îmbinare a 

tipurilor de turism practicat în perioada actuală în majoritatea statelor dependente de servicii. 

Acum câțiva ani am avut ocazia să remarc importanța promovării turistice a brandurilor 

locale de producție manufacturată sau industrializate de pe insula Mallorca, arhipelagul 

Baleare. Distileriile și centrele de producție a lichiorurilor din insula Mallorca care au la bază 

esențele fructelor mediteraneene, micile podgorii sau hergheliile de pe insulă erau obiective 

agro-tehnogene active ce-și găseau locul pe diversele trasee turistice tematice sau generale. 

Este drept că respectivele obiective și-au făcut amenajări importante pentru turismul de 

întâmpinare, cu parcări generoase, trasee de vizitare, săli de degustare, grupuri sanitare 

moderne, magazine de desfacere etc.  

”Madinina”134 sau ”insula florilor” este denumirea populației băștinașe dată insulei, 

care a fost descoperită într-una din campaniile lui Columb către lumea nouă sau a drumului 

către India!  

                                                           
133 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, str. Milcov, nr. 18A, telefon 0232-245778. 

 E-mail: paraschiv03@gmail.com 
134 Madinina = insula florilor  
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Metode de cercetare: directe și indirecte. În faza de documentare au fost folosite 

numeroase surse bibliografice de pe internet, de la datele oficiale de statistică economică și 

până la link-uri și blog-uri de călătorie sau de marketing turistic local și internațional. Pentru 

o mai bună reflectare asupra temei alese am lămurit tradiția producției de rom și 

particularitățile specifice fiecărui tip de produs în parte, evident cu marketing-ul bine 

articulat de promotori. Experiențele proprii în metodologia geografică și codul procedural al 

unei analize turistice locale au fost extrem de utile în vederea definitivării lucrării. 

Date generale. Insula Martinica este situată în arhipelagul Antilelor Mici între Marea 

Caraibelor și Oceanul Atlantic, și este parte a Departamentului de ”peste mări” a Republicii 

Franceze (DOM). Cu o suprafață de doar 1128 km2 și o populație de cca 378,6 mii de 

locuitori (2020) Martinica și-a găsit o identitate economică proprie impusă de condițiile 

naturale ale mediului: poziția geografică amintită, decolonizarea și exterminarea populației 

băștinașe, densitate ridicată a populației actuale (de cca 330 loc./km2, în 2020 – fig. nr. 1), 

peisajele vulcanice diferențiate altitudinal și cu soluri fertile ce au determinat istoric 

specializarea producției agricole (fig. nr. 1).  

 

 

Figura nr. 1.  Insula Martinica (preluare din Barret Chr, Brignon J. –coord., ”Géographie”, Hatier, 

Paris, 1988) 

 

În nord predomină peisajele munților vulcanici activi cu două vârfuri de peste 1300 m 

altitudine (Mont Pelée, 1397 m), în centrul insulei este o ”câmpie” erozivă a planezelor 

rezultate din curgerile de lavă consolidată pe conuri, iar sudul insulei este dominat de un 

podiș denivelat format în urma distrugerii craterelor vulcanice mai vechi. Țărmurile sunt în 

mare parte înalte cu faleze în rocile și aglomeratele vulcanice, golfuri bine articulate, mici 

insule stâncoase cu recif coraligen. Partea de est, sud-est și sud a insulei are însă și porțiuni 
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lungi cu țărm jos dominat de plaje alungite, formate din nisipuri foarte fine, străjuite de 

pâlcuri de cocotieri și păduri de mangrove. Clima tropical umedă cu două sezoane, inegale 

temporal, în care ”iarna” secetoasă și caldă este propice turismului estival din noiembrie 

până-n iulie. Zona nordică mai înaltă este dominată de o vegetație forestieră cu arbori înalți 

de mahon și acaju, legați cu liane și ferigi arborescente, fiind udată de precipitații ce 

delimitează izohieta de 4000 mm (figura nr. 1). Palmierii de cocos aduși de colonizatorii 

europeni din Africa sau Asia ecuatorială domină peisajele litorale (fig. 9).  

Denumirea de ”insula florilor” vine de la primii vizitatori și colonizatori europeni 

care au transcris toponimul pe vechile portulane135 ce menționau poziția geografică 

aproximativă a insulei, iar brandul turistic actual este legat de tradiția distilării ”romului 

agricol”136 direct din siropul proaspăt de trestie de zahăr, care face din insula Martinica 

promotorul turismului tehnogen al ”rhum-tourism”-ului, denumit ”spiriturism”137. 

Practicile economiei agrare și a practicilor seculare care se desfășoară pe cca 57,6% 

din suprafață insulei sunt dependente anual de manifestările hazardelor naturale, a furtunilor 

tropicale (uragane) care produc mari pagube materiale, care necesită subvenții 

guvernamentale masive franceze pentru culturile de bananieri, care ocupă  29% din suprafața 

insulei, și de trestie de zahăr, care ocupă doar 10% din suprafață (tabelul 1 și figura 2). 

Creșterea producției și numărului de obiective turistice de pe traseul tematic al 

”spiturismului” prevăzute pentru 2020-2022 va determina pe termen scurt schimbarea 

structurii modului de utilizare al terenurilor și asolamente diferite, pentru ca materia primă 

necesară distileriilor să poată fi produsă local. Nivelul subvențiilor culturilor agricole trebuie 

să sprijine atât turismul, ca principală activitate care aduce devize, dar și echilibrarea balanței 

comerciale deficitare. 
 

Cultura agricolă Suprafața ocupată (ha) Procent din suprafața insulei 

Bananieri 9308 29% 

Culturi vegetale (cereale și 

legume) 

4131 12% 

Trestie de zahăr 3214 10% 

Fructe perene (papaya, avocado, 

portocale, ananas etc) 

532 1,6% 

Flori 239 0,7% 

Grădinile individuale ale 

populației 

1395 4,3% 

 Tabelul 1. Structura fondului funciar (Sursa datelor https://carribean.atlas.fr) 

                                                           
135 Vechi culegere de hărți pentru navigație specifice epocii ”marilor descoperiri geografice” din Evul Mediu 

(n.a.) 
136 ”Romul agricol” este obținut din suc proaspăt stors din trestia de zahăr,  pe când ”romul tradițional” este 

obținut din melasă printr-un proces de fermentare mai îndelungat. Diferențele sunt legate de aromele distilatului 

obținute pe baza culturilor și de înnobilarea de minim 3 ani în butoaie de stejar (n.a.) 
137 În comparație cu turismul oenologic din Franța și din celelalte state europene (n.a.) 

https://carribean.atlas.fr/
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Fig. 2. Subvenția la culturile de banane și trestie de zahăr în perioada 1998-2010 pe fondul manifestărilor 

uraganului ”Dean” (Sursa: OpenEdition.Journal/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Structura economică a populației, 2019 (Sursa datelor: AdAstra.World) 

 

 

Populația actuală este formată din urmașii sclavilor africani (45%), metiși (cca 22-

25%), europeni (cca 15%) și de urmașii muncitorilor indieni și chinezi imigranți după 

abolirea sclaviei populației africane veniți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în 
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prima jumătate a secolului al XX-lea138. Structura economică a populației este dominată de 

servicii (83%), industrie (11%) și agricultură (6%) – fig. 4. Structura confesională a 

populației este majoritar creștină romano-catolică, în proporție de 86,4% 139.  

Turismul este esența economiei insulei atât prin structura economică a populației prin 

tradiția seculară moștenită prin realitățile de proprietate funciară, dar și prin eficiența 

economică și valorificarea factorilor naturali ai mediului. Valorificarea turistică a produselor 

agricole primare este extrem de importantă la culturile de trestie de zahăr, banane, cafea, 

papaya, avocado, portocale, ananas, flori și legume. Produsele industrializate sau 

manufacturare, după caz, în distilerii de rom, ateliere textile, ateliere ceramice, ateliere de 

bijuterii, acvacultură etc se constituie în activități complementare și necesare turismului 

actual, dar și conservării tradițiilor economice locale.  

Turismul tehnogen de pe insula Maritinica - analiză funcțională 

Încă din aeroportul capitalei numeroase afișe fac o reușită promoție turismului 

tehnogen al distileriilor de rom. ”Romul agricol” are  pentru Martinica o valoare 

patrimonială, fiind definit de localnici drept brand-ul ce a determinat traseele tematice 

cunoscute sub numele de ”spiriturism”. Distileriile produc ”rom agricol” în stilul tradițiilor 

franceze pe baza sucului proaspăt de trestie. Există o diferențiere a calității trestiei în funcție 

de zonă de cultură a acesteia pe solurile de tip andic ale insulei, pe fața caraibiană climatul 

este mai de adăpost și cu calm atmosferic mai pronunțat, pe când pe fața atlantică vânturile 

oceanice agresive, umiditatea aerului și uraganele frecvente determină influențe asupra 

producției și calității culturilor de trestie cu reflectare în aroma băuturii rafinate140. Produsul 

distilat din melasă ”romul industrial” pune în evidență caracterul secular al trestiei și romului.  

În Martinica sunt în funcțiune 9 distilerii de rom141, toate oferind programe particulare de 

turism tehnogen și ”spiriturism” (vezi harta din figura 6). Există și un muzeu al distilării 

romului pe coasta de sud-vest Producțiile de rom sunt maturate cel puțin 3 ani în butoaie de 

stejar franțuzești folosite anterior la maturarea coniacului. După cum am observat deja clima 

locală joacă un rol determinant în calitatea distilatului. Metoda tradițională locală este bazată 

pe succesiunea tehnică ”de la răsărit la apus”, trestia fiind recoltată la răsărit iar până la apus 

aceasta trebuie să fie presată. În gospodării sunt tradiționale romurile condimentate numite 

local ”shrubbs”, unde distilatul din trestie se amestecă cu condimente de casă sau coajă de 

portocale.  Romul în Martinica este un produs turistic și de export. Cca 80 % din producția de 

rom a Martinicăi se exportă în: Franța (66%), SUA, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, 

Finlanda, Singapore, Thailanda ș.a. (fig. 4). Consumul local de rom este în proporție de 70% 

asigurat de vizitatori (”spiriturism”) și doar 30 % de către rezidenți (fig. 5). În 2018-2019 

”spiriturismul” a atras cca 550-600 mii de turiști, iar pentru 2022 sunt vizați a fi atrași peste 1 

milion de oaspeți142. Sunt construite încă trei distilerii noi, iar altele cinci vor fi terminate în 

                                                           
138 Potrivit www.britannica.org,  în 2000 populația mixtă creolă a insulei era de 93,4%, francezii și alți albi 

dețineau  doar 3%, iar băștinașii (urmașii triburilor din Indiile de Vest) erau doar 1,9% din total!  
139 Conform www.britannica.org (2000). Acest lucru este reflectat de marele carnaval de ”lăsatul secului”, care 

durează 5 zile și care se organizează anual, în februarie-martie, ce atrage fluxuri turistice importante în această 

perioadă 
140 https://travelmagazine.ro/ 
141 în 2019, potrivit AdAstra.World 
 

http://www.britannica.org/
http://www.britannica.org/
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acest an, pentru a mări capacitatea de vizitare și de producție necesară satisfacerii estimărilor 

pieței de consum direct și pentru export. 

 

       
              Fig. 4. Producția de rom (2018)143                                   Fig. 5. Consumul de rom (2018)144 

 

 

Fig. 6. Baza materială a ”spiriturismului” în 2019, prelucrare după: AdAstra.World  

                                                           
8, 143 Date prelucrate după Ad Astra.World, 2019 
9 AdAstra.world/ pag. 7, 2019 
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Traseele turistice ”spirituristice”. Tururile ”spiriturismului” din Martinica cuprind 

distileriile în funcțiune (fig. 6/2019) și pentru comparație se recomandă ca traseul să ajungă 

la obiectivele tehnogene de pe ambele țărmuri, pentru a putea face comparații calitative între 

gustul și savoarea produsului distilat.  Considerat un produs elitist ”romul agricol” din 

Martinica are câteva mărci de renume, consacrate deja internațional: Dillon, La Mauny, Saint 

James, Clément, Depaz, Hardy, HSE, JM, La Favorite, Neisson, Trois Rivière, (fig. 6). 

”Spiriturismul” este emblema turismului actual din Martinica lucru demonstrat prin 

investițiile promovate în infrastructura de primire, satisfacere și găzduire. Aeroportul 

internațional din sudul capitalei insulei, SAMAC145 Le Lamentin, și-a mărit capacitatea cu un 

nou terminal internațional pentru un trafic de peste 2 milioane pasageri (2018)146 și cu 

posibilitatea dezvoltării la 3,5 milioane pasageri trafic, estimare pentru următorii 20 de ani.  

Obiective majore pentru ”spiriturism” în Martinica 

Habitation Clément este un ansamblu arhitectural tehnogen situat în mijlocul unei 

ferme întinse pe cca 160 de hectare în partea de sud-est a insulei, cu o istorie care începe în 

anul 1770. Clădirea istorică principală a domeniului este o casă creolă, renovată și 

modernizată în 2005, care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea (Domeniul 

D'Acajou147), care a fost declarată monument istoric în 1996 și o clădirile de producție a 

romului agricol de reputație internațională prin brandul patronim.  

 

 
Fig. 7. Depozitul de păstrare al romului tradițional de la Distileria Clément (arhivă personală) 

Patrimoniul tehnogen vechi vizitabil cuprinde vechea distilerie, ce conservă procesul 

tehnologic din secolul al XIX-lea, o moară și depozitele de maturare (fig.7). Domeniul 

cuprinde și 16 ha de grădină botanică foarte bine întreținută care cuprinde 16 arbori 

monument de acaju, numeroși palmieri, peluze, grădina sculpturilor și spații de relaxare (pic-

nic). În ultimii 10 ani obiectivul turistic este vizitat de cca 100 mii turiști anual148, adică de 

cca 17-20% din participanții la traseul tematic al ”spiriturismului” din Martinica. 

                                                           
145 Société Aéroportuaire Martinique Aimé Césaire (SAMAC) – n.a. 
146 Sursa: AdAstra,World (2019) 
147 Potrivit site-ului  http://habitation.fondation-clement.org/ ”domeniul Clément a aparținut familiei între 1887 

și 1996” 
148 https://www.fondation-clement.org 
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Plantațiile, distileria și boutique ”Trois Rivières” sunt situate pe ”traseul tematic al 

plajelor” din sudul insulei, lângă localitatea Saint-Luce, dar și pe traseul tematic al 

”spiriturismului”. Ferma lui Nicolas Fouquet datează de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, 

iar distileria de rom tradițional este considerată prima de pe insulă. Amenajamentul turistic 

este ușor de localizat pe teren prin moara de vânt conservată pe un promontoriu al podișului 

vulcanic (fig. 8), ce cade în trepte terasate spre mare și cultivate cu trestie.  

       

Fig. 8. Trois Rivières (arhivă personală) 

Metoda ancestrală de obținere a ”romului agricol” este bine conservată, iar turiștii 

norocoși pot participa în direct la procesul tehnologic de obținere prin rafinare. 

Muzeul trestiei de zahăr se află în partea caraibiană a insulei (în sud-est) în localitatea 

Poterie des Trois Îlets, fiind amenajat într-o clădire monument istoric ce a aparținut fostei 

plantații și distilerii ”Vatable”. Muzeul prezintă istoria zbuciumată a culturii trestiei de zahăr 

de pe insulă și acordă o atenție deosebită muncii istovitoare a sclavilor de pe plantații. 

Producția de rom a fost oprită în anul 1962, dar în apropiere mai există în conservare alte 3 

distilerii de rom tradițional cu branduri cunoscute, precum: L'Espérance, Poterie sau l'Anse à 

l'âne. Tot în zonă se poate vizita centrul ceramic cu olărit pictat exterior, muzeul scoicii, piața 

meștușugarilor handmade și casa-muzeu în care s-a născut Marie Josèphe Rose Tascher de la 

Pagerie devenită Împărăteasa Josefine a Franței, soția lui Napoleon Buonaparte. 

Concluzii. Numeroasele oferte de marketing turistic actual pentru traseele tematice 

ale ”spiriturismului” specific insulei Martinica integrează și alte tipuri de obiective turistice 

din patrimoniul natural și antropic local situate pe aceste rute, cum sunt: plajele, reciful, 

peisaje naturale vulcanice, grădina botanică Balata sau grădina zoologică, țărmul sudic cu 

celebră stâncă ”a diamantului” (fig. 9)  manufacturile tradiționale locale (colecții de scoici, 

ateliere textile, de sticlărie și ceramică) sau muzee diverse. Producerea romului tradițional 

din suc proaspăt de trestie este un brand turistic bine valorificat pe insula Martinica. Turismul 

va continua să rămână principala ocupație a locuitorilor și poate determina pe termen scurt o 

echilibrare a balanței economice deficitare a Martinicăi din ultimii ani, pe fondul crizei 

economice și a manifestării hazardelor naturale din centrul Atlanticului.  
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Fig. 9. Stânca ”Diamantului” brand istoric și cultural al Martinicăi. (Sursa foto: https://rumtrotters.com) 
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Utilizarea resurselor educaționale deschise și a platformelor educaționale 

în cadrul orelor de geografie în ciclul gimnazial de învățământ.  

Exemple de activități de învățare la clasele a V-a și a VI-a / The use of open 

educational resources and educational platforms in secondary school 

geography classes. The 5th and 6th grade learning activity case study 

 

Ungur Georgian149 

 

  

Rezumat. Secolul XXI este unul al schimbărilor, în care progresul tehnologic este mai rapid 

decât a fost vreodată. Tehnologiile digitate și programele informatice sunt utilizate în aproape toate 

domeniile de activitate, noile generații de elevi cresc utilizând dispozitivele digitale și programele 

informatice. Învățământul actual trebuie să se adapteze noilor abilități și cerințe ale elevilor găsinr 

soluții care să le încorporeze în procesul educațional. Prima parte a articolului oferă soluții concrete 

de învățare pentru curriculum de geografie  la clasele a V-a și a VI-a, urmând ca în numărul viitor să 

apară partea a II-a. 

Cuvinte-cheie: geografie, tehnologie digitală, învățământ, schimbare 

 

Abstract. The 21st century is one of the changes, in which technological advancement is 

faster than ever. Digital technologies and software are used in almost all fields of activity as new 

generations of students grow up using digital devices and software. Current education must adapt to 

the new skills and requirements of students to find solutions to incorporate them into the educational 

process. The first part of the article offers precise learning solutions for the geography curriculum of 

the 5th and 6th grades, while the second part will be discussed in the next issue.  

Keywords: geography, digital technology, education, change 

 

 

Resursele educaționale deschise și platformele educaționale trebuie privite ca 

instrumente didactice și folosite ca atare în construcția activităților de predare-învățare-

evaluare. În cazul orelor sincron, în sala de clasă sau online (videoconferințe), nu se 

recomandă utilizarea a mai mult de două activități de învățare care să folosească resurse 

educaționale deschise. În cazul orelor desfășurate asincron, întreaga activitate se poate 

construi pe baza unor resurse educaționale deschise, utilizând platformele educaționale. În 

acest caz se recomandă obișnuirea elevilor cu una, două sau maxim trei platforme 

educaționale. 

Exemple de activități de predare-învățare-evaluare 

     Vom exemplifica pentru fiecare clasă în parte, din ciclul gimnazial de învățământ cum 

putem proiecta o activitate de învățare bazată pe metode didactice consacrate, utilizând 

                                                           
149Profesor de geografie la Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași, Bd. N. Titulescu, nr. 2, telefon 

0242322971, e-mail: georgian.ungur@yahoo.com 
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printre mijloacele (instrumentele) didactice resurse educaționale deschise și platforme 

educaționale, în vederea formării și dezvoltării competențelor specifice prevăzute în 

programa școlară. 

1. Clasa a V-a 

Exemplul 1 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

1.1. Utilizarea termenilor geografici în 

contexte diferite 

Universul şi Sistemul Solar – aspecte 

generale 

     Activitate de învățare propusă: 

     Folosind metoda explorării informațiilor video, profesorul proiectează cu ajutorul unui 

laptop/tablete pe un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională 

deschisă „Universul și Sistemul Solar”, de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses” (https://youtu.be/8gCMIeNQrrE). Secvența prezentată va fi cea cuprinsă 

între min. 2:39 și min. 3:30, unde elevii află definiția termenului „galaxie”, clasificarea 

galaxiilor în funcție de formă și numele galaxiei din care face parte Sistemul nostru Solar.  

     După vizionarea acestei secvențe din resursa educațională deschisă, profesorul pornește o 

conversație euristică începând cu întrebarea: youtube „De ce credeți că a fost numită, galaxia 

din care face parte Sistemul nostru Solar, Calea Laptelui sau Calea Lactee?”. 

     Elevii răspund, pe rând, la întrebare și conversează, sub îndrumarea profesorului. 

 

Exemplul 2 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau 

procese geografice observate direct sau 

indirect 

Mişcările Pământului şi consecinţele lor 

   Activitate de învățare propusă: 

     Folosind metoda explorării informațiilor video, profesorul proiectează cu ajutorul unui 

laptop/tablete pe un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională 

deschisă „Mișcările Pământului și consecințele lor”, de pe canalul de youtube „Lecții 

Geografie Geography Classes” (https://youtu.be/sP7YLQF7jbk). Secvența prezentată va fi 

cea cuprinsă între min. 7:39 și min. 10:59, unde este prezentată mișcarea de revoluție și 

consecințele acesteia.  

     După vizionarea acestei secvențe din resursa educațională deschisă profesorul le propune 

elevilor să aleagă unul dintre cele patru anotimpuri întâlnite în țara noastră (primăvară, vară, 

toamnă sau iarnă) și să îl descrie, făcând referire și la aspecte observate în materialul video. 

     Elevii rezolvă, în scris, cerința profesorului după care, la îndemnul profesorului, o citesc, 

pe rând, fiind ascultați de toată clasa.  

 

Exemplul 3 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe 

hartă/teren 

Globul geografic şi harta. Coordonate 

geografice 

https://youtu.be/8gCMIeNQrrE
https://youtu.be/sP7YLQF7jbk
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   Activitatea de învățare propusă: 

     Următoarea activitate este recomandată la momentul de obținere a permormanței sau ca 

temă individuală pentru acasă, pe Google Classroom/Microsoft Teams. 

     Folosind metoda e-learningului, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională deschisă „ 

Globul geografic și harta . Coordonate geografice”, de pe canalul de youtube „Lecții 

Geografie Geography Classes” (https://youtu.be/StjzWYg8U30). Secvența prezentată va fi 

cea cuprinsă între min. 11:58 și min. 15:02, unde este prezentat modul de identificare a 

coordonatelor geografice a unui punct de pe hartă cu ajutorul aplicației Google Earth. 

După vizionarea acestei secvențe din resursa educațională deschisă, profesorul le cere 

elevilor să deschidă de pe un dispozitiv digital aplicația Earth, să identifice locuința lor și 

apoi să rezolve următoarele cerințe: 

1. Specificați coordonatele geografice ale locuinței voastre (în grade, minute și 

secunde). 

2. În ce emisfere se află locuința voastră? 

3. Identificați pe aplicația Google Earth, câte două instituții/clădiri care se află, la nord, 

la sud, la est și la vest, în raport cu locuința voastră. 

Elevii răspund, în scris, la cerințe și, în funcție de alegerea profesorului, citesc 

răspunsurile, fiind ascultați de întreaga clasă, fie le trimit, pe Google Classroom/Microsoft 

Teams în secțiunea aferentă temei. 

     Profesorul oferă feedback fiecărui elev și oferă explicații/completări acolo unde este 

cazul. 

 

Exemplul 4 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi 

cartografice simple 

Relieful: continente și bazine oceanice; 

forme majore de relief 

   Activitatea de învățare propusă: 

Următoarea activitate este recomandată la momentul de obținere a permormanței sau 

ca temă individuală pentru acasă, pe Google Classroom/Microsoft Teams. 

Folosind metoda e-learningului, profesorul le cere elevilor să acceseze aplicația 

Seterra, secțiunea „ Lumea”, planșa „ Lume: Continente și oceane (versiunea cu poze)” 

(https://online.seterra.com/ro/vgp/3287), și să o rezolve.  

În cazul în care activitatea se desfășoară în clasă, se alocă 5 minute activității.  

În cazul în care se propune ca temă pentru acasă, elevii sunt îndemnați să o rezolve 

până obțin scorul maxim (100 %).  

Elevii vor rezolva planșa până expiră timpul alocat sau până obțin scorul de 100 % 

(identificarea corectă a tuturor continentelor și oceanelor de pe Terra pe planșă). 

La finalul activității, fiecare elev încarcă pe Google Classroom/Microsoft Teams, în 

secțiunea aferentă temei/activității o captură de ecran în care să surprindă scorul și timpul 

obținut la rezolvarea planșei. 

Profesorul oferă feedback fiecărui elev și explicații/completări, acolo unde este cazul. 

 

https://youtu.be/StjzWYg8U30
https://online.seterra.com/ro/vgp/3287
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Exemplul 5 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi 

procese geografice folosind noţiuni din 

matematică, ştiinţeşi tehnologii 

Forme majore de relief 

   Activitatea de învățare propusă: 

Următoarea activitate este recomandată la momentul de captare a atenției sau la 

obținerea performanței. 

Folosind metoda explorării imaginilor video, profesorul proiectează cu ajutorul unui 

laptop/tablete pe un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională 

deschisă „ Forme majore de relief”, de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses” (https://youtu.be/rF3o-i5V1Bk ). Secvența prezentată va fi cea cuprinsă 

între min. 1:47 și min. 2:53, unde sunt prezentate, formele majore de relief pozitive și 

negative, înălțimea maximă de pe și cea mai mare adâncime de pe Terra.  

Profesorul le solicită elevilor să calculeze diferența de nivel (înălțime) între cel mai 

înalt vârf montan de pe Terra (Everest) și cea mai adâncă gropă abisală (Groapa Marianelor). 

Pe baza unui calcul matematic simplu, elevii calculează, ridică mâna pentru a fi 

numiți și oferă răspunsul. 

Profesorul oferă indicații suplimentare în  cazul în care elevii nu înțeleg cerința. 

 

Exemplul 6 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea 

geografică şi fenomene din domeniul ştiinţeşi 

tehnologii 

Atmosfera. Caracteristici generale și 

importanță. 

   Activitatea de învățare propusă: 

Următoarea activitate este recomandată la momentul de dirijare a învățării sau la 

fixarea cunoștințelor. 

Folosind metoda observării, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională deschisă „ 

Atmosfera - caracteristici generale și importanță”, de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses” (https://youtu.be/fQL7CYqoflo). Secvența prezentată va fi cea cuprinsă 

între min. 8:04 și min. 8:33, unde este prezentată importanța atmosferei pentru viețuitoarele 

de pe Terra. 

După vizionarea acestei secvențe din resursa educațională deschisă, profesorul le cere 

elevilor să descrie, în cuvinte proprii, procesul de fotosinteză. 

Apoi pornește un dialog, cu elevii, referitor la importanța pădurilor pentru atmosferă, 

încercând să pună accentul pe rolul acestora în menținerea constantă a compoziției 

atmosferice.â 

Elevii urmăresc cu atenție resursa educațională, răspund la întrebarea profesorului și 

dialoghează pe baza subiectului propus de profesor. 

Profesorul dirijează dialogul și oferă explicații suplimentare. 

https://youtu.be/rF3o-i5V1Bk
https://youtu.be/fQL7CYqoflo
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Exemplul 7 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii 

geografice realizând corelaţii cu informaţiile 

dobândite la alte discipline şcolare 

Plantele şi animalele – repartiţia lor 

geografică 

   Activitatea de învățare propusă: 

Următoarea activitate este recomandată la momentul de dirijare a învățării sau la 

fixarea cunoștințelor. 

Folosind metoda observării, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională deschisă „ 

Repartitia plantelor și animalelor pe Glob”, de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses” (https://youtu.be/lkpMZ0n6J-s). Profesorul poate să prezinte toate medii 

biogeografice specifice zonei temperate, între min. 7:19 și 11:47, sau poate să prezinte doar 

una dintre acestea. 

Începe o conversație euristică și, elevii, răspund, pe rând, dirijați de către profesor. 

Profesorul oferă explicații și lămuriri. 

 

Exemplul 8 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

4.1. Utilizarea metodelor simple de 

investigare 

Zonele climatice ale Terrei. Influenţa climei 

asupra geosferelor 

     Activitatea de învățare propusă: 

Următoarea activitate este recomandată la momentul de dirijare a învățării sau la 

fixarea cunoștințelor. 

Folosind metoda observării, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor o secvență din resursa educațională deschisă „ 

Zonele climatice ale Terrei”, de pe canalul de youtube „Lecții Geografie GeographyClasses” 

(https://youtu.be/EozMtlPSV7k). Secvența prezentată va fi cea cuprinsă între min. 2:10 și 

min. 8:13, unde sunt prezentate caracteristicile principale ale fiecărei zone climatice. 

După vizionarea acestei secvențe din resursa educațională deschisă, profesorul le cere 

elevilor să descrie analizeze cele observate și să precizeze, argumentând, în ce zonă climatică 

ne aflăm noi. 

Elevii răspund oral la întrebarea profesorului și, adresează întrebări, dacă au 

nelămuriri. 

Profesorul oferă explicații suplimentare. 

 

Exemplul 9 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

4.2. Ordonarea elementelor geografice după 

anumite criterii 

Vulcanii și cutremurele 

     Activitatea de învățare propusă: 

https://youtu.be/lkpMZ0n6J-s
https://youtu.be/EozMtlPSV7k
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Următoarea activitate este una de fixare a cunoștințelor. Metoda didactică folosită: 

exercițiul. 

Pe platforma Learningapps, profesorul crează o aplicație, tip ordonare simplă a 

elementelor. 

Cerința aplicației realizate este următoarea: „Ordonați cronologic, de la stânga la 

dreapta, etapele evoluției unui vulcan.” 

Un exemplu de astfel de aplicație puteți accesa la următoarea adresă: 

https://learningapps.org/view20997097 

Activitatea se poate desfășura  în clasă, fiecare elev rezolvând aplicația de pe 

dispozitivul digital personal (telefon inteligent, tabletă sau laptop) artătându-i, la final 

rezultatul obținut profesorului, fie se poate face la distanță (online), profesorul creând o temă 

(sarcină de lucru) pe Google Classroom/Microsoft Teams, unde încarcă adresa de acces la 

aplicație, cerința și indicațiile, iar elevii trimit, ca răspuns, o captură de ecran cu rezolvarea 

acesteia. 

 

Exemplul 10 

Competențe specifice evaluate Conținuturi  

1.1. Utilizarea termenilor geografici în 

contexte diferite 

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi 

cartografice simple 

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi 

procese geografice folosind noţiuni din 

matematică, ştiinţeşi tehnologii 

4.2. Ordonarea elementelor geografice după 

anumite criterii 

4.3. Aplicarea cunoştinţelorşi a abilităţilor 

dobândite în contexte noi/situaţii reale de 

viaţă 

 

Hidrosfera 

• Caracteristici generale şiimportanţă 

• Oceanul Planetar – componente și 

localizare. Dinamica apelor oceanice 

• Apele continentale 

• Gheţarii 

• Aplicaţii practice: Apele din orizontul local, 

Resurse de apă potabilă, Măsuri de protecţie 

a apelor, Modalităţi de avertizare, reguli de 

comportare şi măsuri de protecţie în cazul 

producerii de fenomene extreme. 

      

Activitatea propusă: 

Următoarea activitate este una de evaluare a competențelor specifice, menționate în 

tabelul de mai sus (coloana din stânga), pe baza conținuturilor din unitatea de învățare 

„Hidrosfera”(coloana din dreapta a tabelului de mai sus). 

Folosind aplicația Formulare de pe platforma educațională Classroom sau de pe 

Microsoft Teams, profesorul creează test de evaluare, cu 6 secțiuni și mai multe tipuri de 

itemi de evaluare, după cum urmează: 

➢ Secțiunea I, de introducere, unde elevilor li se solicită să selecteze clasa, astfel 

primind 10 puncte (item „Dropdown” din aplicația Formulare); 

➢ Secțiunea a II-a, unde se găsesc patru itemi obiectivi de evaluare, cu alegere multiplă, 

pentru evaluarea competenței specifice 1.1. Utilizarea termenilor geografici în 

contexte diferite; 

https://learningapps.org/view20997097
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➢ Secțiunea a III-a, unde se găsesc patru itemi semiobiectivi de evaluare, cu răspuns 

scurt, doi dintre aceștia pentru evaluarea competenței specifice 1.1. Utilizarea 

termenilor geografici în contexte diferite, unul pentru evaluarea competenței 2.3. 

Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple și unul pentru evaluarea 

competenței specifice 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice 

folosind noţiuni din matematică, ştiinţeşi tehnologii; 

➢ Secțiunea a IV-a, unde găsim un item obiectiv de evaluare, de tip pereche, pentru 

evaluarea compenteței specifice 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite 

criterii. 

➢ Secțiunea a V-a, unde găsim un item obiectiv de evaluare, de tip pereche, pentru 

evaluarea compenteței specifice 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice 

simple; 

➢ Secțiunea a VI-a, unde găsim un item subiectiv de evaluare, tip eseu nestructurat, 

pentru evaluarea competenței specifice 4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 

dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă. 

Un model de astfel de test de evaluare, realizat în aplicația Formulare Google,  puteți 

accesa la următoarea adresă: 

https://forms.gle/JLRrQzkDQP4iJPdW6 

      Conținând un item subiectiv de evaluare corectarea nu se va face automat de către 

aplicația platformei ci manual, la punctajul acordat pentru rezolvarea itemilor obiectivi și 

semiobiectivi de evaluare, profesorul va adăuga manual punctajul după corectarea itemului 

subiectiv de evaluare (secțiunea a VI-a). 

      Pentru a face posibil acest lucru, selectăm din setările formularului opțiunea 

„Trimiteți nota mai târziu, după evaluarea manuală” (Imaginea 1 - Opțiunea de trimitere a 

notei după corectarea manuală, în Formulare Google, Setări, Chestionare). 

 

 
Imaginea 1  - Opțiunea de trimitere a notei după corectarea manuală, în Formulare Google, 

Setări, Chestionare. 

 

https://forms.gle/JLRrQzkDQP4iJPdW6
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      Formularul va fi integrat într-o temă (sarcină de lucru) pe Google Classroom sau 

Microsoft Teams unde va solicita elevilor să rezolve exercițiul din formular și să apese 

„Trimitere” sau „Predare”, la final. Tot aici, profesorul detaliază și explică modul de 

corectare și ce așteaptă de la aceștia pentru acordarea punctajului maxim. Specifică și faptul 

că ultimul subiect (ultima secțiune) va fi corectată manual și că, după corectarea acesteia va 

trimite nota aferentă, fiecăruia. 

     Elevii rezolvă chestionarul. 

      Profesorul evaluează răspunsurile prin note și trimite feedback personalizat fiecărui 

elev, pe platforma educațională Google Classroom sau Microsoft Teams, prin opțiunea 

mesajelor private asociate temei/sarcinii de lucru. 

2. Clasa a VI-a 

Exemplul 1 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului 

termenilor geografici 

 

Europa. Economia 

- Resursele naturale şi valorificarea lor 

   Activitatea de învățare propusă: 

     Următoarea activitate este recomandată fie la momentul de (re)actualizare a cunoștințelor 

fie la momentul de fixare a cunoștințelor. 

     Profesorul creează, pe platforma Wordwall, un joc didactic tip „Roata întrebărilor”. 

     Un exemplu de astfel de joc puteți găsi accesând adresa următoare: 

https://wordwall.net/ro/resource/10259224 

     În cazul în care ora se desfășoară în sala de clasă, cu prezența fizică a profesorului și 

elevilor, profesorul folosesște un videoproiector și un dispozitiv digital pentru a expune jocul 

didactic. 

     Utilizând „Roata întrebărilor” și metoda conversației, profesorul învârte roata, citește 

întrebarea iar elevii formulează răspunsuri. 

     Profesorul oferă explicații suplimentare sau adresează întrebări suplimentare. 

     Elevii precizează prin cuvinte proprii sensul termenilor geografici.  

     Dacă lecție se desfășoară sub formă de videoconferință, sincron, profesorul prezintă 

ecranul cu ajutorul plaformei educaționale ( Google Meet sau Microsoft Teams) iar elevii 

formulează răspunsuri la întrebări. 

     Și în acest caz, profesorul oferă explicații suplimentare sau adresează întrebări 

suplimentare, dacă este cazul. 

 

Exemplul 2 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi 

fenomenele geografice utilizând termeni 

specifici 

Europa. 

Răspândirea geografică a populaţiei. 

Elemente de diversitate umană (diversitate 

etnică, lingvistică, confesională şi culturală) 

 

https://wordwall.net/ro/resource/10259224
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   Activitatea de învățare propusă: 

     Următoarea activitate este recomandată fie la momentul de fixare a cunoștințelor fie la 

asigurarea performanței. 

      Folosind metoda explorării informației grafice și cartografice, profesorul proiectează cu 

ajutorul unui laptop/tablete pe un ecran de proiectare/televizor/monitor resursa educațională 

deschisă „ Răspândirea geografică și structura populației Europei” 

(https://youtu.be/HSYDyvn-vm0), de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses”. Aici elevii observă grafice și hărți referitoare la evoluția numărului de 

locuitori din Europa, răspândirea geografică a populației, structura pe grupe de vârstă, gen, 

structura etnică, lingvistică și confesională a Europei. 

     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor să 

descrie redacteze un text de maxim 50 de cuvinte pe baza celor observate în materialul video. 

În text trebuie, obligatoriu să se regăsească următorii termeni: populației, evoluție, densitate, 

locuitori, regiune, etnie, popor, religie, creștinism și limbă. 

     Elevii pot solicita profesorului să mai expună încă o dată resursa educațională deschisă 

sau, în cazul în care au un dispozitiv digital individual, o pot revedea. 

     Profesorul mai expune încă o dată resursa educațională deschisă și le oferă informații 

referitoare la accesul la aceasta, celorlalți, care au un dispozitiv digital individual. 

     Elevii redactează textul. 

     Unul sau mai mulți elevi vor citi, pe rând textul redactat iar ceilalți îi vor oferi feedback, 

vor adresa întrebări și vor face completări. 

     Profesorul coordonează activitatea de redactare, citire și acordare a feedbackului, făcând, 

la rândul lui, aprecieri. 

     Se poate solicita încărcarea textului pe platforma educațională a școlii ( Google 

Classroom sau Microsoft Teams), în secțiunea alocată acestei lecții, pentru elevii care nu 

reușesc să îl citească în clasă, profesorul citindu-l și oferind feedback individual. 

 

Exemplul 3 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe 

reprezentări cartografice 

Europa. 

Mari oraşe europene 

 

   Activitatea de învățare propusă: 

     Următoarea activitate este recomandată la momentul de obținere a permormanței sau ca 

temă individuală pentru acasă, pe Google Classroom/Microsoft Teams. 

     Folosind metoda e-learningului, profesorul le cere elevilor să acceseze aplicația Seterra, 

secțiunea „ Europa”, planșa „Europa:Orașe” (https://online.seterra.com/ro/vgp/3073), și să o 

rezolve.  

     În cazul în care activitatea se desfășoară în clasă, se alocă 10 minute activității.  

     În cazul în care se propune ca temă pentru acasă, elevii sunt îndemnați să o rezolve până 

obțin scorul maxim (100 %).  

     Elevii vor rezolva planșa până expiră timpul alocat sau până obțin scorul de 100 % 

(identificarea corectă a tuturor orașelor de pe planșă – 39 de orașe). 

https://youtu.be/HSYDyvn-vm0
https://online.seterra.com/ro/vgp/3073
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     La finalul activității, fiecare elev încarcă pe Google Classroom/Microsoft Teams, în 

secțiunea aferentă temei/activității o captură de ecran în care să surprindă scorul și timpul 

obținut la rezolvarea planșei. 

     Profesorul oferă feedback fiecărui elev și explicații/completări, acolo unde este cazul. 

 

Exemplul 4 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

2.2. Ordonarea spaţialăşi/sau cronologică a 

elementelor, fenomenelor şi proceselor 

geografice după criterii date 

 

Antroposfera - omul şiactivităţile umane. 

Resursele naturale şi valorificarea acestora 

   Activitatea de învățare propusă: 

     Următoarea activitate este recomandată fie la momentul de fixare a cunoștințelor fie la 

asigurarea performanței. 

Pe platforma Learningapps, profesorul crează o aplicație, tip ordonare pe grupe. 

    Cerința aplicației realizate este următoarea:  

 „ Grupați următoarele resurse în resurse epuizabile și resurse inepuizabile. 

Trageți fiecare cartonaș (denumire resursă) deasupra categoriei din care face parte. 

Succes!” 

     Un exemplu de astfel de aplicație puteți accesa la următoarea adresă: 

https://learningapps.org/view19033712 

     Activitatea se poate desfășura  în clasă, fiecare elev rezolvând aplicația de pe dispozitivul 

digital personal (telefon inteligent, tabletă sau laptop) artătându-i, la final rezultatul obținut 

profesorului, fie se poate face la distanță (online), profesorul creând o temă (sarcină de lucru) 

pe Google Classroom/Microsoft Teams, unde încarcă adresa de acces la aplicație, cerința și 

indicațiile, iar elevii trimit, ca răspuns, o captură de ecran cu rezolvarea acesteia. 

 

Exemplul 5 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de 

suporturile cartografice, grafice şi alte 

materiale vizuale în contexte/situaţii diferite 

 

Repere ale cunoaşterii Terrei – de la marile 

descoperiri geografice la explorarea modernă 

Actitivatea propusă: 

     Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următoarelor momente ale unei lecții de 

geografie: dirijarea învățării, fixarea cunoștințelor, asigurarea performanței sau asigurarea 

retenției și a transferului. 

      Folosind metoda e-learningului, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor resursa educațională deschisă „ Să explorăm Terra 

cu ajutorul Google Earth” (https://youtu.be/3b7xcaAY9G8), de pe canalul de youtube „Lecții 

Geografie GeographyClasses”. Aici elevii observă, cu ajutorul Google Earth, o parte dintre 

elelementele geografice specifice fiecărui continent. 

https://learningapps.org/view19033712
https://youtu.be/3b7xcaAY9G8
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     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor să 

descrie exploreze continentele planetei noastre, cu ajutorul aplicației Google Earth și, să 

realizeze un text, de maxim 100 de cuvinte, pe baza celor observate. 

     Elevii accesează aplicația Google Earth și explorează continentele. 

     Dacă nu au toți elevii un dispozitiv digital individual, profesorul îi organizează în echipe, 

astfel încât fiecare echipă să dispună de cel puțin unul. 

     Elevii redactează textul. 

     Unul sau mai mulți elevi vor citi, pe rând textul redactat iar ceilalți îi vor oferi feedback, 

vor adresa întrebări și vor face completări. 

     Profesorul coordonează activitatea de redactare, citire și acordare a feedbackului, făcând, 

la rândul lui, aprecieri. 

     Se poate solicita încărcarea textului pe platforma educațională a școlii ( Google 

Classroom sau Microsoft Teams), în secțiunea alocată acestei lecții, pentru elevii care nu 

reușesc să îl citească în clasă, profesorul citindu-l și oferind feedback individual. 

 

Exemplul 6 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter 

geografic obţinute cu ajutorul instrumentelor 

TIC/GIS şi al elementelor din matematică 

şiştiinţe 

 

Continente şiţări – reprezentări cartografice. 

Harta politică a lumii. 

Actitivatea propusă: 

     Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următoarelor momente ale unei lecții de 

geografie: dirijarea învățării, fixarea cunoștințelor, asigurarea performanței sau asigurarea 

retenției și a transferului. 

      Folosind metoda e-learningului, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor resursa educațională deschisă „ Clasificarea și 

ierarhizarea statelor lumii” (https://youtu.be/KA-b7C_I1OI), de pe canalul de youtube „Lecții 

Geografie GeographyClasses”. Aici elevii observă, cum putem clasifica statele Europei pe 

baza unor elemente geografice observabile pe Google Earth. 

     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor să 

aleagă un continent, cu excepția celui European, și să clasifice statele observate, după 

criteriile prezentate în resursa educațională deschisă. 

     Elevii accesează aplicația Google Earth, explorează continentul ales, identifică statele 

situate pe acesta, și realizează, în scris, o clasificare a acestora. 

     Dacă nu au toți elevii un dispozitiv digital individual, profesorul îi organizează în echipe, 

astfel încât fiecare echipă să dispună de cel puțin unul. 

     Elevii rezolvă sarcina de lucru. 

     Pentru fiecare continent în parte, unul sau mai mulți elevi, prezintă clasificarea realizată, 

iar ceilalți îi oferă feedback. 

https://youtu.be/KA-b7C_I1OI
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Se poate solicita încărcarea rezolvării pe platforma educațională a școlii ( Google Classroom 

sau Microsoft Teams), în secțiunea alocată acestei lecții, pentru elevii care nu reușesc să o 

prezinte în clasă. 

 

Exemplul 7 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, 

fenomenelor şi proceselor geografice prin 

utilizarea instrumentelor TIC/GIS 

 

Populaţia Terrei: evoluţia numerică, 

răspândirea geografică, diversitatea umană, 

mobilitatea teritorială 

Actitivatea propusă: 

     Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următoarelor momente ale unei lecții de 

geografie: fixarea cunoștințelor, asigurarea performanței sau asigurarea retenției și a 

transferului. 

      Folosind metoda e-learningului, profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe 

un ecran de proiectare/televizor/monitor resursa educațională deschisă „ Tutorial - Realizarea 

unui grafic al proporțiilor direct de pe telefonul mobil/tabletă” 

(https://youtu.be/2jxUOMGkwTc) de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses”. Aici elevii observă, cum putem se poate construi un grafic al 

proporțiilor (o diagramă a proporțiilor) folosind aplicația Foi de calcul, de pe platforma 

educațională Google. 

     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor să 

folosească datele statistice din manualul de geografie, clasa a VI-a, pagina 24 (în partea 

dreapta jos - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Geografie/EDP/#p=24) 

pentru a construi, în aplicația Foi de calcul, de la Google, un grafic (diagramă) a proporțiilor 

cu titlul „Ponderea populației lumii pe grupe de vârstă”. 

     Elevii accesează aplicația Foi de calcul, utilizând contul propriu, și construiesc graficul 

solicitat. 

     Dacă nu au toți elevii un dispozitiv digital individual, profesorul îi organizează în echipe, 

astfel încât fiecare echipă să dispună de cel puțin unul. 

     Elevii rezolvă sarcina de lucru și solicită asistență din partea profesorului, dacă nu se 

descurcă sau întâmpină probleme în rezolvarea acesteia. 

      Profesorul dirijează activitatea și oferă asistență acolo unde este nevoie. 

     Profesorul solicită încărcarea rezolvării sarcinii de lucru (a fișierului din aplicația Foi de 

calcul) pe platforma educațională a școlii (Google Classroom sau Microsoft Teams), în 

secțiunea alocată acestei lecții. 

Se poate solicita încărcarea rezolvării pe platforma educațională a școlii ( Google Classroom 

sau Microsoft Teams), în secțiunea alocată acestei lecții, pentru elevii care nu reușesc să o 

prezinte în clasă. 

 

Exemplul 8 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

https://youtu.be/2jxUOMGkwTc
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Geografie/EDP/#p=24
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4.1. Construirea unui demers investigativ 

dirijat. 

 

Antroposfera - omul şiactivităţile umane. 

Resursele naturale şi valorificarea acestora. 

Actitivatea propusă: 

     Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următoarelor momente ale unei lecții de 

geografie: fixarea cunoștințelor sau asigurare a performanței. 

     Metode didactice folosite: explorarea informației audio-video, problematizarea și 

conversația. 

     Profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe un ecran de 

proiectare/televizor/monitor resursa educațională deschisă  „Utilizarea energiei din surse 

regenerabile” (https://youtu.be/qCP9jzNv60A) de pe canalul de youtube „Lecții Geografie 

GeographyClasses”. Aici elevii observă care sunt sursele de energie regenerabilă și ponderea 

utilizării acestora la nivel mondial. 

     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor să 

răspundă la două întrebări: 

1. Care ar fi dezavantajele utilizării surselor de energie regenerabilă? 

2. Sunt folosite la potențial maxim sursele de energie regenerabilă în localitatea ta? 

     Elevii analizează întrebările și formulează răspunsuri. 

     Profesorul oferă feedback, explicații și adresează întrebări suplimentare. 

     Elevii răspund la întrebările profesorului. 

     Profesorul le oferă feedback și explicații suplimentare, dacă este cazul. 

 

Exemplul 9 

Competența specifică vizată Conținutul de parcurs 

4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi 

proceselor după caracteristicile geografice 

 

Europa.Caracterizarea geografică a unor 

state. 

Franța și Germania. 

Actitivatea propusă: 

     Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următoarelor momente ale unei lecții de 

geografie: dirijarea învățării, asigurarea performanței sau asigurarea retenției și a transferului. 

     Metode didactice care folosite: explorarea informației audio-video, observarea și e-

learningul. 

     Profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop/tablete pe un ecran de 

proiectare/televizor/monitor resursa educațională deschisă  „Comparația între două state” 

(https://youtu.be/x6iF0cOs5Mc) de pe canalul de youtube „EDUCRED 

Gimnaziu”(https://www.youtube.com/channel/UCUQ_i16OVQcIPYPkc0-70Vw) . 

     Elevii observă cum pot fi comparate două dintre cele mai importante state europene, 

Franța și Germania, pe baza principalelor caracteristici geografice. 

     După vizionarea acestei  resurse educațională deschise, profesorul le cere elevilor ca, pe 

baza datelor din manualul școlar de clasa a VI-a, la disciplina geografie, sau pe baza datelor 

de pe internet, să compare două state europene, la alegere, pe modelul comparației prezentate 

în resursa educațională deschisă vizionată. 

     Elevii își aleg câte două state și realizează, în scris, comparația. 

https://youtu.be/qCP9jzNv60A
https://youtu.be/x6iF0cOs5Mc
https://www.youtube.com/channel/UCUQ_i16OVQcIPYPkc0-70Vw
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     Profesorul observă activitatea și comportamentul elevilor oferind indicații și explicații, 

dacă este nevoie. 

     Elevii citesc comparațiile realizate și primesc feedback din partea profesorului și a 

colegilor. 

     Profesorul evaluează răspunsurile prin note. 

Se poate solicita încărcarea rezolvării pe platforma educațională a școlii ( Google Classroom 

sau Microsoft Teams), în secțiunea alocată acestei lecții, pentru elevii care nu reușesc să o 

prezinte în clasă. 

     Profesorul analiează temele primite pe platforma educațională a școlii și oferă feedback 

individual fiecărui elev. 

 

Exemplul 10 

Competențe specifice evaluate Conținuturi 

2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe 

reprezentări cartografice 

2.2. Ordonarea spaţialăşi/sau cronologică a 

elementelor, fenomenelor şi proceselor 

geografice după criterii date 

3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, 

fenomenelor şi proceselor geografice prin 

utilizarea instrumentelor TIC/GIS 

4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor 

şi proceselor după un algoritm dat 

 

Europa. Identitate geografică. 

• Mediul natural ca suport al locuirii umane 

- Poziţia geografică. Ţărmurile: golfuri, 

insule, peninsule şi strâmtori 

- Caracteristici generale ale reliefului. Unităţi 

majore 

- Hidrografia 

- Diferenţieri climatice şi biogeografice 

• Oameni şi locuri 

- Harta politică – state și regiuni 

- Răspândirea geografică a populaţiei. 

Elemente de diversitate umană (diversitate 

etnică, lingvistică, confesională şi culturală) 

- Mari oraşe europene 

• Economia 

- Resursele naturale şi valorificarea lor 

- Activităţile economice: agricultura, 

industria, serviciile 

• Uniunea Europeană 

• Caracterizarea geografică a unor state (cel 

puțin un stat din fiecare regiune geografică) 

 

     Activitatea propusă: 

     Următoarea activitate este una de evaluare a competențelor specifice, menționate în 

tabelul de mai sus (coloana din stânga), pe baza conținuturilor din unitatea de învățare 

„Europa. Identitate geografică”(coloana din dreapta a tabelului de mai sus). 

     Folosind aplicația Formulare de pe platforma educațională Classroom sau de pe Microsoft 

Teams, profesorul creează test de evaluare, cu 5 secțiuni și mai multe tipuri de itemi de 

evaluare, după cum urmează: 
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➢ Secțiunea I, de introducere, unde elevilor li se solicită să selecteze clasa, astfel 

primind 10 puncte (item „Dropdown” din aplicația Formulare); 

➢ Secțiunea a II-a, unde se găsesc patru itemi obiectivi de evaluare, cu alegere multiplă, 

pentru evaluarea competenței specifice 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe 

reprezentări cartografice; 

➢ Secțiunea a III-a, unde se găsesc patru itemi semiobiectivi de evaluare, cu răspuns 

scurt, doi dintre aceștia pentru evaluarea competenței specifice 3.2. Prezentarea 

caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice prin utilizarea 

instrumentelor TIC/GIS 

➢ Secțiunea a IV-a, unde găsim un item obiectiv de evaluare, de tip pereche, pentru 

evaluarea compenteței specifice 2.2. Ordonarea spaţialăşi/sau cronologică a 

elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date 

➢ Secțiunea a V-a, unde găsim un item subiectiv de evaluare, tip eseu structurat, pentru 

evaluarea competenței specifice 4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi 

proceselor după un algoritm dat. 

     Un model de astfel de test de evaluare, realizat în aplicația Formulare Google,  puteți 

accesa la următoarea adresă: 

https://forms.gle/WeC2jU9To5zpzxdB8 

     Conținând un item subiectiv de evaluare corectarea nu se va face automat de către 

aplicația platformei ci manual, la punctajul acordat pentru rezolvarea itemilor obiectivi și 

semiobiectivi de evaluare, profesorul va adăuga manual punctajul după corectarea itemului 

subiectiv de evaluare (secțiunea a V-a). 

     Pentru a face posibil acest lucru, selectăm din setările formularului opțiunea „Trimiteți 

nota mai târziu, după evaluarea manuală” (Imaginea 26 - Opțiunea de trimitere a notei după 

corectarea manuală, în Formulare Google, Setări, Chestionare). 

     Formularul va fi integrat într-o temă (sarcină de lucru) pe Google Classroom sau 

Microsoft Teams unde va solicita elevilor să rezolve exercițiul din formular și să apese 

„Trimitere” sau „Predare”, la final. Tot aici, profesorul detaliază și explică modul de 

corectare și ce așteaptă de la aceștia pentru acordarea punctajului maxim. Specifică și faptul 

că ultimul subiect (ultima secțiune) va fi corectată manual și că, după corectarea acesteia va 

trimite nota aferentă, fiecăruia. 

     Elevii rezolvă chestionarul. 

     Profesorul evaluează răspunsurile prin note și trimite feedback personalizat fiecărui elev, 

pe platforma educațională Google Classroom sau Microsoft Teams, prin opțiunea mesajelor 

private asociate temei/sarcinii de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WeC2jU9To5zpzxdB8
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Patrimoniul Mondial UNESCO la orele de geografie din ciclul liceal / 

UNESCO World Heritage in High-school Geography Classes  

 

 

Cucuteanu Ștefania150 

 

Rezumat. În contextul actual al evoluției societății la nivel mondial, educația evidențiază 

schimbările din toate domeniile, dar cu atât mai vizibile sunt cele reflectate de schimbările de mediu. 

Cu ajutorul resurselor oferite de site-ul UNESCO, elementele din listele Patrimoniului Mondial pot 

deveni un facilitator între profesorul de geografie și elev, conducând spre consolidarea competențelor. 

Siturile și elementele culturale UNESCO reprezintă studii de caz pentru elevii din ciclul liceal (mai 

ales clasa a XI-a) prin valoarea mondială, criteriile de integrare și politicile de conservare, prin 

menționarea factorilor care le influențează sau prin exemplele de bună practică. Este validată ca sursă 

de informare științifică la nivel internațional, o imensă colecție de hărți, documente, imagini și 

videoclipuri, cu posibilitatea de a fi utilizată pentru orele de geografie atât de către profesor cât și de 

către elev.  

Cuvinte – cheie: UNESCO, resurse educaționale, modele de bună-practică, studii de caz  

Abstract. In the current context of the evolution of society worldwide, education highlights 

changes in all areas, but even more visible are those reflected by environmental changes. With the 

help of the resources offered by the UNESCO site, the elements from the World Heritage lists can 

become a facilitator between the geography teacher and the student, leading to the consolidation of 

skills. UNESCO cultural sites and elements are case studies for high school students (especially 11th 

graders) by their global value, integration criteria and conservation policies, by mentioning the factors 

that influence them or by examples of good practice. A huge collection of maps, documents, images 

and videos is validated as a source of scientific information internationally, with the possibility of 

being used for geography classes by both the teacher and the student.  

 Keywords: UNESCO, educational resources, models of good practice, case studies 

 

 

Ritmul rapid al producerii schimbărilor în societatea actuală, al progresului generat de 

tehnologie și/ sau digitalizare în toate domeniile se transpune și în educație, fără a ține cont 

de capacitatea de adaptare a actorilor din sistem. Parafrazând o expresie des utilizată pentru 

evoluția limbii – ”Limba este un organism” (Teoria Leiden), se poate spune același lucru și 

despre educație – ”Educația este un organism” – fiind capabilă să absoarbă în timp real 

modificările din mediu (de exemplu: progresul din știință). Educația este nevoită să absoarbă 

toate schimbările observate în jur, trăite de societate, deoarece se lucrează, în majoritatea 

cazurilor, cu categoria de vârstă cea mai adaptabilă vremurilor și de la care apar mereu 

întrebări legate de realitatea lumii înconjurătoare. 

Privind asupra complexității dezvoltării lumii actuale, elevul român are din ce în ce 

mai mult percepția apartenenței la un spațiu european (sau chiar mondial), percepția 

                                                           
150 Profesor gr. I la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași, Str. Sărărie, Nr 189. E-mail: lstefania@yahoo.com 
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apartenenței la o „școală europeană”, prin legăturile tot mai frecvente pe care le are cu 

reprezentanți ai altor sisteme de învățământ. Școala românească (inclusiv domeniul 

curriculum) nu poate rămâne în afara acestui „tot” european. 

Conform stadiilor dezvoltării inteligenței sau capacității cognitive după J. Piaget, 

aproximativ la 16 ani se termină și stadiul operațiilor formale, care asigură printre altele, 

formarea gândirii ipotetico – deductive. De aceea, mai ales la nivelul ciclului liceal superior 

se recomandă activitățile care determină elevii să analizeze, să extragă cauze, să prevadă 

moduri de operare, să realizeze sinteze etc. Este momentul în care se poate aborda în școală 

problematica politicilor publice (educaționale, de mediu și nu numai).  

În domeniul geografiei devine oportună studierea unor exemple de bune practici, de 

politici publice de mediu de succes la nivel internațional, cu rezultate evidente, aplicabile și 

în România. Drept pentru care, studierea Patrimoniului Mondial UNESCO devine dezirabilă 

pentru ciclul liceal, și mai ales pentru cel superior liceal - clasa a XI-a. 

Argumentele de bază sunt cele care țin de viziunea organizației și de inițitativele în 

educație. În viziunea organizației se explică: „UNESCO promovează moștenirea culturală și 

demnitatea egală a tuturor culturilor, UNESCO întărește legăturile între națiuni. UNESCO 

promovează programele și politicile științifice ca platforme pentru dezvoltare și cooperare 

(...)UNESCO ajută țările să adopte standarde internaționale și să gestioneze programe care 

favorizează fluxul liber de idei și schimbul de cunoștințe (...) datoria UNESCO rămâne de a 

reafirma misiunile umaniste de educație, știință și cultură.” (conform 

https://www.unesco.org/en/introducing-unesco) Inițiativa ”Viitorul Educației” („Futures of 

Education”) a UNESCO își propune ”să regândească educația și să modeleze 

viitorul. Inițiativa cuprinde o dezbatere globală cu privire la modul în care cunoștințele, 

educația și învățarea trebuie reinventate într-o lume cu o complexitate tot mai mare, 

incertitudine și precaritate.” (conform https://en.unesco.org/futuresofeducation/initiative) 

Studierea Patrimoniului Mondial UNESCO vine la pachet cu o resursă digitală deja 

existentă pe site-ul propriu al organizației, cu adaptarea în timp real la modificările apărute în 

listă. Sunt de menționat ambele site-uri ale organizației: https://whc.unesco.org/ (site-ul 

inițial, cu obiectivele și activitatea organizației, precum și lista proprietăților din Patrimoniul 

Mondial) și https://ich.unesco.org/ (site cu activități, evenimente, proiecte din Patrimoniul 

Cultural Imaterial al Umanității, precum și lista elementelor culturale cuprinse în această 

categorie). Statele membre ONU sunt și state membre UNESCO (România din 1956). În 

prezent sunt 1154 de situri (din 167 de state) în Patrimoniul Mondial Material și 584 de 

elemente culturale (din 131 state) incluse în Patrimoniul Mondial Imaterial. România are 

înscrise 9 situri (unice sau grupate) și 7 elemente culturale (unele asociate cu alte țări din 

regiune).  

Este, probabil, cel mai vast și complex ”atlas” existent în format digital, cu hărți, 

imagini și videoclipuri, cu cercetări științifice recunoscute. 

Deși informația originală este prezentată în engleză sau franceză, traducerea automată 

cu ajutorul programelor disponibile online este favorabilă manevrării cu rapiditate a paginilor 

web. Cu un site foarte intuitiv, se ajunge ușor de la harta lumii, cu întregul patrimoniu, la 

harta României și a proprietăților aflate pe lista UNESCO. 

https://www.unesco.org/en/introducing-unesco
https://en.unesco.org/futuresofeducation/initiative
https://whc.unesco.org/
https://ich.unesco.org/
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Figura nr. 1. Captură ecran – Harta Patrimoniului Mondial UNESCO stânga (http://whc.unesco.org/en/list/) și 

Proprietățile României înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial dreapta 

(http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro) 

 

Figura nr. 2. Captură ecran – ”Constelația” Patrimoniului Cultural Imaterial stânga 

(https://ich.unesco.org/en/dive) și Domeniile Patrimoniului Cultural Imaterial dreapta 

(https://ich.unesco.org/en/dive&display=domain#tabs) 

 

Pe lângă valorificarea imaginilor sau videoclipurilor, reprezentative pentru fiecare sit 

sau element cultural ales, elevul din ciclul liceal superior capătă informații și este îndrumat în 

identificarea propriilor convingeri, în ceea ce privește politicile publice legate de conservare  

UNESCO. Sunt date modele de bună practică dar și elemente din listă aflate în pericol. 

Se pot face legături între siturile și elementele culturale din cele două liste ale 

Patrimoniului Mondial UNESCO, cu unitățile de învățare din programa de clasa a IX-a (de 

exemplu, elemente din Relieful terestru, Apele Terrei, Viața și solurile pe Terra), cu unitățile 

de învățare din clasa a X-a (de exemplu, elemente din Geografia populației și așezărilor 

umane - Principalele probleme actuale de geografie politică, Populaţia, Protecţia mediului  

înconjurător şi dezvoltarea durabilă, Urbanizarea, Geografie economică - Turism), cu cele 

din clasa a XI-a (de exemplu, elemente din Mediul înconjurător – problemă fundamentală a 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro
https://ich.unesco.org/en/dive
https://ich.unesco.org/en/dive&display=domain#tabs
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lumii contemporane - Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, Protecţia, 

conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător, Regionalizarea şi 

globalizarea lumii contemporane - Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii 

contemporane) sau chiar din clasa a XII-a (de exemplu, elemente din Europa și România – 

geografie fizică, Europa și România – geografie umană, Europa și Uniunea Europeană în 

lumea contemporană).  

Exemplele de proprietăți conservate la nivel mondial, exemplele de strategii de 

politici de conservare, etapele includerii unei proprietăți (materiale sau imateriale) în cadrul 

patrimoniului, modul fiecărui stat de a se implica în politica UNESCO - reprezintă o paletă 

de posibilități de abordare la ora de geografie, mai ales către elevul de clasa a XI-a.  

Există șase mari domenii în cadrul politicilor UNESCO, incluse într-un ”Compendiu 

de politici privind Patrimoniul Mondial”: Convenția Patrimoniului, Mondial, Credibilitatea 

Listei Patrimoniului Mondial, Conservarea Proprietăților Patrimoniului Mondial, Construirea 

Capacității Patrimoniului Mondial, Comunicarea, Comunitățile. În cadrul acestor domenii 

sunt definite și exemplificate, printre altele, standardele UNESCO, politicile de patrimoniu la 

nivel național, criteriile patrimoniului mondial, măsuri legislative, de reglementare și 

contractuale de protecție, tipuri de proprietăți, factori care afectează proprietățile, noțiuni de 

educație și conștientizare, participarea comunităților locale și a altor părți interesate.  

Siturile naturale, culturale sau mixte sunt potrivite pentru exemplificare, prin studii de 

caz, la ora de geografie. 

✓ Concret, în momentul în care se alege din sit prezentarea proprietății Complexul 

Central de Conservare a Amazonului, apar informații legate de descriere, hărți, documente 

de integrare în listă, imagini, videoclipuri, indicatori de raportare și asistența acordată de 

UNESCO (inclusiv financiară). Valoarea excepțională a acestui sit constă în cele peste 6 

milioane de hectare de arie protejată, mărită succesiv prin includerea a patru situri și în 

existența uneia dintre cele mai bogate zone ale planetei în ceea ce privește biodiversitatea: 

păduri uscate și păduri de câmpie inundate periodic, cursuri de apă, cascade, mlaștini, lacuri 

și plaje, insule fluviale, o mare varietate de floră și faună, inclusiv specii aflate pe cale de 

dispariție. 

✓ La fel și pentru Peisajul Minier Roșia Montană, înscris recent (2021), dar ca 

proprietate în pericol și care încă nu a avut parte de asistență. În descrierea acestui sit sunt 

precizate valoarea universală excepțională (cel mai semnificativ, extins și divers complex de 

mine pentru exploatarea aurului, subteran, roman, cunoscut în prezent în lume), criteriile în 

care s-a încadrat (tehnica minieră de exploatare subterană a aurului roman, tradițiile culturale 

ale unei vechi comunități miniere, importanța strategică esențială pentru Imperiul Roman), 

vulnerabilitatea (cauzată de propunerile actuale de minerit în regiune), cerințele de protecție 

și management - existente în legislația României și recomandările organizației (”Este 

evidentă necesitatea elaborării unui Plan Urbanistic General și a unui Plan Urbanistic 

Zonal pentru a restricționa aprobările pentru autorizațiile miniere. Planul de management al 

proprietății este în curs de finalizare de către Institutul Național al Patrimoniului care este 

responsabil și de monitorizarea proprietății. Planul de management ar trebui completat de 

un plan de conservare, susținut la nivel internațional, și ar trebui implementată o strategie 

turistică.”) 
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✓ Poveștile de succes descrise de UNESCO, printre care situl arheologic Delphi din 

Grecia, Parcul Național Muntele Kenya, situl Angkor din Cambodgia, Zona de conservare 

Ngorongoro din Tanzania, orașul Veneția din Italia, sau Meșteșugul morarului care operează 

mori de vânt și apă din Olanda, Festivalurile de construcții plutitoare din Japonia devin 

modele de bună practică, menționante în cadrul orelor, pentru tinerii care participă activ în 

comunitățile din care fac parte. În cazul fiecărui sit/element cultural sunt arătate modul de 

acțiune, cu prezentarea pericolelor la care erau expuse, colaborarea cu fiecare stat, 

comunitate afectată și reprezentativitatea pentru campaniile următoare. 

✓ Lista Patrimoniului Mondial în pericol oferă informații despre condițiile care 

amenință caracteristicile pentru care o proprietate a fost înscrisă, condiții care se transpun în 

amenințări iminente specifice și dovedite, sau potențiale (probleme majore cauzate de 

conflicte armate și războaie, cutremure și alte dezastre naturale, poluare, braconaj, urbanizare 

necontrolată și dezvoltare turistică necontrolată). Din această listă fac parte în prezent 52 de 

proprietăți, printre care: situri arheologice din Afganistan, centrul istoric al Vienei, pădurile 

tropicale din Sumatra, orașul vechi al Ierusalimului și zidurile sale, pădurile tropicale din 

Madagascar, peisajul minier Roșia Montană, orașul antic Damasc, Parcul Național 

Everglades (S.U.A.). 

Transparența decizională în cadrul listei patrimoniului este vizibilă prin prezentarea 

tuturor documentelor de integrare, de la strategia globală, la nominalizări, proprietăți noi 

înscrise, patrimoniu în pericol și până la exemplele pozitive. Toate acestea pot fi legate de 

tema mare, de actualitate, a protecției mediului în fața schimbărilor climatice și a conflictelor 

globale, a protecției mediului prin dezvoltare durabilă. 

Concluzii. Abordările noi în prezentarea realității geografice deschid calea spre noi 

resurse, câteodată foarte complexe, utilizabile în formarea competențelor în geografie. 

Profesorul este cel care, în prezent, în contextul digitalizării, alege sursele de informare și 

devine model în prezentarea unui conținut științific de valoare. Patrimoniul Mondial 

UNESCO devine o astfel de resursă educațională, validată la nivel internațional, cu 

informații de calitate oferite profesorilor și elevilor. 
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Managementul eficient al temelor pentru acasă – factor prioritar în 

asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina 

geografie / 

 The efficient homework management - a priority factor in ensuring the 

quality of the teaching-learning-evaluation process in school geography  

 

 

Albu Angela151 

 

Rezumat. Un element de noutate inclus în Planul – cadru pentru anul de studii 2019 – 2020 a 

fost proiectarea temelor pentru acasă conform cerințelor curriculare la disciplinele școlare în 

corespundere cu Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, 

gimnazial și liceal. Punerea în aplicare a Instrucțiunii respective a avut o rezonanță socială mare, în 

care opiniile cadrelor didactice, părinților și specialiștilor din domeniul educational s-au împărțit. 

Opiniile separate au apărut, deoarece tema de acasă a reprezentat întotdeauna o activitate cu multiple 

și majore semnificații, atât la nivelul profesional al pedagogului, cât și la nivelulpărinților și al 

elevilor. Reglementarea științifică și normativă a temelor de acasă pentru elevi, elaborarea 

mecanismelor de stabilire a volumului, gradului de dificultate al acestora; formarea cadrelor didactice 

pentru echilibrarea corectă a sarcinii didactice la clasă cu cea de acasă este imperioasă șe necesită a fi 

abordată, studiată și aplicată eficient în procesul educational pentru a asigura calitate în procesul 

educational. 

Cuvinte – cheie: teme pentru acasă, elevi, profesori, reglementări metodice 

 

Abstract. A new element included in the Framework Plan for the academic year 2019 - 2020 

was the design of homework according to the curricular requirements for school subjects in 

accordance with the Instruction on homework management in primary, secondary and high school. 

The implementation of the respective Instruction had a great social impact, in which the opinions of 

teachers, parents and specialists in the field of education were divided. Separate opinions emerged, 

because the homework has always been an activity with multiple and major meanings, both at the 

professional level of the teacher and at the level of parents and students. Scientific and normative 

regulation of students’ homework, setting up of mechanisms for establishing their amount or level of 

difficulty; the training of teachers for a proper balance of the teaching task in the classroom with that 

at home is imperative and needs to be approached, as well as studied and applied effectively in the 

educational process to ensure quality in the educational process.  

 Keywords: homework, students, teachers, methodological regulations 

 

 

Introducere. „Încă din secolul al XIX-lea, temele pe acasă erau considerate o 

pedeapsă pentru copil, acesta fiind lipsit de timp pentru distracții. De ce astăzi copiii nu pot 
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învăța fără a avea teme pe acasă?”, se întreabă Gerald K. LeTendre, profesor la Universitatea 

Pennsylvania. Tema pentru acasă a elevului este definită ca un set de cerinţe destinate a fi 

reralizate în afara orelor de clasă, ca o prelungire a activităţii de studiu prin activitate 

individuală, teoretică şi practică, de documentare sau elaborare a unei lucrări de sinteză sau a 

unor proiecte pe baza cunoştinţelor dobândite în clasă.  

Dezbateri. În practica pedagogică, tema pentru acasă trebuie privită din două 

perspective complexe:  

-perspectiva tradițională: activitate de automatizare a unor achiziții cognitive strict necesare 

lecției/ lecțiilor ulterioare, pentru însușirea unor subiecte noi;  

-perspectiva modernă: activitate ce corespunde etapei finale în cadrul ERRE; cu funcție de 

deschidere spre domeniile vieții, ajutându-l pe elev să realizeze legătura cu cele învățate la 

lecție. 

Creșterea substanțială a volumului de informație produsă în ultimii ani de știință, arte și 

tehnologii informaționale a determinat în mod direct mărirea timpului pentru pregătirea 

temelor de acasă și prin urmare reducerea timpului liber rezervat pentru odihnă și alte 

activități ale elevilor. În consecință, în opinia unor specialiști din domeniu, suferă starea de 

sănătate aelevilor, care a devenit una dintre problemele practicii educaționale. În acest 

context, este necesar de menționat faptul că reconceptualizarea problemei privind 

managementul temelor pentru acasă, prin aprobarea de către Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării a Instrucțiunii privind managementul temelor, cu consultarea opiniei publice, a 

fost cât se poate de necesară și oportună.   

     Potrivit mai multor cercetări pe care savantul le-a efectuat timp de 10 ani, doar 7 la sută 

din elevii ce provin din 59 de țări ale lumii nu primesc teme pe acasă, iar rezultatele lor la 

învățătură nu au de suferit din această cauză. Elevii din Algeria, Kuweit și Maroc, de 

exemplu, își petrec foarte mult timp făcându-și temele pe acasă, însă ei ocupă ultimele poziții 

în ratingul TIMSS (Tendințe în Studiul Internațional al Matematicii și Științelor). În Hong 

Kong, Taiwan și Japonia, copiii au mai puține teme pentru acasă decât semenii lor din alte 

țări, dar sunt mereu pe primele poziții ale diverselor clasamente și câștigă toate medaliile la 

olimpiadele internaționale. În Olanda, fiecare al 5-lea elev nu are nimic de învățat pe acasă, 

însă această țară ocupă locul 12 în ratingul TIMSS. În Franța sunt anulate toate temele pe 

acasă pentru toți copiii de până la 11 ani. Mai exact acești copii își fac temele nu acasă, ci la 

școală. Pentru aceasta ei au la dispoziție câte o jumătate de oră pe zi. Această decizie este 

motivată prin faptul că elevii din familiile sărace nu au timp pentru a-și pregăti temele pe 

acasă, având mai multe griji acasă. În plus, adesea, părinții nu acordă copiilor suficient timp 

pentru această pregătire, iar la școală copiii pot miza pe ajutorul profesorilor.  Unii experți 

susțin că temele pentru acasă măresc inegalitatea socială a copiilor. În timp ce unii copii sunt 

ajutați de către părinți sau persoane special plătite pentru aceasta, alții nu sunt ajutați de 

nimeni. Timpul îndelungat petrecut deasupra manualelor și caietelor nu trece fără consecințe. 

Părinții constată că proprii lor copii dorm rău și se îmbolnăvesc des. Gerald K. menționează 

că nu există dovezi privind utilitatea reală a temelor pe acasă și influența acestora asupra 

reușitei școlare, deși unii profesori și psihologi susțin contrariul. Aceștia consideră că temele 

pe acasă îi disciplinează pe copii și îi fac mai responsabili. Volumul mare al acestor teme 

însă provoacă în cele mai dese cazuri emoții negative. Reperele metodologice vin cu 
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recomandări privind eficientizarea temelor pentru acasă la disciplina geografie, recomandări 

axate pe caracterul interdisciplinar și transdisciplinar al acestora, pe dozare, diversificare, 

diferențiere, originalitate, curiozitate și caracter practic-aplicativ.  Cu aceleași recomandări 

vine și Gerald K. LeTendre, care propune profesorilor să elaboreze teme pe acasă în mod 

individual, pentru fiecare elev, ținând cont de capacitățile, vârsta și situația din familia 

acestuia.  

     Studiind și analizând rezultatele Raportului” Temele pentru acasă”, care a înglobat o 

consultare națională privind rolul, consistența și eficiența temelor de acasă, realizată în țara 

vecină, România, am identificat prezența unor probleme similare cu cele din Republica 

Moldova, inclusiv: 

- profesorii, elevii și părinții se raportează diferit la temele pentru acasă, atât în ceea ce 

privește rolul temelor în învățare, cât și în ceea ce privește conținutul și durata acestora.  

- profesorii dau teme pentru consolidarea și aprofundarea celor învățate în clasă, în timp ce 

elevii își doresc teme diferențiate, creative, care să îi provoace și care să presupună muncă de 

echipă.  

- majoritatea elevilor şi părinții investigați, consideră că temele sunt adesea prea obositoare și 

prea multe și că acestea consumă o mare parte din timpul liber. 

- toate categoriile de actori școlari investigați sunt de acord, în mare măsură, că temele ajută 

la o mai buna înțelegere a ceea ce se predă la şcoală. 

- aproape 80% dintre părinți afirmă că elevii au nevoie de sprijin în rezolvarea temelor.  

- fetele şi băieții se raportează la teme în moduri diferite.  

În acest sens este necesară respectarea câtorva reguli generale de care profesorii ar 

trebui să țină cont pentru a asigura un management eficient al temelor pentru acasă și 

respectiv calitate în procesul educațional: 

1. Stabilirea unor teme relevante, ceea ce presupune elaborarea de sarcini care se adresează 

fie cunoștințelor predate la ora de curs, fie oportunităților elevilor de a explora conceptele-

cheie în zonele lor de interes;  

2. Adaptarea temelor în funcție de sarcinile trasate vârstei și competențelor copiilor, altfel 

încât nivelul de anxietate cu care aceștia se vor confrunta să nu le afecteze capacitatea de 

învățare, deoarece rata de succes a temelor crește preponderent cu satisfacția elevului de a fi 

capabil să îndeplinească sarcinile corect;  

3. Implicarea părinților, fără a transforma temele într-un motiv de conflict cu elevii și 

părinții, ele fiind o împărtășire de informații, nu o bătălie;  

4. Verificarea temelor împreună cu elevii, aceasta neînsemnând doar a face observații cu 

pixul roșu pe caiet, ci discutarea răspunsurilor copiilor la clasă și recapitularea conceptelor-

cheie, astfel încât informațiile din memoria de lucru să se fixeze în memoria de lungă durată. 

În privința adoptării unui act normativ care să reglementeze rolul temelor pentru acasă și 

timpul necesar efectuării acestora, opiniile cadrelor didactice, de asemenea, sunt polarizate: o 

parte consideră că temele pentru acasă trebuie să beneficieze de o reglementare juridică 

pentru o raportare la un cadru comun, evitându-se astfel excesele legate de volumul temelor, 

gradul de dificultate, timpul necesar efectuării acestora etc. La polul opus se situează opinia 

potrivit căreia această chestiune trebuie să fie și poate fi gestionată de către profesioniști 
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(cadrele didactice), în funcție de particularitățile fiecărei clase, reglementarea acestei 

problematici fiind văzută drept o constrângere a libertății de acțiune a profesorilor. 

Opinia noastră în raport cu controversele axate pe eficiența temelor pentru acasă este 

următoarea: 

- dintotdeauna, problema temelor pentru acasă a generat polemici aprinse, actorii dezbaterilor 

de acest tip fiind profesori, elevi și părinți deopotrivă. Atunci când este vorba despre teme 

pentru acasă, poziția majorității elevilor este fermă, considerându-le o sursă de stres; în plus, 

părinții le privesc ca pe o responsabilitate zilnică, iar profesorii dedică multe ore corectându-

le, de aceea: 

- temele pentru acasă, moștenite de la o generație la cealaltă ca metodă didactică elementară, 

nu-și mai găsesc rolul tradițional în peisajul educației moderne. Însă și-l pot reîntoarce, dacă 

sunt concepute corect! Tocmai din acest motiv, profesorul ar trebui să reflecteze asupra 

experienţei privind disponibilitatea elevilor de a-şi face temele, căutând să distingă acele 

situaţii în care tema pentru acasă să fie bine primită, existând chiar premise favorabile pentru 

ca aceasta să fie receptată cu bunăvoinţă şi realizată ca atare, adică să promoveze un 

management eficient al temelor pentru acasă în scopul asigurării unui proces educational de 

calitate la disciplina predată.  

- temele pentru acasă constituie o punte de legătură între şcoală şi familie. Ele sunt 

necesarepentru a consolida continuitatea dintre ora de curs şi orele de studiu. La nivelul 

semnificaţiilor profund umane, tema pentru acasă la disciplina geografie poate fi o poartă 

deschisă de către şcoală spre viaţa reală a copilului. Este necesar doar ca cadrul didactic să 

aplice axiologic cele 6 principii stipulate în Instrucțiunea privind managementul temelor 

pentru acasă în învățământul primar, gimnaazial și liceal. 

În continuare propunem modele, tehnici, aplicații preluate din literatura didactică de 

specialitate și din experiența personală pe care le-am implementat în perioada punerii în 

aplicare a Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în clasele de elevi a V-a – 

a IX-a în scopul formării unei atitudini a elevilor față de temele pentru acasă și pentru a 

obține reușite în predarea geografiei. 

Teme pentru acasă cu caracter interdisciplinar sau transdisciplinar. În acest context, 

propunem individualizat elevilor din clasa a VIII-a la tema” Protecția lumii vegetale” fișa cu 

epigrama și sarcinile de mai jos: ”Cu glasul trist spunea pădurea                                                                                                                                    

Văzându-și brațele tăiate, Când ai în mâna ta securea, Ușor mai e să-ți faci dreptate!”. 

Sarcina de lucru pentru tema de acasă:” Catrenul/versurile/epigrama se referă la interacțiunea 

dintre om și elementele mediului (vegetația). Plecând de la cunoștințele dobândite la limba și 

literatura română (figurile de stil: personificare, epitete) și la                                                                                                                 

disciplinele biologie și geografie, realizează sarcina după următorul algoritm:                                                                                     

1.     Identificarea problemei, expusă în versuri;             

2.     Localizarea problemei;   

3. Caracterizarea problemei (cause și efecte): indică trei cauze și trei efecte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.    Formarea ipotezei care poate fi aplicată în vederea soluțiilor;                                                   

 5.   Verificarea ipotezei”. 

Pentru tema în cauză, propun elevilor să realizeze 2-3 sarcini la alegeredin algoritmul 

propus și doar doritorii pot realiza toate sarcinile. Sarcina respectivă poate fi  propusă pentru 
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acasă și ca proiect de grup în clasa a IX-a, la tema”Resursele naturale”, fiind propuse elevilor 

și alte epigrame, inclusiv:                                                                                                                  

”Cu ape adăpăm, murdare  

  Acest pământ ce ne-a născut.  

  El le filtrează neștiut    

  Și-apoi le plânge prin izvoare.”                                                                            .                                             

  În practică am alternat periodic temele pentru acasă clasice, tradiționale cu cele cu 

caracter practic-aplicativ, având în vedere preferințele și interesul elevilor pentru astfel de 

teme. Astfel, la ora de geografie cu tema ”Procesele endogene”, clasa VIII-a, elevii au 

realizat acasă modelul unui vulcan noroios și mecanismul erupției acestuia. 

        După ce au fost puse în aplicare ”Instrucțiunea privind managementul temelor pentru 

acasă”, am meditat mult asupra acelui ansamblu de teme pe care aș putea să le ofer elevilor 

din clasa a V-a, ținând cont de recomandările actelor normative în vigoare, inclusiv 

Curriculumul national, 2019. Studiind diverse surse și ținând cont de specificul clasei a V-a 

din gimnaziu și a elevilor în parte, inclusiv prezența unui elev cu cerințe educaționale 

speciale, am elaborat un șir de teme pentru acasă, cea mai relevantă pentru elevi fiind Agenda 

de proiect. Aceasta reprezintă un tabel pe care elevul urmează să-l completeze zilnic timp de 

o săptămână. Agenda de proiect este destinată unei teme și conține 5 rubrici, 3 dintre care 

urmează să le completeze elevul, iar 2 rubrici – părinții. Prima agenda de proiect pe care au 

completat-o elevii clasei a V-a a fost propusă la tema ”Orientarea în spațiu”, astfel zilnic 

elevii aveau sarcina să completeze rubricile ”data”, ”ora realizării” și ”observări/comentarii”, 

iar părinții apreciau observările și comentariile realizate de copil cu calificative și semnau 

agenda,  în rubrica respectivă. Prin acest gen de teme pentru acasă, am reușit să formez la 

elevi responsabilitatea de a oferi disciplinei geografie câte puțin timp în fiecare zi (chiar dacă 

completarea acesteia necesita 4-5 minute zilnic), să responsabilizez părinții privind 

verificarea elevilor clasei a V-a privind îndeplinirea temelor pentru acasă și să cultiv interesul 

și pasiunea elevilor pentru studierea geografiei. Elevii au fost încântați să completeze 

Agendele de proiect, acestea fiind posibil de practicat la toate unitățile de învățare în clasa a 

V-a.  

  Un rol aparte îl acord adaptării temelor pentru acasă la geografie în funcție de gradul 

de dificultate și interesul elevului. Am pus accent pe diferențierea temelor pentru acasă, astfel 

încât elevul să poată efectua tema în acord cu nivelul său de pregătire, aplicând Teoria 

Inteligențelor Multiple, elaborată și dezvoltată de psihologul american Howard Gardner, 

întrucât orele de geografie oferă perspective extrem de variate pentru aplicarea acestei teorii.  

Exemplu: Unitatea de învățare: Continente și bazine oceanice. Cunoașterea 

continentelor. Clasa a VI-a. Subiectul:Călătoriile geografice.  

            Inteligența: verbal-lingvistică.  Temă pentru acasă:Realizează o poveste care să 

înceapă cu ”A fost odată ...”, în care să surprinzi călătoria lui Fernando Magelan în jurul 

Lumii (sau călătoriile oricărui alt explorator). Pentru realizarea acestei sarcini am solicitat de 

la elevi să utilezeze metoda Storrytilling (Arta povestirii) care deja a fost aplicată în cadrul 

orelor de geografie și carepresupune transpunerea unor întâmplări sau evenimente în cuvinte 

şi are ca elemente constitutive traseul narativ, personajele, naratorul şi audienţa. Metoda 

încurajează participanții să îşi exploreze expresivita-tea, dezvoltă capacitatea acestora de a-şi 
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comunica gândurile și sentimentele într-unmod articu-lat, de a asculta activ, de a se 

concentra, de a recepta şi reacţiona la situaţii noi, în acelaşi timp reflectând asupra propriilor 

experienţe. De asemenea stimularea creativităţii prin storytelling contribuie la câştigarea 

încrederii în sine.Modele de teme pentru acasă pentru elevii clasei a IX-a care posedă 

inteligenţa intrapersonală :- săelaboreze un eseu cu propriile gânduri şi reacţii în legătură cu 

migrația populației;- să elaboreze organizatori grafici (copacul ideilor, ciorchine 

nestructurat);- să completeze jurnalul grafic, fișe de observare propuse de profesor (tema 

”Resursele naturale”);- să elaboreze diagrame, postere;- să vizioneze un film documentar 

despre beciurile vinicole de la Cricova sau Mileștii Mici;- să scrie opiniile sale despre cultura 

unor plante tehnice, exemplu tutunul ; - să stabilească un plan de acţiune pentru soluționarea 

problemelor ecologice din localitate;   

  Concluzii. În rezultatul cercetării temei și punerii în aplicare a Metodologiei privind 

”Managementul temelor pentru acasă” am sintetizat următoarele dominante:   

a) subiectul temelor pentru acasă în sistemul de educație din Republica Moldova 

rămâne unul controversat, opiniile exprimate de cele mai importante categorii de actori ai 

învățării fiind adesea destul de diferite între ele. Cadrele didactice consideră că temele pentru 

acasă sunt importante și asigură aprofundarea activității derulate în clasă, în timp ce elevii și 

părinții și-ar dori ca temele pentru acasă la geografie să fie mai puține și centrate mai mult pe 

aplicații și activități care implică mai multă creativitate, imaginație, mai mult lucru cu harta și 

mai puțin să fie axate pe căutarea de informații suplimentare și scrierea de eseuri. Aplicațiile 

practice (desene, colaje, machete etc.) sunt în topul preferințelor elevilor. Aceleași polarizări 

se constată și în interiorul aceluiași grup de elevi cu privire la diferite aspecte legate de 

temele pentru acasă, astfel fetele sunt în mai mare măsură în favoarea temelor pentru acasă, 

spre deosebire de băieți; 

b) temele pentru acasă sunt considerate, de cei mai mulți actori educaționali, ca fiind 

utile și necesare pentru îmbunătățirea învățării și ajută la o mai buna înțelegere a ceea ce se 

predă la şcoală;  

c) s-a constatat, analizând rezultatele punerii în aplicare a ”Instrucțiunii privind 

managementul temelor pentru acasă”, prezența atât a efectelor pozitive, cât și a unor efecte 

negative. Astfel, pentru elevii cu un nivel mediu și înalt al reușitei școlare temele pentru 

acasă la geografie au devenit mai atractive, mai relevante, îmbunătățindu-și rezultatele 

școlare, dar elevii care au un nivel scăzut al reușitei școlare nu își mai fac temele - deloc ori 

parțial - sau  fac temele cu o ritmicitate mai redusă și cu o calitate precară, întrucât pentru 

nerealizarea acestora nu se mai acordă note/calificative insuficiente. O parte dintre profesori 

se confruntă cu refuzul  elevilor de a mai efectua temele, chiar dacă acestea nu ar fi nici 

dificile, nici numeroase.Astfel, indiferent de efortul profesorului,  o parte din elevi nu au 

simțul responsabilității și a perseverenței și nici lipsa voinței de a face temele, iar acest fapt 

vorbește despre ”nepăsarea” , lipsa de interes a elevilor, acestea fiind dublate de graba de a 

finisa cât mai repede o sarcină, de lucrul grăbit, dezordonat, superficial, de exercițiile 

efectuate incomplet sau copiate pe fugă, de la colegi, în pauzele orelor; 

d) și părinții se raportează diferit la temele pentru acasă, atât cât privește rolul temelor 

în învățare, cât și conținutul și durata acestora.Cele mai dificile teme, în opinia părinților, 

apar a fi cele din  clasele a V-a și a VI-a, adică după ce se face trecerea, de foarte multe ori 
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abruptă și nu lipsită de consecințe, de la cerințele și modul specific de lucru din învățământul 

primar, la învățământul tradițional gimnazial, în  care exigențele sunt cu totul de altă factură, 

decât cele pe care le impunea ciclul primar;  

e) Multe voci din rândul cadrelor didactice îi consideră pe unii părinți ai elevilor 

vinovați pentru că nu valorizează şi nu sprijină, în măsura în care ar fi necesar, realizarea 

temelor pentru acasă. Prin urmare, o parte din părinți sunt indiferenți, manifestă o atitudine 

necooperantă la educația școlară, deci și la dificultățile şcolare ale elevilor, cu precădere în 

mediul rural.  

Pentru a pune în practică un management eficient al temelor pentru acasă care să 

asigure calitate în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina geografie este necesară: 

1.  colaborarea între toți factorii interesați – elevi – profesori – familie – comunitate –

mass-media, în scopul înțelegerii rolului temelor pentru acasă în formarea și dezvoltarea 

competențelor elevilor;  

2. conștientizarea de către profesori a nevoii elevilor de a primi teme pentru acasă 

diferențiate, cu rol de recuperare a lacunelor în învățare, teme la alegere și teme opționale,  

ținând cont de nevoile, interesele și preferințele elevilor;  

3. alternarea temelor clasice, tradiționale cu cele cu caracter practic-aplicativ, legate 

de viața reală și cu cele care facilitează cooperarea între elevi;                    

4. decongestionarea programei școlare, printr-o sistematizare mai clară a 

conţinuturilor și mărirea numărului de ore cu caracter aplicativ în perfectă concordanţă cu 

cerinţele pieţei muncii, care în rezultat să atragă după sine propunerea unor teme pentru 

acasă, care să se bazeze mai mult  pe înţelegerea situaţiilor reale de viaţă, cu care elevii se 

confruntă zi cu zi;                      

5. obligativitatea investigării opiniilor, atitudinilor și percepțiilor elevilor în legătură 

cu temele pentru acasă, prin aplicarea periodică a unor chestionare tematice (reprezintă o 

sursă de informații extrem de utilă pentru profesori, pentru reglarea volumului temelor, 

cunoașterea gradului de dificultate perceput, a interesului elevilor pentru realizarea temelor 

etc.); monitorizarea diverselor aspectele legate de temele pentru acasă, prin feed-back 

periodic de la elevi, părinți și profesori;  

6. încurajarea profesorilor să aibă o privire globală asupra temelor pentru acasă, în așa 

fel încât efectuarea acestora să corespundă timpului estimat în Instrucțiunea privind 

managementul temelor pentru acasă. În acest sens, este util ca în fiecare sală de clasă să 

existe un panou prevăzut cu un grafic al temelor pentru acasă, completat zilnic de către 

fiecare profesor. 

7. analiza conținutului temelor pentru acasă în contextul corespondenței între 

curriculum – manuale  și gradul de dificultate al subiectelor de la evaluările sumative și 

evaluările finale. 
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Măsurarea competențelor și a nivelului cunoștințelor achiziționate de elevi 

în modelul on-line de predare-învățare-evaluare. Studiu de caz: 

"Hidrosfera"/ 

Measuring the Skills and the Level of Knowledge acquired by Students in 

the Online Teaching-Learning-Evaluation Model. “The Hydrosphere” 

Case Study 

 
 

Toma Florentina152 

 

            Rezumat. Sistemul de învățământ ar trebui să se bazeze pe o abordare educațională în care 

metodele de predare, învățare și evaluare vizează transformarea elevului într-un agent activ în 

procesul de învățare, care să formeze toate competențele din programa școlară, în care învățarea 

vizibilă și rezultatele monitorizării acesteia au un rol esențial în luarea deciziilor profesionale. Scopul 

acestui demers al cercetării este de a maximiza impactul asupra rezultatelor educaționale și de a 

optimiza procesul instructiv-educativ prin proiectarea și aplicarea strategiilor didactice ce favorizează 

un act educațional de calitate. Cercetarea vizează aplicarea unei metode de predare-învățare pasivă cu 

structură secvențială de tip prezentare power-point și o evaluare standardizată prin exercițiul  

interactiv Kahoot care să formeze competențele din programa școlară, calculând mărimea efectului  

(în model on-line). Rezultatele au arătat că elevii care au beneficiat de modelul de predare-învățare cu 

metoda aplicată, au avut rezultate  bune la evaluare și că evaluarea prin joc orientează și dirijează 

învățarea, formează motivația elevilor, dezvoltă competențele și sugerează perfecționarea cadrului 

didactic. 

      Cuvinte-cheie: instrument de evaluare standardizat joc Kahoot, competențe specifice, mărime 

efect teste, metodă de predare-învățare pasivă cu structură secvențială de tip prezentare power-point 

 

Abstract. The education system should be based on an educational approach in which the 

methods of teaching, learning and evaluation aim at transforming the student into an active agent in 

the learning process, forming all the skills in the school curriculum, where the visible learning and 

monitoring results play a key role in making professional decisions. The purpose of this research 

approach is to maximize the impact on educational outcomes and to optimize the instructional-

educational process by designing and applying teaching strategies that promote a quality educational 

act. The research aims to apply a passive teaching-learning method with a sequential structure of a 

power-point presentation and a standardized assessment through the Kahoot interactive exercise to 

build the skills in the school curriculum, calculating the effect size (in the online model). The results 

showed that students who benefited from the teaching-learning model as applied, had good results in 

their evaluation and that evaluation through games guides and directs learning, trains students’ 

motivation, develops skills and suggests the improvement of the teacher’s teaching skills.  

                                                           
152 Profesor de geografie la Colegiul Național "Mihai Eminescu", sector 4, București, relocat str. 

V.V. Stanciu nr.6, e-mail: colegiul_eminescu@yahoo.com 
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Keywords: standardized Kahoot game evaluation tool, specific skills, test effect size, passive 

teaching-learning method with sequential structure of power-point presentation 

 

          Introducere. Dintre cercetările efectuate pe domeniul predării hidrologiei în model 

on-line se remarcă analiza simulărilor jocurilor de rol, în ceea ce privește  efectele unei 

simulări de negociere a managementului integrat al resurselor de apă (Loon Van și Anne, 

2019), utilizarea proiectelor bazate pe teme (Bring și Lyon, 2019),  instruirea on-line bazată 

pe date și modelare în hidrologie (Merwade și Ruddell, 2012) – toate însă în domeniul 

universitar. 

Un studiu comparativ al eficienței strategiilor moderne de predare în clasa de 

geografie se regăsește în lucrarea lui Pehoiu și Homeghiu, 2014, iar un studiu recent din 

timpul pandemiei în cercetarea lui Dulamă și Ilovan, 2020. Îmbunătățirea procesului de 

predare-învățare-evaluare a disciplinei geografie, prin alegerea unor strategii didactice care 

explorează "valoarea jocurilor pe computer ca instrument pentru învățarea elevilor și care 

duc la dezvoltarea abilităților TIC", a fost dezbătut de  Sebastia-Alcaraz și Tona Monllor, 

2020 (p.129), privind utilizarea de noi tehnologii la disciplina geografie, precum jocul RU-

EU- un suport de învățare sub formă de simulare situațională care nu poate fi reprodusă în 

clasă, cum ar fi dezastrele naturale. Cercetătorii au descoperit că o metodă utilă pentru a 

calcula reazultatele evaluărilor pe anumite intervale de timp și pe anumite eșantioane, 

utilizând scale diferite, este calcularea mărimii efectului (Glass și colab., 1981; Hattie și 

colab., 2011; Hedges și Olkin, 1985; Lipsey și Wilson, 2001; Schagen și Hodgen, 2009). 

       Problema cercetării identificate: Lipsa unor abordări privind modalitatea optimă  de 

predare-învățare în modelul on-line în condițiile actuale, care să crească interesul și atenția 

tuturor elevilor pe parcursul desfășurării unei ore de curs, duc la imposibilitatea profesorului 

de a forma tuturor elevilor competențele specifice programei școlare, ca urmare a unei 

legislații care nu permite observarea tuturor elevilor, prin nedeschiderea camerelor. Scăderea 

rezultatelor școlare pe perioada modelului on-line întărește această convingere.  

Materiale și metode de cercetare: 

        Cercetarea s-a efectuat în perioada martie-aprilie 2021, în cadrul Colegiului Național 

Mihai Eminescu, București, și  a constat în predarea-învățarea-evaluarea din domeniul 

geografiei, a unității de învățare Hidrosferala clasele a V-a  și a IX-a (cinci lecții de predare-

învățare-evaluare și o lecție de evaluare sumativă), pe un eșantion de 60 elevi de clasa a V-a 

și 210 elevi de clasa a IX-a. A fost aplicată ca metodă de predare-învățare de tip RED on-line 

pentru elevi, utilizând prezentarea power point și ca instrument de evaluare standardizat jocul 

Kahoot pentru secvența de feed-back, dar și chestionarul Google Forms pentru evaluarea 

sumativă. Grupurile de elevi sunt omogene din punct de vedere intelectual, însă eterogene ca 

specializare la liceu (profil matematică- informatică, științe sociale și filologie), au un stil de 

învățare predominant vizual (stil de învățare mixt), aceștia studiind pe model on-line, o oră 

pe săptămână din trunchiul comun (elevii de gimnaziu și liceu profil matematică-informatică) 

și două ore pe săptămână (elevii de liceu profil filologie și științe sociale).  

       Studiul a fost astfel împărțit pe două etape de cercetare:  

       Etapa 1 a cercetării privind secvența lecției de predare-învățare: în care s-a  aplicat 

metoda de predare-învățare: metoda pasivă cu structură secvențială de tip prezentare power-
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point, în care  elevii au răspuns verbal și liber sarcinilor de lucru standardizate din 

prezentarea power-point, notând în caiete schema lecției, cu activități de învățare stabilite în 

funcție de 3-5 competențe specifice din programa școlară,  cu un slide de prezentare a celor 5 

obiective operaționale ale lecției, ale standardelor de performanță de notare pe obiective 

operaționale și a atitudinilor responsabile în viața reală, care se proiectează să fie formate  

elevilor la fiecare lecție.  

     Etapa 2 de cercetare în ceea ce privește secvența lecției de feed-back: în care elevii 

vor acumula cunoștințe  în acord cu strategiile didactice adoptate (cu o abordare bazată pe 

măiestrie și achiziții, printr-o învățare orientată către scop, cu obiective centrate pe formarea 

competențelor și dezvoltarea abilităților cognitive) și evaluate standardizată la secvența de 

feed-back de tip joc Kahoot, cu 9 întrebări standardizate formulate pe compentențe specifice 

și în funcție de obiectivele operaționale ale lecției respective și o întrebare de feed-back 

asupra lecției predate de către profesor. Astfel s-a creat o bază de date a rezultatelor 

evaluărilor a fiecărei clase. 

 Obiective. Activități. Rezultate 

      Obiectivul general propus: determinarea implicării  prin aplicarea unei metode eficiente 

de predare-învățare la disciplina geografie (a metodei  RED de tip power-point), pe perioada 

modelului on-line, în funcție de eficiența acesteia, prin măsurarea rezultatelor evaluării 

elevilor și a competențelor obținute de aceștia. 

O1.măsurarea competențelor și a nivelului cunoștințelor elevilor achiziționate  prin aplicarea 

metodei de predare-învățare pasive, de tip RED, cu structură secvențială în domeniul 

geografiei-hidrosferei. 

A1.1. aplicarea testelor  standardizate de evaluare de feed-back tip kahoot și sumative cu 

instrumentul Google Forms pentru ambele grupuri. 

R.1.1.evidențierea efectelor utilizării metodei utilizate pe parcursul cercetării asupra formării 

competențelor și interpretarea  evaluărilor standardizate de tip Kahoot pentru cinci lecții 

(clasele a V-a și a IX-a) prin comparația rezultatelor obținute de elevi și calcularea mărimii 

efectului pentru progresul individual și al clasei. 

      S-au evidențiat ca aspecte: au fost sarcini de lucru  de învățare prin descoperire, iar 

lecțiile au cuprins verificarea lecției anterioare, pregătirea aperceptivă prin imagine/film 

didactic, dirijarea predării-învățării prin sarcini de lucru de descoperire, secvența de feed-

back și  retenție a cunoștințelor, 

       În ceea ce privește metoda pasivă Red cu structură secvențială de  tip prezentare power-

point, elevii au răspuns verbal și liber sarcinilor de lucru standardizate din prezentarea 

power-point a lecției, moderată de profesor, aceștia notând în caiete schema lecției.  

    Strategiile didactice utilizate pe parcursul cercetării au fost centrate pe activitatea de 

învățare și interacțiunea profesor-elev, fiind bazate pe exploatarea unor diferite suporturi de 

instruire- caiet, manual tipărit/digital, a unor modele de tip reprezentări cartografice grafice și 

pe mijloace TIC  (power-point, filmul didactic youtube și experiment personal cu valurile). 

Au fost utilizate alături de cele două metode supuse cercetării, metode de instruire variate: 

expozitive de comunicare orală (descrierea), conversativ-interogative (conversația euristică, 

problematizarea), demonstrative (explicația directă, demonstrația), bazate  pe explorarea 

informațiilor scrise (lucrul cu manualul digital/textul din manual, explorarea informației 
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virtuale), bazate pe explorarea informației (cartografice), bazate pe modele (grafice), bazate 

pe explorarea realității  obiective (observarea dirijată), bazate pe acțiune (e-learning), de 

memorare și învățare reflexivă (reflexia personală). Mijloacele de instruire utilizate au fost: 

tradiționale și tipărite (manualul), imaginile IT, grafice, mijloace IT (internet, metodă RED 

pasivă cu structură secvențială-power-point și instrument googleforms, mobil, calculator, 

laptop,  pagina web/youtube), reprezentări cartografice, suport de instruire și evaluare  

(caietul de  notițe, instrument pentru crearea RED de feed-back de tip Kahoot. Ca tipuri de 

evaluare utilizate au fost : frontală/individuală, iar ca metode si tehnici de evaluare: prin 

imagini de descoperire și întrebări care dezvoltă gândirea critică (p etot parcursul secvențelor 

de reactualizare a cunoștințelor), prin imagini și filmuleț didactic (pregătirea aperceptivă și o 

secvență de dirijare a predării-învățării), prin imagini, grafice și hărți de descoperire  

(dirijarea predării-învățării) și prin exercițiul interactiv de tip RED- jocul Kahoot.  

      Metodologia utilizată în calcularea mărimii efectului pentru achizițiile școlare  a 

progresului așteptat al elevilor pe clasă din perioada cercetării este utilizarea programului 

Jasp (calcularea abaterii standard  a clasei la toate evaluările și a mărimii efectului la teste, cu 

formula de calcul d=Media post testare-Media pretestare/Abaterea standard sau SD  pe 

clasă). 

      Rezultatele evaluărilor (media pe clasă, abaterea standard și mărimea efectului pe 

clasă/individual) sunt prezentate în tabelul 1, 2, 3 și 4 pentru clasele a V-a și clasele a IX-a. 

     Valorile mărimii impactului la teste demonstrează că metoda de predare-învățare- 

evaluare de tip power-point este eficientă. 

 

Tabel 1. Media efectului Cohen obținută individual pe clasă la cele 5 teste de feed-back Kahoot  la capitolul 

Hidrosfera- Clasele a V-a 

Media efectului Cohen 

obținută individual pe clasă la cele 5 teste 

de feed-back Kahoot 

 

                      Clase 

V A                            V B 

Efect ridicat 5 elevi 6 elevi 

Efect mediu 9 elevi 3  elevi 

Efect scăzut 9 elevi 6 elevi 

Efect negativ 4 elevi 7 elevi 

Teste de evaluare Kahoot la capitolul 

Hidrosfera 

Media efectului 

Cohen 

obținută 

individual la cele 

5 teste de feed-

back Kahoot 

Clase 

 

 

V A   V B                                           

Test 1/Pretest: Hidrosfera-caracteristici generale 

și importanță. Oceanul Planetar-componente și 

Efect ridicat 9 elevi 7 elevi 

Efect mediu 3 elevi 5 elevi 
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Tabel 2. Media efectului Cohen obținută individual la cele 5 teste de feed-back Kahoot  la capitolul Hidrosfera- 

Clasele a V-a 

localizare. Dinamica apelor oceanice 

Test 2/Post-test:Apele continentale -curgătoare 

Efect scăzut  3elevi 5elev 

Efect negativ 2elevi 1elevi 

Test 2/Pretest:  Apele continentale-curgătoare 

Test 3/Post-test:Apelecontinentale - stătătoare 

Efect ridicat 9 elevi 8 elevi 

Efect mediu 4 elevi 2 elevi 

Efect scăzut 6elevi 5elevi 

Efect negativ 1elevi 2elevi 

Test 3/Pretest:  Apele continentale - stătătoare 

Test 4/Post-test:Ghețarii și apele subterane 

Efect ridicat 6 elevi 3 elevi 

Efect mediu 0 elevi 3 elevi 

Efect scăzut  11elevi 8elevi 

Efect negativ 4elevi 2elevi 

Test 4/Pretest: Ghețariișiapelesubterane 

Test 5/ Post-test :Aplicaţii practice: Apele din 

orizontul local, Resurse de apăpotabilă, Măsuri 

de protecţieaapelor, Modalităţi de avertizare, 

reguli de comportare şi măsuri de protecţie în 

cazul producerii de fenomene extreme în 

orizontul local 

Efect ridicat 12 elevi 5 elevi 

Efect mediu 0 elevi 1 elev 

efectscăzut  5elevi 10elevi 

Efect 

negativ 

3 

elevi 

3 

elevi 

Media efectului 

Cohen obținută 

individual la cele 

5 teste de feed-

back Kahoot 

Clase 

 

IX D     IX F   IX H 

Clase 

 

 IX AIX C       IX E      IX G 

Efect ridicat 4  

elevi 

3 elevi 3 elevi 2  

elevi 

2 elevi 4 elevi 4 elevi 

Efect mediu 6  

elevi 

7 elevi 7 elevi 5  

elevi 

2 elevi 10 elevi 5 elevi 

Efect scăzut  10  

elevi 

15 

elevi 

8 

elevi 

17 

elevi 

18 

elevi 

11 

elevi 

13 

elevi 

Efect negativ 2  2 2 2 2 elevi 3 2 
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Tabel 3 . Media efectului Cohen obținută individual pe clasă la cele 5 teste de feed-back Kahoot  la capitolul 

Hidrosfera- Clasele a IX-a 

 

Teste de 

evaluare 

Kahoot la 

capitolul 

hidrosfera 

Media 

efectului 

Cohen 

obținută 

individual 

la cele 5 

teste de 

feed-back 

Kahoot 

Clase 

 

 

 

 

  IX D /  IX F/   IXH 

Clase 

 

 

 

 

IX A/       IX C/          IX E/        IX G 

Test 1/Pretest: 

Componentele

hidrosferei. 

Apele 

oceanice / Test 

2/Post test: 

Apele 

continentale1 

Efect 

ridicat 

4 

elevi 

4 elevi 2 elevi 4 elevi 3 elevi 1 

 elevi 

6 elevi 

Efect 

mediu 

3 

elevi 

5 elevi 2 elevi 5 elevi 2 elevi 2 elevi 5 elevi 

Efect 

scăzut  

5elevi 11 

elevi 

11 

elevi 

13 

elevi 

11elevi 11 

elevi 

5 elevi 

Efect 

negativ 

3 

elevi 

4 

 elevi 

3 

elevi 

4 

elevi 

4 

elevi 

2 

elevi 

5 elevi 

Test 2/Pretest:  

Apele 

continentale 

(partea I) 

Test 3/Post 

test:Apele 

continentale (II) 

Efect 

ridicat 

8 

elevi 

4 elevi 9 elevi 3 elevi 3 elevi 7 elevi 3 elevi 

Efect 

mediu 

0 

elevi 

6 elevi 0 elevi 5 elevi 6 elevi 7 elevi 0 elevi 

Efect 

scăzut  

4 

elevi 

9 

elevi 

7 

elevi 

9 

elevi 

7 

elevi 

2 elevi 17 

elev 

 

Efect 

negativ 

4 

elevi 

3 

elevi 

1 

elev 

5 

elevi 

1 

elev 

3 elevi 1  

elev 

Test 3/Pretest:  Efect 5 3 9 elevi 7 elevi 4 elevi 9 elevi 20 elevi 

elevi elevi elevi elevi elevi elevi 
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Apele 

continentale 

(parteaa II-a) 

Test 4/ Post-

test:Apele 

continentale 

(partea a III-a) 

ridicat elevi elevi 

Efect 

mediu 

0 

 elevi 

3  

elevi 

0 elevi 6 elevi 6 elevi 0 elevi 0 elevi 

Efect 

scăzut  

6 

 elevi 

9 

elevi 

5 

elevi 

3 

elevi 

5 

elevi 

8 elevi 2 

elevi 

Efect 

negativ 

2  

elevi 

5 

elevi 

3 

elevi 

2 

elevi 

2 

elevi 

3 elevi 0 

elevi 

Test 4/Pretest: 

Apelecontinen

tale (partea a 

III-a) 

Test 5/ Post-

test: Analiza 

şi interpr. unor 

de date hidro. 

Hidrosfera şi 

societatea 

Hidrografia/ 

aplic. Pract. în 

orizontul local 

Efect 

ridicat 

5  

elevi 

10 

elevi 

9 elevi 2 elevi 8 elevi 13 elevi 8 elevi 

Efect 

mediu 

3 

elevi 

0  

elevi 

0 elevi  11 

elevi 

7 

elevi 

7 

elevi 

4 

elevi 

Efect 

scăzut  

6 

 elevi 

8  

elevi 

      5 

elevi 

10 

elevi 

4 elevi 2 elevi 7 elevi 

 

Efect 

negativ 

 

2 

elevi 

 

0  

elevi 

 

1 

 elev 

 

3 elevi 

 

0 

elevi 

 

1 

elev 

 

2 

elevi 

 

              În ceea ce privește media pe clasă a competențelor obținute de elevi pe parcursul 

secvențelor de evaluare, aceasta este prezentată în figura 1 și  2. Se observă  că la toate 

clasele la care s-a utilizat modelul de predare-învățare power-point, media competențelor 

obținute de elevi este: V A:70.19%, V B:59.17%, cu o valoare medie maximă a competenței 

privind aplicarea cunoştinţelorşi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă 

de 72.82% și minimă de 59.52% privind relaționarea scării de proporție); la clasele a IX-a  o 

medie de 87.23% (IX D: 89.1%, IX F: 96.74%,  IX H: 93.84%, IX A: 87.66%, IX C: 

86.13%, IX E: 88.82%, IX G: 86.31% cu o valoare medie maximă a competenței privind 

construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică de 95.53% și 

minimă de 85.6% privind utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice 

(concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente). 
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Fig. 1. Procentul competențelor obținute la secvența de dirijare a predării-învățării la  secvența de feed-back de 

tip Kahoot și la testul secvențial la capitolul Hidrosfera- Clasele a V-a 

 

 

 

Fig. 2. Procentul competențelor obținute la secvența de dirijare a predării-învățării la  secvența de feed-back de 

tip Kahoot și la testul secvențial la capitolul Hidrosfera- Clasele a IX-a 

       Concluzii. Se remarcă, necesitatea completării rezultatelor obținute la evaluare cu 

mărimea efectului, cu scopul analizei rezultatelor, prin care cadrul didactic poate 

concluziona asupra nivelului impactului avut de noua abordare implementată asupra 

reușitei învățării elevilor. În urma analizei cercetării concluzionez că formarea 

competențelor specific programei școlare pentru toți elevii prin participarea activă a 

acestora, progresul școlar optim al elevilor este dat în principal de gradul de implicare al 
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elevilor în tot procesul instructiv-educativ. După Cohen, 1988, grila de interpretare a valorii 

mărimii efectului, este: în jur de 0.20: efect scăzut; înjur de 0.50: efect mediu; în jur de 0.80 

și peste 0.80: efect puternic, Întrucât mărimea efectului „d” a lui Cohen pe perioada 

implementării metodei de predare-învățare power-point la toate clasele a înregistrat valori 

individuale considerabile, concluzia este că efectul este semnificativ atât statistic, cât și 

practic, iar ipoteza nulă este respinsă interpretare după Fan, 2001). Metoda nu induce o 

îndepărtare de la obiectivele învățării a conținuturilor specific programei școlare și nu 

presupune abilități digitale deosebite. Eficiența metodei de predare-învățare de tip power-

point, bazată pe principiile unei învățări active, profunde și eficiente, care a demonstrat 

faptul că poate compensa diverse deficiențe ale altor metode, depinde de mai mulți factori 

socio-economici. Astfel, din partea profesorului, presupune: pasiune, nivel de competență 

în instruire și transpunere didactică, disponibilitate mare de timp pentru proiectarea și 

organizarea tuturor activităților didactice (prezentarea power point, realizarea secvenței de 

feed-back de tip joc Kahoot standardizat și interpretarea comparativă prin măsurare a 

rezultatelor obținute). În ceea ce privește activitatea tuturor elevilor, metoda presupune 

atenție constantă și sporită, conexiune la internet permanentă și calitativă. În același timp, 

metodele activ-participative, de învățare prin descoperire, dezvoltă elevilor competențele 

de inteligență cognitivă, a gândirii critice, a unei atitudini responsabile și active către 

procesul de învățare, îi stimulează și îmbunătățesc actul educațional.  

       Studiul de față a constatat, de asemenea, că evaluarea standardizată a rezultatelor elevilor 

cu ajutorul exercițiului interactiv Kahoot sporesc notele, motivația elevilor pentru învățare și 

disciplina de studiu, combinație cu abordări didactice pedagogice sau metodologice (Dolezal, 

Posekany, Motschnig and Pucher, 2018). 

      Studiul prezintă anumite limitări care trebuie luate în considerare, dar care ar putea indica 

potențiale linii viitoare de cercetare. Una dintre principalele limitări este cel al mărimii și 

originii eșantionului (270 elevi ai unui singur liceu românesc care au utililizat metoda de 

predare-învățare cu prezentare power-point și de evaluare standardizată cu joc Kahoot), prin 

urmare, generalizările pe baza rezultatelor ar trebui tratate cu prudență. 

        O altă limitare a studiului poate fi conținutul redus din programa școlară  pe perioada 

utilizării metodei de predare-învățare de tip prezentare power-point(un capitol la clasele a V-

a și a IX-a: Hidrosfera) și a unui tip de evaluare (cu ajutorul instrumentului Kahoot-pentru 

secvența de feed-back/Google Forms - pentru testul sumativ). 

      Posibile linii de cercetare viitoare ar putea fi aplicarea metodei de predare-învățare și 

instrumentul de evaluare propuse în contextul elevilor în mai multe etape ale programele lor 

de studii, sau înmai multe zone geografice, pentru a obține rezultate mai generalizabile.  
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Rezervațiile naturale – Tezaur fără de preț al Republicii Moldova 

Nature Reserves - The Priceless Treasure of the Republic of Moldova 
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Rezumat: Printre pădurile dese și izvoare cristaline, Republica Moldova găzduiește locuri 

pitorești care îți taie respirația. Aerul curat și frumusețea naturii te umple de energie și inspirație. 

Peisajele fabuloase, păsări rare și cărări pline de flori te deplasează într-o oază de liniște și pace. 

Suntem bogați în peisaje rurale, monumente istorice, rezervații naturale, mănăstiri și cetăți, care 

păstrează istoria neamului nostru.  

Cuvinte-cheie: arii naturale protejate, rezervații naturale, rezervații științifice. 

 
Abstract: Among the dense forests and crystalline springs, the Republic of Moldova hosts 

picturesque places that take your breath away. The fresh air and the beauty of nature fill you with 

energy and inspiration. Fabulous landscapes, rare birds and paths full of flowers move you into a 

peaceful and quiet oasis. We are rich in rural landscapes, historical monuments, nature reserves, 

monasteries and fortresses, which preserve the history of our nation.  

Keywords: protected natural areas, nature reserves, scientific reserves. 

 

 

Republica Moldova are un mediu natural bogat din punct de vedere al diversității 

peisajelor și al aspectului geomorfologic, fapt ce ar putea confirma cu certitudine, că prin 

locurile sale pitorești, Moldova ar putea fi o întreagă arie protejată. În scopul păstrării 

vegetației tipice, a celei deosebit de prețioase și a speciilor de plante rare, pe teritoriul 

Republicii Moldova sunt luate sub protecție diferite categorii de obiecte rezervate. Suprafața 

totală a ariilor naturale protejate de stat constituie 66.467 ha sau 1,96% din teritoriul țării și 

cuprinde 1.225 obiecte. După acești indici țara noastră este situată pe unul dintre ultimele 

locuri în Europa, fiind în urma unor țări ca: Ucraina (3%); România (4,8%); Rusia (11,2%); 

Germania (13%); Austria (25%) [2]. 

În Republica Moldova sunt delimitate 12 categorii de arii naturale protejate: 5 

rezervații științifice (Codru, Plaiul Fagului, Iagorlîc, Prutul de Jos, Pădurea Domnească); 

parcuri naționale; 1.035 monumente ale naturii; 63 de rezervații naturale; 41 de rezervații 

peisagistice; 13 rezervații de resurse; 32 de arii cu management multifuncțional; rezervații ale 

biosferei; o grădină botanică; două grădini dendrologice; o grădină zoologică; 20 de 

monumente de arhitectură peisagistică [2,5]. 

Fiind profesoară de geografie, pe lângă competențele propuse de prezentul 

curriculum, prioritatea mea de bază este să contribui la formarea elevilor ca „OM”, om cu 

dragoste de țară, de frumos, de tot ce cuprinde cuvântul „ACASĂ”. Împreună cu elevii mei, 

redescoperim plaiul natal frumos, fără a-i periclita peisajele, care ne așteaptă de fiecare dată 
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cu mirosul îmbătător ale celor mai minunate flori, cu iarba firavă gata să se închine de fiecare 

dată în fața tălpilor noastre setoase de natură.  

Un scenariu frumos, nu? Acel scenariu la care visează să devină regizor fiecare 

profesor de geografie. Și, de această dată, am venit cu o idee în fața discipolilor mei, de a 

descoperi  „Ariile protejate din Republica Moldova” și anume rezervațiile naturale. 

Rezervațiile naturale constituie o formă superioară de organizare a protecției 

complexelor naturale, ele sunt create cu scopul de a păstra în stare nativă unele teritorii 

tipice sau anumite complexe, de a studia și a urmări evoluția proceselor și fenomenelor  

naturale de aici, de a elabora bazele științifice ale ocrotirii lor[6]. 

Le-am propus elevilor anului III (cl.XII-a), ai Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți 

să facem cunoscute rezervațiile naturale ale Republicii Moldova și altor colegi. Pentru 

această sarcină am ales metoda posterului. După M.E.Dulamă, S.Roșcovan (2007), posterul 

este o prezentare a unei lucrări sub formă de afiș, care include: tema, rezumatul, metodele 

cercetării, bibliografia. În momentul de „studiere” a posterelor, elevul care l-a realizat stă 

lângă poster și la necesitate prezintă răspunsuri argumentate la întrebările de precezare din 

partea colegilor, care au rolul de a analiza posterul realizat [3, 5]. 

Posterele au fost realizate și analizate în baza criteriilor de elaborare și de evaluare, 

propuse de autoarele 

sus-numite. În etapa 

finală toate posterele 

au fost plasate în 

cabinetul de 

geografie, astfel încât 

elevii din alte grupe 

au avut posibilitatea 

să le admire și să-și 

creeze un traseu 

turistic pentru 

următoarea vacanță.   

În continuare, 

vă propun să faceți 

cunoștință cu cele mai 

pitorești rezervații pe 

care le-au descoperit 

elevii în cadrul orei de geografie. 

Rezervația Codri a fost organizată în 1971 pe baza ocolului silvic Lozova, raionul 

Strășeni, fiind cea mai veche rezervație silvică din Moldova. Ea are scopul de a păstra 

pădurile de tipul celor din Europa Centrală. Suprafața totală  a rezervației – 5177 ha. Relieful 

rezervației este foarte fragmentat, teritoriul ei prezintă mare interes și sub aspect 

geomorfologic.  Altitudinea maximă constituie 380 m și este întretăiat de nenumărate văi, 

râpi, hârtoape. Vegetația silvică este reprezentată de păduri de foioase (de gorun, stejar și fag) 

[5]. În rezervație cresc aproape 90 de specii de plante rare sau pe cale de dispariție, printre 

care se întâlnesc asemenea plante ca bumbăcarița, palma-Maicii-Domnului (în lat. Orchis 
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maculata, face parte din familia 

orhideelor, se mai numește iarba-

șarpelui sau limba-cucului), 

grâuşor (untişor) şi iarba de baltă 

(Eleocharis acicularis). 

Bogată este și lumea animală 

întâlnindu-se reprezentanţi ai 

faunei din Carpaţi, Balcani şi 

Asia. Între zone funcționale ale 

rezervației au fost fixate 225 de 

specii de animale vertebrate şi 

1178 de specii nevertebrate. 

Dintre cele vertebrate, 55 de 

tipuri sunt rare, iar 43 foarte rare. 

În păduri se întâlnesc: cerbul roşu, pisica sălbatică, uliul, turtureaua, bufnița, vipera  ș.a. [6]. 

Rezervația Plaiul Fagului. Pe data de 12 martie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr.167, a fost instituită Rezervația „Plaiul Fagului”, pe o suprafață de 55.773,7 ha, 

(dintre care pădurile ocupă 4.639 ha). Acest document i-a setat nou-createi rezervații 

obiective ambițioase: conservarea biodiversității și a ecosistemelor naturale, efectuarea 

cercetărilor științifice, educația și instruirea ecologică a populației. Pe teritoriul rezervației au 

fost înregistrate 947 specii de plante, 48 specii de licheni, 65 specii de mușchi, 151 specii de 

ciuperci, 49 specii de mamifere, 142 specii de păsări, 12 specii de amfibieni, 8 specii de 

reptile și 65 specii ale faunei nevertebratelor solului. Dintre speciile de plante existente în 

rezervație, 82 au statut de 

„plante unice”, adică specii 

foarte rare, ca: ferigă 

(Dryopteris austriaca), lopățea 

(Lunaria rediviva), ortilia 

(Orthilia secunda) etc. 

Rezervația „Plaiul Fagului” 

reprezintă un genofond în care 

se păstrează un număr 

impresionant de specii de plante 

și animale care au un regim 

strict de protecție [4]. 

Rezervația silvică 

Pădurea Domnească a fost 

înființată în 1993, pe baza 

pădurilor din lunca Prutului, 

ocolurile silvice Balatina și 

Călinești. Suprafața totală – 6 032 ha. Vegetația rezervației s-a format sub influența regimului 

hidrologic, a solului și a reliefului. Au apărut mai multe tipuri de păduri: răchitișuri, sălcișuri, 

plopișuri, stejărișuri. Scopul principal al rezervației științifice „Pădurea Domnească” este 
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păstrarea celor mai 

reprezentative păduri de 

luncă și conservarea unor 

specii și comunități de 

plante și animale rare, 

reabilitarea biodiversității 

[1]. 

Rezervația 

științifică „Iagorlâc” a 

fost instituită în anul 1988. 

Este situată la gura râului 

Iagorlâc, pe malul stâng al 

Nistrului. Teritoriul 

rezervației cuprinde 877 

ha de teren uscat și 270 ha 

suprafață acvatică. Aici 

predomină o serie de 

plante ierboase rare care preferă solurile carbonate și versanții calcaroși cu insolație 

abundentă. Teritoriul rezervației constă din două componente naturale principale – un sector 

de stepă de peste 300 ha și un sector acvatic reprezentat de golful Goian- de aproximativ 250 

ha. Rezervația a fost organizată în scopul conservării și studierii condițiilor ecologice 

caracteristice bazinelor de apă din apropierea Nistrului [6]. 

Rezervația științifică „Prutul de jos” este amplasată în cursul inferior al râului Prut 

și are o suprafață de 1.691 ha. Ea cuprinde un important și valoros sector de luncă în 

componența căruia intră lacul Beleu, care reprezintă un bazin acvatic relict, foarte vechi. 

Lacul Beleu în cadrul rezervației „Prutul de Jos” poate servi în calitate de laborator ecologic 

natural, care ar contribui la elucidarea multor fenomene. Această rezervație este o 

continuitate a rezervației biosferei „Delta Dunării”, obiectiv natural ce face parte din 

patrimoniul UNESCO. Scopul organizării acestei arii protejate este de a ocroti și restabili 

ecosistemele acvatice și palustre din bălțile Prutului Inferior, de a proteja plantele și 

animalele rare caracteristice acestor biotopuri [1].  

Concluzii. Fiecare țară are obligația de a îngriji patrimoniul natural național. Pe bună 

dreptate putem afirma că rezervațiile naturale reprezintă un tezaur fără de preț al Republicii 

Moldova. Este necesar să educăm elevilor  încă de pe băncile școlii, spiritul critic și 

constructiv față de problemele mediului și ale societății, deoarece țara noastră, Moldova, este 

o țară frumoasă cum nu e alta în lume. Din negura timpului, aceste plaiuri au fost considerate 

de locuitorii acestor pământuri un colțișor de rai. Codrii seculari, dealurile line și râurile cu ape 

curate precum cristalul sunt tot atâtea motive de mândrie. 
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Proiect de programă școlară pentru disciplină opțională: Hazarduri 

naturale și antropice /  

Draft curriculum for the optional subject: Natural and anthropogenic 

hazards 

 

 

Pop Vasile Viorel154 

 

Clasa: a VII-a  

Durata: două semestre  

An școlar: 2020-2021  

Număr de ore: 1 oră / săptămână, 35 ore/an  

ARGUMENT:  

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție, într-o 

anumită perioadă, a unui fenomen potențial dăunător pentru om, pentru bunurile produse de 

acesta și pentru mediul natural. Opționalul propus dezbate o tematică deosebit de atractivă și 

de larg interes în prezent. Dezideratul cursului constă în studierea interdisciplinară a 

hazardurilor și dezastrelor naturale (cu accent asupra principalelor fenomene cu grad de risc 

asupra orizontului local, respectiv, alunecările de teren și a inundațiilor), a vulnerabilității, a 

riscului și punând accent pe informarea și educarea tinerei generații.  

Activitățile de învățare propuse permit activitatea nemijlocită a elevului, acesta fiind 

pus în situația de a învăța, identifica, localiza, explica, compara, elemente legate de procesele 

naturale distructive dar și cele produse de către om, precum și efectele pe care le au acestea 

asupra societății omenești. Activitățile de învățare se vor desfășura atât în sala curs, cât și în 

laboratorul de informatică (pentru realizarea unor hărți în Qgis, prelucrare de date, testarea 

unor aplicații online, vizionare de filmulețe documentare etc), în teren (colectare de date, 

imagini, culegerea de date), prin aplicații practice (drumeții, excursii). Numai cunoașterea 

temeinică a acestor fenomene numite hazarde permite luarea celor mai adecvate măsuri atât 

pentru atenuarea efectelor, cât și pentru reconstrucția zonelor afectate.  

Printre hazardurile naturale studiate se numără: alunecările de teren, inundațiile, 

cutremurele, erupțiile vulcanice, seceta, tornadele, dar și o serie de hazardurilor de natură 

antropică: explozii, emanații de gaze, accidente legate de transporturi și agricultură, care 

necesită măsuri speciale de prevenire.  

Totodată, opționalul propus generează elevilor un interes pentru geografie în general, 

și dezvoltă competențe atitudinale legate de importanța studierii hazardurilor, mai ales în 

scopul reducerii efectelor acestora asupra societății omenești. 

 Am propus acest opțional ținând cont de:  

                                                           
154 Profesor de geografie la Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu, nr. 70-72, cod 

400 083 Telefon 0264598040 e-mail: vassypop@gmail.com 
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➢ interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă;  

➢ cercetarea aprofundată pe tematică de riscuri a orizontului local;  

➢ necesitatea creșterii interesului elevilor pentru activități de voluntariat și 

implicare activă în viața comunității;  

➢ necesitatea cunoașterii aspectelor legate de relieful și hidrografia locală;  

➢ asigurarea transferului de cunoștințe prin activități inter- și trans-disciplinare; 

➢ existența dotării materiale necesare în școală – laborator de informatică, 

conexiune la internet.  

➢ Lipsa sau superficialitatea conținuturilor despre această tematică, prezente în 

programele școlare și manuale;  

➢ transferarea cunoștințelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs și 

aplicarea lor în practică și aprofundarea acestora.  

COMPETENȚE GENERALE  

1. Utilizarea limbajului de specialitate în prezentarea și explicarea realității geografice  

2. Utilizarea corectă a numelor proprii, a termenilor în limbi străine și a termenilor 

informatici  

3. Transferarea unor elemente din sfera tehnologiei informației și tehnologiei în 

studierea mediului terestru  

4. Accesarea și utilizarea conținuturilor cu caracter geografic prin tehnologia 

informației și comunicării  

5. Dobândirea deprinderilor practice de analiză, investigare și valorificare a 

informațiilor primite cu ajutorul calculatorului  

6. Identificarea și explicarea dimensiunii sociale, civice și culturale a caracteristicilor 

spațiului geografic. 

 

  

  

Competențe specifice Activități de învățare  

1.1. identificarea principalelor tipuri de 

hazarduri naturale și antropogene la nivel 

global, în România și în orizontul local;  

1.2. identificarea cauzelor care duc la 

declanșarea hazardurilor;  

1.3. localizarea cu ajutorul diferitelor 

suporturi cartografice a zonelor în care se 

manifestă anumite tipuri de hazarduri;  

1.4. cunoașterea măsurilor de prevenire, de 

diminuare a efectelor, de protecție în cazul 

producerii unui hazard;  

2.1. însușirea și folosirea corectă a 

terminologiei de specialitate;  

3.1. transferarea elementelor informaticii în 

domeniul geografiei, pentru explicarea 

• exerciții de localizare (pe un 

suport fizic/electronic dat) – ex. să 

localizeze elementele componente ale unei 

alunecări de teren;  

• exerciții de localizare pe 

hartă a zonelor în care se manifestă diferite 

tipuri de hazarduri;  

• exerciții de ordonare/ 

clasificare a hazardurilor, după criterii date;  

• exerciții de explorare dirijată, 

analiză și cartografiere în teren;  

• exerciții de măsurare a 

distanțelor pe hartă/în teren, în mod 

empiric/intuitiv;  

• aplicații de teren pentru 



144 

 

realității geografice a hazardurilor studiate;  

3.2.identificarea principalelor elemente 

naturale și socio-economice reprezentate pe 

un suport cartografic în format electronic ;  

3.3.identificarea și utilizarea informațiilor 

cu caracter geografic în baze de date 

accesibile prin internet;  

4.1.aplicarea cunoștințelor și deprinderilor 

dobândite;  

4.2.utilizarea metodelor simple de 

investigare;  

4.3.prelucrarea informației: completarea 

unui tabel cu date extrase din surse diferite  

4.4.localizarea unor elemente din realitate 

pe suport cartografic electronic  

5.1.dobândirea cunoștințelor minime în 

utilizarea internetului și a softurilor cu 

specific geografic (Google Earth, 

Wikipedia, Intuitext, AeL, Qgis);  

5.2.identificarea informațiilor geografice în 

baze de date accesibile prin internet ;  

5.3.prelucrarea informațiilor referitoare la 

hazarduri, dobândite pe baza tehnologiei 

informației;  

5.4.prezentarea elementelor legate de 

hazardurile naturale  

5.5.prelucrarea informației în format 

electronic prin folosirea softurilor de 

specialitate: interpretarea unei diagrame 

simple, analizarea unei diagrame simple, 

elaborarea unui text pe baza unei diagrame, 

elaborarea de grafice, etc.;  

6.1.manifestarea unui comportament de 

ocrotire a mediului înconjurător și a unei 

atitudini civice, de implicare în viața 

comunității locale.  exemplu: date, 

denumiri, localizări 

 

observarea directă a efectelor unor hazarduri 

din orizontul local;  

• exerciții de identificare și 

înțelegere a semnelor convenționale de pe 

diferite hărți (ex. hărți sinoptice, hărți de risc 

la inundații);  

• realizarea de materiale 

informative în scopul conștientizării 

populației cu privire la măsurile de 

diminuare a efectelor distructive și a 

modului de comportare în cazul producerii 

unui hazard;  

• realizarea de proiecte / 

referate / portofolii / studii de caz;  

• analiza hărților în format 

electronic;  

• interpretarea informațiilor cu 

caracter geografic obținute de pe hărțile 

electronice;  

• exerciții de selectare a 

paginilor web folosind diferite browsere;  

• identificarea pe harta digitală 

a termenilor geografici de bază;  

• exerciții de identificare în 

sursele de informație a faptelor specifice (de  

exerciții de localizare pe hartă a 

zonelor în care se manifestă diferite tipuri de 

hazarduri);  

• exerciții de ordonare/ 

clasificare a hazardurilor, după criterii date;  

• exerciții de explorare dirijată, 

analiză și cartografiere în teren;  

• exerciții de folosire a 

softurilor cu specific geografic pentru 

investigarea anumitor fenomene sau procese 

• exerciții de măsurare a 

distanțelor pe hartă/în teren, în mod 

empiric/intuitiv;  

• aplicații de teren pentru 

observarea directă a efectelor unor hazarduri 

din orizontul local;  
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CONȚINUTURI  

➢ Hazardurile naturale și antropice: definire, clasificare, termeni specifici.  

➢ Hazardurile vulcanice:  

1.Vulcanii și erupțiile vulcanice; răspândirea pe Terra  

2.Clasificarea hazardurilor vulcanice și atenuarea efectelor acestora  

✓  Hazarduri legate de cutremure:  

1. Cutremurele pe Terra și în România;  

2. Protecția antiseismică  

✓ Hazarduri geomorfologice:  

1. Alunecările de teren, prăbușirile;  

            2. Avalanșele.  

✓ Hazarduri meteorologice și climatice:  

1. Ciclonii tropicali;  

2. Tornadele;  

3. Seceta și deșertificarea;  

4. Depunerile de gheață, poleiul, ceața; 

✓ Hazarduri hidrologice:  

1. Viituri și inundații: cauze, mecanisme, elemente caracteristice;  

2. Inundațiile în România;  

3. Riscurile asociate viiturilor în bazinul Someșului Mic;  

4. Atenuarea și reducerea riscului inundațiilor;  

5. Aplicații practice în orizontul local;  

✓ Hazarduri oceanografice:  

1. Valurile tsunami;  

2. Banchiza de gheață și icebergurile;  

3. Ridicarea nivelului Oceanului Planetar;  

✓ Hazarduri biologice și astrofizice:  

1. Epidemiile;  

2. Incediile;  

3. Furtunile solare;  

✓ Hazarduri antropogene:  

1. Accidentele industriale;  

2. Accidente legate de transport;  

3. Degradarea accelerată a terenurilor, despăduririle și deșertificarea;  

4. Accidentele nucleare;  

5. Poluarea în orizontul local;  

6. Managementul deșeurilor.  

 

VALORI ȘI ATITUDINI  

Competențele generale și specifice care se formează în urma parcurgerii acestui 

opțional, prin procesul educațional centrat pe geografie, au la bază și promovează 

următoarele valori și atitudini:  

✓ Atitudinea pozitivă față de cunoaștere, educație, natură, societate în general, 

comunitate locală în particular;  
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✓ Curiozitate pentru cunoașterea lumii contemporane;  

✓ Respect pentru diversificarea naturală și umană a lumii contemporane; 

✓ Conservarea și ocrotirea mediului de viață din orizontul local;  

✓ Disponibilitatea pentru învățarea permanentă.  

MODALITĂȚI DE EVALUARE  

 Portofoliu  

 Proiecte individuale/de grup  

 Fișe de lucru individuale, teste  

 Referate  

 Chestionare de evaluare  

 

SUGESTI METODOLOGICE 

Programa de geografie pentru clasa a VII-a, curs opțional, Hazarduri Naturale si 

Antropice” este centrată pe dimensiunea geografică a problemelor fundamentale ale lumii 

contemporane, favorizează realizarea unor activități educaționale axate pe elementele 

programei, îndeosebi pe sistemul acesteia de competențe și conținuturi. Noul curriculum are, 

sub raport metodologic, o serie de elemente inovative, precum: 

• conexiunile care pot fi realizate cu alte discipline școlare, la nivel orizontal (la 

aceeași clasă) și vertical (în succesiunea claselor); 

• realizarea instruirii în mod predominant (sau în mod exclusiv) în clasă; 

• proiectarea instruirii într-o structură care să faciliteze parcurgerea sistematică a 

sistemului de competențe și conținuturi în unități de învățare coerente, evaluabile; 

• racordarea structurilor principale ale programei școlare cu structura actuală a 

anului școlar, astfel încât să existe o bună corelație între diviziunile principale ale programei 

și diviziunile semestriale (inclusiv vacanțele intra-semestriale); 

• accentuarea dimensiunii pragmatice și de evidențiere a semnificației utilității 

învățării geografiei, prin renunțarea la elementele tradiționale ale geografiei școlare 

(predominant enciclopediste și descriptiviste, în care o atenție importantă era acordată 

enumerării de regiuni, centre, denumiri, date informative). 
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Analiză de politici educaționale: Locul geografiei în „România educată”,  

2021? 

The Educational Policies Analysis: The Role of Geography in 2021 

”Educated Romania” Education Reform Project 

 

 

Cucuteanu Ștefania155, Paraschiv Viorel156, Albăstroiu Simona2  

 

Rezumat. Lucrarea prezintă o analiză sintetică de politici publice în domeniul educației și 

învățământului și căutarea locului și rolului geografiei în Proiectul „România educată”. Pornind de la 

viziunea și strategia acestui proiect nou, se propun adaptări concrete curriculare care se pot regăsi în 

programele actuale pentru clasele IX - XI. 

Cuvinte cheie: educație, politici publice, proiectul „România Educată”, geografie, curriculum 

 

Abstract. The paper presents a synthetic analysis of public policies in the field of education 

and the search for the place and role of geography in the ”Educated Romania” project. Starting from 

the vision and the strategy of this new project, concrete curricular adaptations are proposed that can be 

found in the current curricula for the 9th– 11th grade. 

Key words: education, public policies, the „Educated Romania” project, geography, 

curriculum  

 

Introducere. Definiţia cea mai simplă a unei analize de politici este probabil cea dată 

de Thomas Dye, după care politicile publice sunt „tot ceea ce o administraţie decidă să facă 

sau nu” (Dye, 1972:2, citat de Miroiu, 2001). S-ar putea ca definiţia aceasta să fie prea 

simplă, şi poate că definiţia următoare este mai bună: politicile publice sunt „un set de decizii 

intercorelate luate de un actor politic sau de un grup de actori în ceea ce priveşte selectarea 

scopurilor şi mijloacele de atingere a lor într-o anumită situaţie în care aceste decizii ar trebui 

să fie, în principiu, în puterea de a le aduce la împlinire a acelor actori” (Jenkins, 1987: 4). 

Dintr-un alt punct de vedere o politică publică este o reţea de decizii legate între ele privind 

alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii 

specifice (Miroiu, 2001:9). Am putea continua cu astfel de definiţii, dar deja putem identifica 

termenul cel mai important din ecuaţia politicilor publice, cel de decizie. Politicile publice 

sunt un proces extrem de complicat, în care există mulţi actori, multe decizii, multe legături 

cu alte politici publice adoptate sau în curs de adoptare, cu rezultate diferite pentru cei 

afectaţi de măsurile luate (sau care nu au fost luate). Pentru a simplifica acest proces s-a 

introdus ceea ce se numeşte ciclul politicilor, în care procesul este împărţit în mai multe etape 

(după Howlett şi Ramesh, 1995:11):   

•  identificarea problemei, referitor la modul în care problema ajunge pe agenda 

guvernului; 

                                                           
155 Profesoară la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași, Str. Sărărie, Nr 189. E-mail: lstefania@yahoo.com  
156 Profesori la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov nr. 18 A. E-mail: 

paraschiv03@gmail.com 
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•  formularea politicilor, fază în care sunt formulate diferite opţiuni pentru o politică 

de adoptat; 

•  luarea deciziilor, în care este ales un anumit mod de acţiune; 

• implementarea, prin care politicile sunt puse în practică; 

• evaluarea, fază în care administrația şi alţi actori implicaţi monitorizează rezultatele 

(existând chiar posibilitatea ca politica să fie reformulată).  

 

Metodele de cercetare folosite sunt cele specifice unei cercetări generale asupra 

politicilor publice respectiv: analiza criterială, 

modelul multiatribut, arbori de decizie, modele 

centrate pe actori implicați157. 

Proiectul „România educată” 

Înainte de a analiza noua viziune 

„România Educată” (se dorește a se pune în 

aplicare din 2021 și a se definitiva în 2030), este 

recomandat să se analizeze contextul european 

(al Uniunii Europene) în care se regăsește statul 

român, politicile europene fiind asumate implicit, 

fiind puncte de reper către viitorul nostru sistem 

educațional.  

România în UE:  

Uniunea Europeană prevede în primul 

rând un plan, „NextGenerationEU” (2021-2027), 

de recuperare și revenire după situația actuală 

pandemică, pe mai multe domenii precum: 

inovația și cercetarea, tranziția spre digitalizare, lupta împotriva schimbărilor climatice (cu 

cele mai multe fonduri europene alocate vreodată către acest domeniu) – inclusiv pentru 

domeniul resurselor naturale și al mediului, al ajustării nivelului de carbon în atmosferă și al 

controlării emisiilor în atmosferă, protecția socială și egalitatea de gen. 

Pentru „Spațiul European al Educației” (obiectiv 2025), aici UE prevede șase 

dimensiuni pentru crearea acestuia: calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, tranziția verde 

și tranziția digitală, profesori și formatori, învățământ superior, dimensiunea geopolitcă. În 

Rezoluția din februarie 2021 pentru realizarea Spațiului European al Educației, se stabilește 

că statele vor trebui să coopereze pentru: valori democratice, echitate, coeziune socială, 

cetățenie activă, dialog intercultural, economie sustenabilă, tranziție verde și digitală, 

corelarea cu piața muncii (emploiability). Se definesc, de asemenea, cinci arii prioritare 

strategice în domeniul educației, fiecare cu acțiuni concrete pentru îndeplinire: Calitate, 

echitate, incluziune și succes în educație și formare; Învățarea pe tot parcursul vieții și 

moblitatea; Profesori și formatori; Educația universitară; Tranziția verde și digitală. 

România face parte din „Coaliția pentru Educație climatică” (prima adunare oficială 

în 2021), cu obiectivul de a participa la rețeaua de școli, profesori și elevi care colaborează, 

dezvoltă, inovează în cadrul unor acțiuni pentru educația climatică.  

                                                           
157 http://www.politicipublice.ro/uploads/Analiza_politicilor_publice_si_evaluarea_programelor.pdf 
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În 2021 va fi lansată o recomandare la nivelul UE, referitoare la Educația pentru 

mediu sustenabil, ce va ține cont, pe lângă obiectivele actuale ale educației în UE și de 

obiectivele UNESCO. 

Acestea sunt câteva din cele mai recente documente ale UE legate de/și recomandate 

pentru a stabili strategiile în educație din România. De remarcat faptul că, toate documentele 

sunt revizuite, actualizate la contextul pandemic în care ne aflăm. 

OECD: 

La nivelul OECD, analiza pe țări membre, partenere și nu numai este foarte bine 

dezvoltată. Numai în 2020-2021 au fost lansate o serie de documente ce prevăd stadiul actual 

al învățământului la nivel global, necesitatea de a integra neajunsurile și provocările 

pandemiei în strategiile viitoare ale educației. Principalele programe pe educație ale OECD 

(cu indicatori și baze de date) sunt: PISA, PIAC, TALIS, Educația dintr-o privire (Education 

at a glance) – cu indicatori variați, Educația GPS. 

În toate programele internaționale de dezvoltare din educație, dar nu numai 

(dezvoltare economică ș.a.) este prevăzută ca direcție de polică publică implementarea 

tranziției verzi, a luptei împotriva schimbărilor climatice. Este de la sine înțeles de amintit 

aici rolul geografiei ca disciplină de studiu (mai ales în ciclul liceal, indiferent de profil) 

pentru a avea exemple de bună practică în educație pe problemele amintite anterior. 

Proiectele de mediu desfășurate până acum în școli, majoritatea implicând munca profesorilor 

de geografie, reprezintă primii pași în a demonstra importanța acestei discipline în alinierea la 

contextul educațional internațional. 

„România Educată” 

Proiectul național „România Educată” are menționate, în cadrul site-ului, doar 

documentele OECD cu principalii indicatori și studii pe educație pentru statul român, nu și 

cele ale UE (stat membru), deși rapoartele proiectului, viziunea și strategiile țin cont, într-o 

anumită măsură, de existența acestora.  

Proiectul, conform fișei de sinteză, nu se dorește a se substitui unui program de 

guvernare sau unei strategii naționale, ci arată doar repere pentru politici publice și pentru 

direcțiile și proritățile de finanțare și investiții. Totuși, declarațiile recente ale Președintelui 

României arată dorința de a implementa destul de repede (2021) viziunea și strategiile 

proiectului. De aceea este importantă o analiză constructivă, clară, pe obiectivele propuse 

pentru educație, și în particular, pe viziunea și strategiile asupra geografiei și științelor conexe 

(educație pentru mediu, educație climatică, educație pentru schimbări climatice etc). 

Proiectul devine o încercare de politică publică, prin cercetarea efectuată, dezbaterile, 

grupurile de lucru, rapoartele oferite, obiectivele propuse pentru viitorul educației și mai ales 

prin ampla diseminare recentă a acestuia. 

Locul geografiei 

 Pentru a cerceta rolul viitoarelor discipline geografice sunt luate în calcul atât 

raportele dezbaterilor care au avut loc cât și documentul final al proiectului. 
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În anul 2016 s-au organizat opt dezbateri, între care cele tangente cu tema curriculum 

preuniversitar au fost cele de la Craiova - Dezbaterea Regională privind „Profilul 

absolventului”, de la Constanța - Dezbaterii regionale „Evaluarea rezultatelor învățării în 

învățământul preuniversitar”, de la Cluj – Napoca – Dezbaterea regională „Analfabetismul 

funcțional” și de la București - Dezbaterea „Atelier de consolidare a rezultatelor procesului 

de consultare din cadrul proiectului România Educată”  

În Dezbaterea Regională privind „Profilul absolventului” geografia este amintită în 

contextul general al ”naturii” pentru profilul absolventului de educație timpurie: „Maria are 6 

ani, este absolventă de educație timpurie ... are cunoștințe de bază despre natură ... îi pasă de 

animale și de natură”. Pentru profilul absolventului de învățământ general apar larg creionate 

sintagmele de „gândire creativă”, „simț civic”, „adaptare la schimbare”. Profilul 

absolventului la tranziția către învățământul superior este trasat prin competențe foarte 

generale, transdisciplinare: Folosește elemente din mai multe arii disciplinare: Lucrează bine 

într-un mediu multicultural;  Capacitate de analiză și sinteză („intelligence”); Folosește 

tehnici de muncă intelectuală independentă; Conștientizează importanța dezvoltării durabile 

în activitatea sa; Comportament competitiv colaborativ-constructiv. Absolventul la tranziția 

către piața muncii trebuie să dovedească competențe în folosirea limbajului de specialitate în 

cel puţin o limbă de circulaţie internațională; noţiuni generale de utilizare a tehnologiei 

digitale specifice domeniului de activitate.  

În concluzie, la această dezbatere nu s-a folosit o continuitate în profilul absolventului 

trecând prin toate stadiile. Dacă pentru absolventul de educație timpurie apar termeni care se 

pot asocia ariilor curriculare (între care termenii „natură”, „animale”), nu există astfel de 

sugestii pentru celelalte profilul de absolvenți. Competențele sunt foarte evaziv formulate și 

abia la final, la tranziția spre piața muncii apar e sintagma „specifice domeniului de 

activitate”. Nu s-a utilizitat un parcurs continuu, dacă e să ne raportăm la tranziția spre 

actuala piață a muncii, al înțelegerii schimbărilor inevitabile din societate, un continuu al 

rezilienței. Din acest punct de vedere geografia răspunde prompt în pregătirea elevilor pentru 

viitor și pentru schimbare (înțelegerea fenomenelor naturale și socio-economice, gândirea 

critică asupra modificărilor climatice și adaptarea societății la aceste modificări, 

aplicarea/implementarea unor principii și comportamente de dezvoltare durabilă etc.) 

În cadrul Dezbaterii regionale „Evaluarea rezultatelor învățării în învățământul 

preuniversitar”, evaluarea este abordată din perspectivă tehnică, general psihopedagogică, nu 

a competențelor sau a ariei curriculare vizate. Se discută despre evaluările standardizate 

pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională, Bacalaureat. Apar ca sintagme 

generale care descriu obiective „crearea unui sistem de evaluare a competențelor în strânsă 

legătură cu curriculumul național”, „regândirea disciplinelor care sunt parte din evaluarea 

națională astfel încât să acopere inclusiv elemente de cultură generală”, „evaluarea capacității 

de adaptare prin probe interdisciplinare”, „restructurarea și adaptarea legislativă și curriculară 

la nevoile sociale, respectiv economice”. 

Evaluarea, ca și la profilul absolventului nu este prezentată fluid, ca trecând de la 

stadiul educației timpurii, spre cel al educației spre piața muncii. Dezbaterile pe profilul 

absolventului și cea pe evaluarea din învățământul preuniversitar nu sunt legate unele de 

altele, nu există o coerență în prezentarea rezultatelor. Geografia și ceilalți termeni legați de 

disciplinele geografice, de mediu, nu apar propriu – zis în dezbateri. 
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În Dezbaterea regională „Analfabetismul funcțional” este menționată/enumerată 

dimensiunea „alfabetizare științifică” (capacitatea de a înțelege fenomenele din natură și de a 

lua decizii bazate pe date factuale). Este singura precizare legată de științe și de arie 

curriculară. Din punct de vedere curricular, se observă incompatibiliatea între vechile arii 

curriculare păstrate în învățământul românesc și contextul internațional de dezvolare al 

educației; apare imperativ necesitatea de a migra cu geografia spre domeniul științelor, cu atât 

mai mult cu cât s-au dezvoltat la nivel global mai multe discipline „environmentale”, 

În cadrul Dezbaterii „Atelier de consolidare a rezultatelor procesului de consultare din 

cadrul proiectului România Educată”, se oferă perspective și asupra consultării online, unde, 

între cele 15 direcții de transformare a României considerate a fi probabile, apare ca alesă de 

respondenți  „Efectele schimbărilor climatice”, pe poziția 8. Ca teme conexe de largă 

abordare geopolitică pot fi enumerate și: „Populație în scădere și îmbătrânită” – poziția 2; 

„Ponderea crescută a serviciilor în economie” – poziția 11; „România urbanizată” – poziția 

13; „O lume repolarizată” – poziția 14 sau altele cu arie mai largă de acoperire („Conectarea 

permanentă” – poziția 2; „Adâncirea inegalităților sociale” – poziția 6; „Noi abordări ale 

democrației” – poziția 9 sau „O mai mare diversitate etnoculturală” – poziția 12). Una din 

concluziile atelierului a fost ideea generală de curriculum modernizat care să corespundă 

profilului absolventului. Multe din aceste teme de discuție - direcții de transformare - sunt 

abordate deja în cadrul orelor de geografie, mai ales la liceu. Dacă disciplina ar primi (sau 

menține) în continuare, la liceu, locul (ca număr de ore) care i se cuvine ar putea aprofunda 

temele mai sus menționate, ceea ce ar aduce plus valoare în educația viitorilor absolvenți. 

Concluziile celor opt dezbateri regionale nu sunt noi și erau cerute deja la nivelul 

anului 2016 (începând cu Raportul „România Educației, România cercetării” din 2007, cu 

criza economică din 2007-2010 din România, sau de rezultatele evaluărilor OECD în 

România etc.). Problemele sistemului românesc de învățământ fiind deja cunoscute, 

diagnosticate, ar fi fost de dorit câteva obiective/ soluții clare, concise, ținte bine precizate 

pentru astfel de dezbateri. 

În Rapoartele celor 7 grupuri de lucru organizate în etapa următoare a proiectului, 

2017-2018 (http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/ ), nu există un grup de 

lucru orientat spre curriculum. Deși apar iar sintagmele de „adaptarea curriculumului”, 

„modernizarea curriculumului” etc., deși există grup de lucru creat pe evaluare, e de neînțeles 

de ce nu a existat un astfel de grup în cadrul acestui proiect și pe problematica 

curriculumului. Se ajunge la perplexa concluzie: se știe care sunt obiectivele evaluării, dar nu 

și ce se evaluează!!! Din perspectiva geografiei și a disciplinelor conexe nu există nicio 

referință.  

http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/
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Documentul final al proiectului se numește „Viziune și strategie 2018-2030”. În cadru 

general se identifică între pilonii din arhitectura sistemului de educație românesc 

adaptabilitatea sistemului la schimbările externe și la tendințele viitorului; între dezideratele 

educației pentru 2030 se regăsesc: formarea cetățenilor activi (cu valori europene, adaptați 

condițiilor economice și sociale, cu o cultură civică și democratică solidă). Sunt singurele 

mențiuni care ar putea acoperi și plaja domeniului geografic, deși în cadrul dezbaterilor se pot 

observa (după cum am și menționat, numeroase cerințe care se suprapun peste competențele 

specifice geografiei). Pentru cele două scenarii de sisteme educaționale propuse, dacă în 

primul se face referire la evaluarea națională (clasa a VIII-a) ca fiind un test standardizat 

acoperind materii de bază (deși corect e curriculum de bază), alături de teze naționale în 

gimnaziu (nespecificate materiile), iar la bacalaureat doar faptul că cel teoretic asigură 

accesul la ciclul de licență pe filieră teoretică (elevii având posibilitatea de a alege o mare 

parte din probe, dar nespecificate), în al doilea scenariu, se precizează pentru evaluarea 

națională un examen general standardizat (dintr-un curriculum fundamental), iar pentru 

bacalaureat sunt date trei probe la alegere, cu dreptul universităților de a cere anumite probe. 

Doar astfel, putem încadra în linii mari posibilitatea de a întrevedea științele geografice între 

alegerile pentru examene. Nu se precizează nimic însă despre curriculum ca atare. 

Documentul concluzionează și profilul absolventului. Din aceeași perspectivă:  

- Maria (6 ani) este capabilă să înțeleagă natura și mediul înconjurător, să îi pese de 

animale și de natură (sintagmă greșită, repetată greșit de altfel!!) – ce pot fi încadrate 

în obiectivul ”Revizuirea permanentă a curriculumului, pentru adaptarea la cele mai 

noi și mai moderne abordări pedagogice folosite în educația timpurie la nivel global” 

- Maria (la finalul învățământului de bază – primar și secundar inferior) poate să 

înțeleagă modul în care funcționează comunitatea locală, națională și europeană și 

principiile guvernanței, să identifice legăturile dintre curriculumul școlar și viața reală 

și să transfere cunoștințele și competențele deprinse în/la școală în viața de zi cu zi- cu 

obiectivul „Implementarea, începând cu anul 2020 (!!!), a unui nou curriculum centrat 

pe competențe, concomitent cu un proces de evaluare corelat cu acesta și cu un proces 

adaptat de formare a cadrelor didactice” 

- Andrei și Damian (la sfârșitul învățământului secundar superior) reușesc să se implice 

în viața comunității, inclusiv în activitatea unor asociații civice și în anumite 

demersuri politice, să identifice legăturile dintre curriculumul școlar și viața reală și să 

transfere cunoștințele și competențele deprinse în/la școală, în viața de zi cu zi – cu 

obiectivele „Implementarea unui sistem de analiză și îmbunătățire periodică (la 

fiecare patru ani) a curriculumului astfel încât acesta să susțină dezvoltarea 

competențelor specifice cerute în societate și a competențelor transversale (sociale, de 

participare civică etc.) ale tinerilor din educația secundară, indiferent de filiera pentru 

care ei au optat”, „Creșterea numărului de opționale, precum și a puterii de decizie a 

elevilor în stabilirea disciplinelor urmate și a conținutului acestora, indiferent de 

traseul educațional ales” 
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Competențele generale propuse în profilul absolventului nu reprezintă o noutate față 

de competențele cheie ale proiectului „România educației, România cercetării” – 2007 

(Raport_CPAEPDEC.pdf ), prin care se observă prezența tuturor domeniilor curriculare, într-

o nouă viziune pentru acel moment. 

În ceea ce privește obiectivele transversale ale sistemului de educație pentru 2030, 

pentru domeniul geografiei putem include, într-un spectru mai larg „Dezvoltarea unui mediu 

incluziv, prin promovarea toleranței și interculturalității în cadrul programelor școlare, și 

dezvoltarea de programe de formare continuă pentru managementul diversității” 

Proiectul național al Președintelui României „România Educată”, deși pornește de la 

baze de date ale OECD și de la viziuni ale UE în viitorul educației, este vag, evaziv în 

formulare și nu cuprinde obiectivele clare pe care țara și le asumă, conform programelor UE, 

până în 2025 sau 2030. Toate documentele UE și OECD referitoare la educație sunt 

actualizate la contextul pandemic și la influența acestuia în sistem, ceea ce nu regăsim în 

documentele „România Educată”). Proiectul nu cuprinde în clar o revizuire punctuală a 

curriculumului, deși în consultarea online (2016), între direcțiile de dezvoltare ale României 

acestea se regăsesc parțial. Este inacceptabil ca într-un proiect adaptat la educația anului 2021 

(vizionar pentru 2030) să nu se întâlnească termeni precum educația pentru mediu, educația 

pentru dezvoltare durabilă, educația climatică (pentru schimbările climatice) etc 

De subliniat că aceste tematici sunt deja puse în dezbaterile de la clasă la solicitarea 

elevilor (încă de la clasele primare), mai ales prin întrebările pe care le adresează atunci când 

se produc fenomene meteo extreme în perimetrul apropiat sau hazarde antropice cu impact 

regional, etc. 

Raportul „România Educată” 

Documentul este structurat pe șapte capitole, pornind de la inițierea proiectului, la 

radiografia sistemului de educație, la deziderate precum profilul absolventului, domenii 

prioritare de dezvoltare ale educației. Există ca subcapitol separat între Domenii proritare, 

Reziliența, unde se pune accent și pe influența pandemiei de COVID-19 asupra educației – 

așa cum apare ea menționată în toate documentele actualizate ale UE și OECD. 

Aprofundând problema geografiei se urmărește mai întâi profilul absolventului pe 

nivel de studii. Pe lângă abilitățile și competențele provenind din celelalte documente, se 

observă existența unor obiective și măsuri specifice pentru atingerea acestora. 

Educația timpurie 

Obiectiv 4 Măsura 

Servicii de educație timpurie de calitate O4.b – includerea unor elemente STEAM în 

educația preșcolară 

Învățământ primar și gimnazial 

Obiectiv 5 Măsura 

../../stefa/Downloads/Raport_CPAEPDEC.pdf
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Sprijinirea abordărilor pedagogice care au în 

vedere personalizarea învățării, învățarea 

științelor bazată pe investigație, învățarea 

bazată pe probleme/proiecte, în detrimentul 

memorării 

O5.b. Formarea inițială și continuă a 

profesorilor din aria STEAM, în sensul 

personalizării învățării, dezvoltării 

creativității și curiozității, învățării științelor 

bazate pe investigație, învățării bazate pe 

probleme/proiecte 

Obiectiv 6 Măsura 

Dezvoltarea abilităților de viață, a spiritului 

civic și de protejare a mediului în rândul 

elevilor 

O6.a. Susținerea demersurilor 

extracurriculare menite să încurajeze 

implicarea civică și socială a elevilor (ex. 

cluburi de ecologie, club de dezbatere și 

oratorie, de educație juridică etc.) 

Măsura O6.b. Introducerea elementelor de 

educație juridică, educație financiară, 

educație pentru sănătate, educație pentru 

dezvoltare sustenabilă etc. în curriculum, prin 

abordări transdisciplinare, multi și 

interdisciplinare sau într-un sistem modular 

Învățământ secundar superior  

Obiectiv 3 Măsura 

Creșterea relevanței învățământului secundar 

superior concomitent cu reducerea 

abandonului școlar 

O3.d. Creșterea numărului de opționale, 

precum și a puterii de decizie a elevilor în 

stabilirea disciplinelor urmate și a 

conținutului acestora, indiferent de traseul 

educațional ales 

Învățământ profesional (!!!) 

Obiectiv 1 Măsura 

Centrarea învățământului profesional pe 

nevoile elevilor și pe cele ale pieței muncii 

O1.a. Identificarea, implementarea și 

utilizarea unui mecanism de conectare și de 

adaptare permanentă a rutelor de formare 

profesională la evoluțiile tehnologice 

(digitalizare, economie verde, utilizarea pe 

scară largă a inteligenței artificiale ș.a.)... 

Obiectivul 2 Măsura 
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Reconfigurarea sistemului de învățământ 

profesional pe un traseu integrat, de la 

învățământ secundar superior la învățământ 

universitar, care să beneficieze de un nivel de 

calitate al actului educațional și al dotărilor 

comparabil cu cel din învățământul teoretic 

sau vocațional 

O2.a. Crearea unor campusuri profesionale 

regionale / centre de excelență profesională, 

prin finanțarea unor scheme de sprijin 

acordate parteneriatelor între agenți 

economici, autorități locale, unități și instituții 

de învățământ, care să sprijine redresarea, 

tranziția verde și tranziția digitală, inovarea 

la nivel național și regional. 

Surprinde neplăcut faptul că expresia „tranziție verde” apare doar la învățământul 

profesional! 

În ceea ce privește Domeniile prioritare de dezvoltare, la Infrastructura sistemului de 

educație se identifică nevoia spre tranziția verde – așa cum e menționată în documentele UE 

– a sistemului de învățământ: 

 

Obiectiv 1 Măsura 

Revizuirea standardelor privind infrastructura 

și dotările unităților de învățământ, pentru un 

proces educațional de calitate, incluziv și 

sigur 

O1.b. Noile standarde vor fi fundamentate 

pornind de la: ... prioritățile de digitalizare și 

protecție a mediului 

Obiectiv 5. Măsuri 

Susținerea și dezvoltarea unei rețele a 

Școlilor Verzi 

O5.a. Operaționalizarea conceptului de 

„Școală Verde” și identificarea unor formule 

educaționale inovatoare pentru generațiile 

viitoare de elevi, formule capabile să 

satisfacă cele două funcții de bază ale școlilor 

verzi: • Eco-educație, prin învățarea 

experiențială, în școli (re) configurate ca 

spații prietenoase cu mediul; • Motivarea și 

implicarea elevilor în rezolvarea problemelor 

de mediu. 

O5.b. Construirea și dezvoltarea unei rețele-

pilot de „Școli Verzi”, în care: • educația 

pentru mediu este abordată integrat, 

transversal și interdisciplinar, în toți anii de 

studiu; • infrastructura este adecvată 

conceptului de școală prietenoasă cu mediul. 

O5.c. Reabilitarea unor unități de învățământ, 

în conformitate cu conceptul de „Școală 

Verde” 
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O5.d. Reevaluarea practicilor la nivelul 

unităților de învățământ cu privire la: 

colectarea selectivă, managementul apei, 

energia verde etc. 

O5.e. Crearea unei Platforme Digitale 

Naționale a Școlilor Verzi (platforma va 

cuprinde: resurse educaționale, exemple de 

bune practici etc.) 

O5.f. Demararea unui program de tip „Rabla 

pentru electrocasnice”, prin care familiile pot 

primi un voucher pentru achiziționarea unui 

laptop / unei tablete pentru copiii/tinerii pe 

care îi au înscriși în sistemul preuniversitar 

de educație, în schimbul renunțării la un 

aparat electrocasnic vechi, ineficient 

energetic 

Dacă în ceea ce privește Curriculum nu se observă o aplecare clară spre noile 

„educații pentru mediu”/ ”educații verzi”, la Evaluare acestea apar într-o manieră mai 

concretă, deși fugitivă:  

Obiectiv 1 Măsura 

Implementarea unei abordări coerente, bazate 

pe competențe, la toate nivelurile și 

disciplinele, astfel încât competențele-cheie 

să devină repere în evaluare 

O1.b. Corelarea obiectivelor de învățare cu 

politicile publice sau cu obiectivele majore 

ale sistemului de educație (de exemplu, 

asigurarea alfabetizării funcționale, educația 

pentru mediu, sustenabilitate și climă, 

educația pentru sănătate, pentru societate 

etc.) 

Expresii cu conținut larg cuprinzător apar și în Alfabetizarea funcțională, un alt 

domeniu prioritar: 

Obiectiv 1 Măsura 

Susținerea și promovarea alfabetizării 

funcționale, la toate nivelurile și sub toate 

formele sale: literație, alfabetizare 

matematică, științifică, media, digitală și 

socială 

O1.d. Încurajarea, în ariile aferente 

matematicii și științelor, a abordărilor de tip 

STEAM, care formează capacitatea elevilor 

de a corela artele cu științele și de a înțelege 

un fenomen al vieții reale din perspective 

diferite, într-o manieră interdisciplinară 
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O abordare aparte este realizată pentru Promovarea educației STEAM. Deși nu este 

clar precizată pentru curriculum, care sunt disciplinele ce intră în componența STEAM sau 

STEM (ambele apar în raport), obiectivele și măsurile prevăzute pentru această secțiune 

cuprind și aria științelor geografice: 

Obiectivul 1 Măsuri 

Stimularea implicării elevilor și a studenților 

în zona STEAM, atât în parcursul 

educațional, cât și în alegerea unei cariere 

O1.a. Introducerea unui procent semnificativ 

de activități legate de STEAM în programele 

de învățământ preșcolar. Încă de timpuriu, 

trebuie dezvoltată educația prin explorare, 

prin investigație și curiozitatea copiilor 

O1.c. Jumătate din orele prevăzute în planul 

cadru pentru materiile aferente STEAM au o 

puternică latură practică, cu experimente sau 

simulări ale unor situații din viața cotidiană, 

vizând probleme de actualitate, reale, fiind 

derulate în natură sau în laboratoare, inclusiv 

prin experimente „digitale” 

O1.g. Adaptarea conținuturilor disciplinelor 

din planurilecadru, în special din aria „Om și 

societate”, pentru a include și activități de 

tipul dezbatere și argumentare, pe teme 

relevante, care să dezvolte competențe de 

logică a argumentării, documentare, lucru în 

echipă și comunicare la nivelul elevilor 

O1.h. Activitățile aferente domeniului 

STEAM reprezintă minimum 40% din lista 

activităților orelor de Științe, Matematica și 

Tehnologie și se regăsesc în activitățile din 

timpul săptămânii „Școala Altfel” 

Obiectiv 2 Măsuri 

Pregătirea și susținerea cadrelor didactice 

pentru predarea, învățarea, evaluarea și 

motivarea elevilor/studenților în zona 

STEAM 

O2.f. În evaluarea dosarelor pentru gradația 

de merit, implicarea în activități colaborative 

din zona STEAM va fi punctată specific 

O2.g. Activitățile derulate pentru crearea și 

funcționarea cluburilor/cercurilor STEAM, 

care încurajează cercetareainovarea, vor fi 

incluse în norma didactică 
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Obiectiv 3 Măsura 

Asigurarea infrastructurii, a tehnologiei și a 

resurselor necesare procesului educațional în 

domeniul STEAM 

O3.e. Program național și programe locale de 

granturi pentru cadre didactice sau unități de 

învățământ care doresc să deruleze activități 

de dezvoltare a zonei STEM la nivelul 

comunității lor școlare 

 

Concluzii ale proiectului. Raportul este mult mai cuprinzător decât ceea ce se 

concluzionează luând în calcul documentele atașate în cadrul Proiectului „România Educată”. 

Deși documentele inițiale ale proiectului nu cuprind sau cuprind prea puțin elemente ce se pot 

lega de „educația verde”/„educația pentru mediu”, în raportul final apar mult mai des astfel 

de sintagme sau de trimiteri spre astfel de domenii. Cele mai multe astfel de obiective apar 

legate de rețeaua de Școli Verzi și de Educația STEAM. Realitatea dură a schimbărilor 

climatice și a schimbărilor de mediu, în general, pare a fi o apariție suprinzătoare, de 

moment, pentru viziunea „României Educate”, părând adăugată pe ici, pe colo, spre finalul 

constituirii raportului. Pe de altă parte, raportul pare mai mult orientat spre partea 

administrativă (de infrastructură, de bază materială, de număr de elevi etc.) a învățământului, 

decât spre partea curriculară – așa cum sugerează titlul.  

Concluzii generale. Evoluția sistemului educațional din România și reforma 

curriculară a acestuia (inclusiv statutul științelor geografice) trebuie urmărite în continuare 

prin prisma documentelor educaționale semnate la nivelul UE (pe care România și le asumă 

implicit), și a bazelor de date și parteneriatelor din cadrul OECD.  
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Din Abrud către Belgrad, o experiență inedită! / 

A unique experience from Abrud to Belgrade! 

 
  

Epure Teodor158 

 

 

Rezumat: Drumul de la Vaslui până la Abrud indiferent de ruta aleasă este deosebit de lung, 

chiar mai lung poate decât drumul de la Abrud până în capitala Serbiei, și totuși efortul nu a fost 

inutil. Dacă la efortul amintit mai adăugăm și  sumedenia de   evenimente colaterale de care m-am 

lovit, unele destul de greu de înghițit altele nesperat de plăcute atunci  nu spunem decât un lucru, a 

fost ca un vis pe care mi-l doream cât mai lung.  

Cuvinte cheie: vacanță, vară, aplicație, experiență, inedit. 

 

Abstract: Regardless of the chosen route the road from Vaslui to Abrud is particularly long, 

maybe even longer than the road from Abrud to the Serbian capital, and yet the effort was not in vain. 

If we add to the mentioned effort the multitude of side events I met, some quite difficult to swallow 

and others unexpectedly pleasant, then we could only say one thing, it was like a dream that I wanted 

for as long as possible.  

 Keywords: holiday, summer, practical field application, experience, unique. 

 

 

    Amânat de mai multe ori din varii motive, acest minunat eveniment numit simbolic 

în forurile mele interioare experiența sârbească s-a decis pentru finalul lunii iulie a anului 

2021. Plecarea urma să fie în dimineața zilei de miercuri 28 iulie din orașul ardelean Abrud. 

Ați fost vreodată la Abrud? Un orășel într-o depresiune tip butonieră la poalele Dealului 

Știurț (fig. 3) și al munților Metaliferi unde se ajunge foarte greu cu mijloace de transport în 

comun, dar care are în preajma sa locuri de un mare interes turistic și cândva economic, 

amintim aici Roșia Montană, Roșia Poieni cea mai mare carieră de minereuri complexe din 

România. Valea Arieșului Mare și Mic sau Cheile Albacului, dar să nu anticipăm prea mult. 

M-am decis cam greu să particip la această adevărată provocare și din cauza dificultăților de 

transport până în sus-numita urbe din inima Ardealului, dar perspectiva unui sejur în Apuseni 

era mult prea tentantă, alături de întâlnirea cu Serbia. Am pornit spre Abrud, alegând o rută 

foarte lungă, prin București, și aceasta din considerente logice, organizatorul urma să mă 

preia din capitală și să mă ducă până la Abrud, nu era obligat dar tocmai sosea de pe alte 

meleaguri și ar fi putut face acest gest. Așadar am urcat într-o seară de sâmbătă într-un tren 

de noapte care urma să mă ducă până în capitală, drum lung și obositor într-un vagon lung cât 

o zi de post, în care nu se putea pune geană pe geană și nici măcar să te miști prea mult nu se 

putea pentru că era destul de aglomerat. Ajung în Gara de Nord la ceasurile 6 dis-de-

dimineață, pe la orele 8 urma să fiu preluat de colegul organizator al excursie. Aștept cuminte 
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sosirea orei fatidice și sun de vreo 40 de milioane de ori spre  telefonul colegului aflat 

probabil undeva,  dar nu știu unde, pentru că primeam invariabil același răspuns din partea 

unui robot feminin, persoana apelată nu poate fi deranjată. După ce oboseala devenise atât de 

epuizantă iar telefonul meu era gata descărcat și nici baterie externă nu aveam, am luat o 

decizie eroică, îl voi deranja încă odată pe fratele meu din Măgurele, oricum acasă nu  era 

cazul să mă întorc. Angoasat de  pericolul  pandemic, fratele mă acceptă dar îmi impune niște 

reguli foarte stricte. Le accept pentru că mai aveam puțin și adormeam pe o bancă în Gara de 

Nord, este aproape ora 3 după amiază. Ajung la fratele meu, schimbăm câteva vorbe și adorm  

aproape instantaneu pe primul pat ce-mi apare în cale. Sună telefonul, colegul ajunsese deja 

la Abrud, a avut o problemă cu telefonul, dar mă invită să plec în direcția sa chiar în seara cu 

pricina, refuz și aleg  să mă odihnesc o noapte și să plec ziua următoare, tot noaptea. A doua 

zi,   îmi cumpăr o cartelă și urc de dimineață într-un troleibuz pentru Gara de Nord, nu ezit 

să-mi vizez biletul, așa credeam eu, urcă și controlul și  mă asigură că  nu avem biletul vizat, 

sunt coborât  la două stații de la pornire și sunt amendat, bravo numai asta mai lipsea. Cu chiu 

cu vai ajung și în gară, cumpăr bilet pentru ora 16 și 30,  fac un tur prin jurul gării, mai fac 

câteva poze, revin, fără surprize, la fratele meu, apoi mă pornesc iar la drum. Traseul foarte 

lung, companie destul de plăcută, din când în când ațipesc, apoi  pe la orele două noaptea 

cobor în pustia gară  de la Alba Iulia, nimeni și nimic, a pardon, erau două doamne casiere,  

în rest câțiva eșuați pe niște bănci reci de fier, dar  dispar și aceștia în  singurul tren care 

sosește în gară și rămân singur. Dimineață, aceeași oră șase, dar alte  coordonate, merg la  

autogările din apropiere și  aflu ora cursei spre Abrud, erau două autogări și două curse spre 

Abrud, eu aleg drumul pe valea Ampoiului, foarte plăcut de altfel și iată-mă  la aproape două 

zile de la plecarea de acasă în micuța așezare din Țara Abrudului. Îl contactez pe bunul meu 

coleg Nicu Sicoe și așa îmi încep, de facto, aventura abrudeano-sârbească. 

Mai întâi avem treburi de reglat, excursia bate la ușă și nu avem șofer, apoi mai avem 

de discutat cu ultimul sosit în grupul nostru și apoi colegul mă transportă semiadormit după o 

noapte de semisomn pe recile scaune din holul gării Alba Iulia, la numai doi pași în mina de 

la Roșia Montană. Experiența e foarte plăcută iar răcoarea din subteran mă trezește, dar odată 

revenit sub soarele torid de iulie îmi revine starea de somnolență, așa că îi solicit colegului să 

mă transporte undeva unde este un pat sau ceva pe care să dorm, e de acord dar mai întâi 

mergem să luăm prânzul undeva, ceva local, foarte bun... Am și pat, am și liniște, așa că iau o 

pauză, apoi spre seară fac o scurtă plimbare pentru a revedea locurile.... Marți dimineață, 

același neobosit prieten Nicu Sicoe mă 

lasă în grija unui tânăr profesor de 

educație fizică, acesta mă duce  spre un 

loc deosebit, comuna Bucium, veche 

așezare minerească, pe care o străbatem, 

urmând o țintă precisă, Detunatele. 

Minunate locuri, foarte bun companion de 

drum. 

 

Fig. 1. Sus pe Detunata 
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Fig. 2. Nică Nemeș la taifas cu nepotul eroinei lui Agârbiceanu 

Urcăm cătinel, cătinel, și ajungem la haosul de pietre de la poalele Detunatei Goale, o 

privesc aproape neîncrezător că am ajuns în aceste locuri, apoi pornim să o cucerim, urcăm, 

privim în jur la minunatele peisaje ce ni se dezvăluie parcimonios, traseul nu este foarte greu 

dar are și câteva obstacole, apoi vedem și indicatorul, spre Detunata Goală, 10’  și iată-ne sus,   

doar puțin peste 1000 m, dar ce peisaj ni se dezvăluie cu Metaliferii, Muntele Mic, Vâlcanul, 

Detunata. Acoperită și undeva departe Bihorul. Ne tragem sufletul și apoi revenim pe drumul  

de întoarcere dar nu înainte de  a mi se servi încă o surpriză de proporții, ba chiar două, mai 

întâi coborâm pe un drum lateral până într-un spațiu  incredibil, o mică gospodărie cu 

pretenții  turistice,  Popasul Fefeleaga, știți eroina lui Agârbiceanu, iar gospodarul nu era 

altcineva decât nepotul renumitei eroine de poveste, un om de excepție, care ne-a  întreținut 

cu întâmplări  dintr-o viață de om al muntelui (fig. 2). Apoi am coborât în centrul comunei și 

iar am făcut un mic ocol pentru că la Muzeul Buciumanilor era ușa închisă și am privit doar 

pe fereastră, ocolul ne-a dus la o familie deosebită ce și-a ales să trăiască în acele minunate 

locuri deși erau orășeni la origine. 

 

Fig. 3. Abrudul văzut de pe Dealul Știurț 
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Tânărul meu companion de drum nu-mi percepe nicio taxă de drum și mă lasă cu o 

impresie deosebită despre oamenii locurilor, eu revin în cameră și-mi pregătesc bagajul, mă 

odihnesc, ies puțin în oraș apoi merg să servesc cina și mă culc foarte devreme. 

 Miercuri 28 iulie, „Ziua Marii Plecări”, e foarte devreme și totuși grupul deja e 

aproape complet, este ora 4 dimineața,  răcoarea dimineții ne revigorează, suntem un grup de  

prieteni, așa cum spune Nicu, porniți într-o mini aventură spre alte meleaguri. Gata pornim la 

drum, direcția Belgrad.  Mai întâi, trecem prin poarta lui Nicu Sicoe, prin Ciuruleasa, de 

acolo luăm pe cineva, coborâm apoi pe la poalele Vâlcanului, prin pasul Bucium, ajungem la 

Brad și se face ziuă, apoi la  Deva, trecând prin pasul Vălișoara și din nou oprim pentru a lua 

și grupul de ieșeni și iar pornim la drum iar aproape de Hațeg luăm și ultimul pasager... 

Silențiosul și comodul mijloc de transport ne duce lin apoi spre minunatele locuri din Clisura 

Dunării, ne deplasăm prin distinsul Culoar Timiș-Cerna, trecem prin Caransebeș, pe lângă 

Băile Herculane, apoi ajungem la Golful Cernei și la Orșova. Este amiază și este foarte cald, 

oprim la o benzinărie, apoi ne îndreptăm spre frontieră, drumul nu este lung și peisajul este 

deosebit.  Intrăm pe pod, și urmărim cu încântare peisajul care se desfășoară sub ochii noștri, 

de o parte și de alta, iată-ne și la vamă, de care trecem fără probleme, apoi intrăm și în Serbia 

și este din ce în ce mai cald, trecem repede și de vama sârbească de la Berdap, sau poate 

Dgerdap, pe un deal împădurit este steagul Serbiei și numele fostului președinte al 

Iugoslaviei. 

 
Fig. 4. Cetatea Golubac 

 Oprim din loc în loc și admirăm măreția peisajului, apoi ajungem la Cetatea Golubac 

(fig. 4) unde intrăm și ne ajutăm cum putem să luăm bilet care numai cu dinari se poate 

cumpăra, locul pare desprins din cele mai ravisante vise cu prinți și domnițe, cu stânci de 

netrecut și măreția Dunării care sclipește în razele extrem de generoase ale soarelui. Din 

Cetatea Porumbeilor, lumea ni se pare de o măreție indicibilă, o parcurgem prin toate 

cotloanele sale pentru a-i surprinde toate posibilele ascunzișuri și lucruri demne de admirat și 

apoi ne pornim din nou la drum. Mergem paralel cu Dunărea și trecem și prin primul oraș, 

Milanovac, apoi avem o mică problemă de care trecem ca prin urechile acului, mai precis 
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suntem opriți de poliție pentru că nu purtam centura de siguranță și doar  iscusința unui 

companion de drum ne salvează. Parola magică fiind Crvena Zvezda. 

După ce urmăm cursul  Dunării până spre intrarea în România, ne depărtăm  de 

marele fluviu dar ne apropiem pas cu pas de capitala Serbiei. Acesta se întâmplă după ce 

trecem peste Morava. Mai întâi se arată la orizont un cartier rezidențial, apoi ni se dezvăluie 

ușor, ușor și orașul capitală, îmi place din prima clipă, are o alură distinctă, este original și 

pare mai aerisit decât Bucureștiul. Hotelul în care vom locui două zile este în aria centrală și 

are 7 etaje...  Este ora 16 și este foarte cald, ne preluăm camerele, apoi căutăm case de 

schimb, care sunt destule și deschise până târziu, dar observăm și urme ale ultimului război în 

care au fost antrenați sârbii. Suntem 19, majoritatea trecuți de 50 de ani dar avem și doi  

liceeni,  foarte bine educați și săritori, Tudor și George, sunt frați și studiază la Abrud, ei au 

avut un important rol în una dintre cele mai frumoase experiențe pe care am avut-o în această 

minunată întâmplare turistică... Așadar, după ce ne-am cazat în grabă, am pornit, tot la fel, în  

prospecțiune. Ajungem la un moment dat aproape de parlamentul Serbiei și ne întâlnim cu un 

tânăr vlah, care  vorbește într-un dialect original și cu care ne înțelegem, el ne sugerează  cum 

putem ajunge la un spațiu cu terase... Ajungem și suntem foarte încântați de atmosferă,  

muzică autohtonă cântată live, armonie și un personal foarte serviabil, stăm la terasă fiecare 

după cum  consideră de cuviință, pentru că ultima comandă se preia pe la  orele 1... Împreună 

cu tinerii liceeni și alți câțiva companioni de drum ne întoarcem la hotel, refăcând pas cu pas 

drumul pe care venisem, cu sprijinul  unor foarte binevoitori localnici reușim să ajungem în 

camerele noastre... A doua zi, după micul dejun servit  la etajul al șaptelea cu o perspectivă 

deosebită de pe terasă, ne îndreptăm spre Kale Magdan - cetatea Belgradului. O descoperim 

măreață și incredibilă iar de sus ni se dezvăluie confluența Dunării cu Sava și minunatul 

cartier Novi Beograd. Deși ajungem împreună ne separăm și ne risipim care încotro, atât 

cetatea cât și perspectivele care ți se dezvăluie sunt excepționale, după ce termin parcursul 

revin în punctul de unde am plecat în explorare unde trebuia să  ne întâlnim, dar nu mai ajung 

toți, așa că pornim doar câțiva pentru a ne pierde și a ne reîntâlni în pasajul comercial din 

centrul capitalei sârbe. Ajung aproape de hotel și merg la  minunata catedrală Sf. Sava. După 

masa tinerii liceeni, vin cu ideea unei croaziere pe Dunăre și Sava, dar mai întâi vizităm 

muzeul Nikola Tesla. 

Pentru croazieră ne-am adunat vreo 10, dar doi dintre noi se abonaseră la alt vapor. 

Tinerii noștri însoțitori se ocupă de toate amănuntele, discută cu organizatorii, procură 

biletele și ne adunăm undeva într-un parc. Din acel parc traversăm apoi ca într-un pelerinaj 

pentru că eram vreo 40, traversăm așadar o parte din cetate, ajungem la debarcader, unii urcă 

la etaj, dar micuțul nostru grup rămâne la parter, e minunat mai ales că se apropie seara. 

Pornim în croazieră chiar când soarele se pregătește să alunece dincolo de linia orizontului și 

momentul mi separe incredibil, parcurgem mai întâi un traseu pe Dunăre dar spectacolul cel 

mai frumos  este atunci când pătrundem pe sub podurile de peste Sava, feeric luminate și prin 

cartierul Novi Beograd cu clădiri luminate feeric, dar și cetatea este excepțională în noapte. 

Odată încheiată croaziera de aproape 3 ore, ne pornim în descoperirea terasei unde ne 

așteaptă ceilalți colegi, o găsim relativ repede și petrecem acolo până spre miezul nopții în 

acompaniamentul unor menestreli locali. Gata, ne  pregătim bagajul, luăm micul dejun și 

pornim pe drumul întoarcerii, care e cumva diferit, astfel descoperim un spațiu de recreere 

numit Bela Țrkva (Biserica Albă), cu ștranduri amenajate pe o rețea de lacuri și localuri 
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autohtone, fiind foarte aproape de granița cu România localnicii vorbesc și românește. După 

un drum de numai 10 km ajungem la granița cu România, de data aceasta intrăm pe la 

Naidăș. Aceasta a fost scurta experiență sârbeasacă, dar care mi-a lăsat o impresie 

excepțională. 

 

 

 

Fig. 5. Belgradul văzut de pe terasa hotelului Slavija Breg 

De la Naidăș ne-a îndreptat spre Oravița, apoi spre Reșița unde reveneam după peste 

40 de ani, aici ne-am oprit la Muzeul locomotivelor, apoi am ajuns pe autostrada Lugoj – 

Deva, am mai lăsat din pasageri și abia seara  târziu aproape de miezul nopții eram din nou la 

Abrud. Dar ce credeți că am pornit spre casă?! Noo! Sâmbătă am colindat împrejurimile 

Abrudului iar seara am petrecut-o cu un grup de ieșeni și constănțeni la pensiunea Detunata, 

duminică am fost cu Nicu Sicoe la poalele Vâlcanului, pe valea Arieșului Mic la Vidra, 

Avram Iancu și cascada Pișoaia, apoi la Albac. Luni a fost o zi excepțională, după micul 

dejun frugal, am  format o minicoloană și am plecat peste Trascău, prin pasul  Mogoș, o 

experiență  aparte, dar la nici o oră de la plecare una dintre mașini s-a defectat, am încercat o 

rezolvare dar nu s-a putut așa că am rămas mai puțini și ne-am continuat urcușul pe un drum 

de piatră, dar prin locuri deosebit de frumoase, așa am ajuns deasupra Cheilor Râmețului într-

un punct  din care perspectiva era mai mult decât surprinzătoare, am mai urcat puțin apoi am 

coborât spre Valea Aiudului, micile chei pe care le descoperim sunt minunate și mai este și 

”Templul Cavalerilor”, apoi ajungem la Colțești la ”Hanul Secuilor”, sub ”Piatra Secuiului” 

unde avem parte de un adevărat festin cu o servire de marcă într-un spațiu de poveste, după 

masă mai facem o oprire în satul turistic Remetea, unde reveneam la distanță de 40 de  ani,  

dar vedeam lucrurile din altă perspectivă, aici ne-am separat, eu și familia din Constanța am 

ales să ne întoarcem pe minunata vale a Arieșului, unde am oprit din loc în loc pentru a 
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admira peisajul și am avut un popas de suflet la Mănăstirea Lupșa, apoi am revenit în Abrud. 

Marți am plecat spre casă, cu familia Elefteriu din Pașcani, dar ei m-au dus până la Deva, 

pentru că aveau alt program, eu am stat aici preț de 7 ore timp în care am vizitat ”Giardini di 

Zoe” din Banpotoc un cadru incredibil unic în România (fig. 6), și Cetatea Devei, apoi spre 

seară am urcat într-un tren care urma să mă ducă la Iași, dar un ghinion aparte, pentru că 

locomotiva se defectează după numai două stații și stăm două ore încheiate, după care totul se 

desfășoară aproape normal, în afară de noii colegi de drum care nu mai sunt la fel de amabili 

ca dragii mei companioni de pe  drumul Serbiei! 

 

Fig. 6. Giardini di Zoe - Banpotoc 
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Conferința Națională a Societății de Geografie din România  

Iași, 3-5 septembrie 2021 / The National Conference of the Romanian 

Geographical Society Iasi, September 3-5, 2021 
 

 
Paraschiv Viorel159 

 
Rezumat. Prezenta evaluare este o radiografie sumară despre ediția 2021 a conferinței 

naționale a SGR desfășurată la Iași, între 3-5 septembrie 2021. 

Cuvinte-cheie: conferință, societate profesională, invitați 

 
Abstract. This evaluation is a brief radiography on the 2021 edition of the national RGS 

conference held in Iasi, between September 3 and 5, 2021.  

 Keywords: conference, professional society, guests 

 

 

Amânarea ediției din 2020 pe fondul pandemiei Sars-Cov-2 a fost tributul plătit și de 

lumea geografiei, în general, în condițiile restricțiilor de mobilitate ale acelui an. Tocmai de 

aceea 2021 trebuia să fie alternativa la interdicții și geografii să transmită un mesaj pozitiv de 

speranță lumii întregi, că virusul care ne marchează existența va putea fi învins chiar dacă nu 

definitiv deocamdată!  

 

          

Foto 1-2. Afișul conferinței și revista ”Repere geografice” 

La începutul lunii septembrie Iașiul a devenit capitala geografiei românești prin 

organizarea Conferinței Naționale a Societății de Geografie din România, în perioada 3-5 

                                                           
159 Prof. dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. Prim-vicepreședinte al S.G.R. Iași, e-mail: 

paraschiv03@gmail.com 
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septembrie 2021. Tema conferinței a fost una generoasă și specifică momentului aniversar 

din 2020, respectiv: “S.G.R. - 145 de ani dedicați științei geografice” (foto 1).   

La manifestare au fost prezenți peste 250 de geografi din țară, reprezentând instituții 

de învățământ preuniversitar, universități și institute de cercetare, de pe ambele maluri ale 

Prutului și numeroși invitați din state vest-europene (foto 3). Conferința științifică s-a bucurat 

de prezența unor personalități ale lumii academice geografice internaționale, personalități 

marcante ce au susținut comunicări manifest de înaltă ținută, atât în plen, dar și pe secțiunile 

din programul manifestării: Paul Claval, de la Université Paris-IV Sorbonne, Andrés 

Rodriguez-Pose, de la London School of Economics, Charles Hussy, Université de Genève, 

Guillaume Giroir, Université d’Orléans, Jean-Paul Carriere, Université François Rabelais de 

Tours, Maria Manuela Cantinho Pereira, Museu Histórico e Etnográfico da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, Gheorghi Niculiță de la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” 

din Chișinău, Vitalie Sochircă de la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Serafima 

Roșcovan de la Institutul de Științe ale Educației din Chișinău ș.m.a. Ședința festivă de plen a 

fost găzduită de Aula ”Mihai Eminescu” a Universității ”Al. I. Cuza”, iar secțiunile s-au 

desfășurat în amfiteatrele și sălile de curs ale Facultății de Geografie și Geologie-

Departamentul de Geografie. Una dintre secțiunile cele mai animate a fost ”Didactica 

geografiei”, la care au participat numeroși profesori din învățământul preuniversitar de pe 

ambele maluri ale Prutului. Participarea numeroasă la conferință a fost posibilă prin 

desfășurarea în paralel a Lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”- 

ediția a XLI-a, manifestare științifică de tradiție a lumii universitare geografice ieșene. 
 

 

Foto 3. Participanții la conferință în fața corpului A al Universității ”Al. I. Cuza” Iași 

 

Organizatorii le-au oferit surprise dintre cele mai plăcute participanților, a fost lansat 

primul vin al Societății de Geografie din România (obținut în urma unui parteneriat cu S.C. 

”Cotnari” S.A.) o ediție limitată, fiecare participant primind câte o sticlă din acest vin la 

plecare. Din partea Universității ”Al. I. Cuza” participanții au primit o sticlă de vin alb, 
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”Vinul lui Cuza”, obținut de pe plantațiile proprietatea universității situate în zona Grădinii 

botanice de la Copou. De asemenea a fost lansată și o insignă a Societății de Geografie din 

România. 

A fost prezentată participanților traducerea în limba franceză a volumului I din ”Terra 

- introducere în geografie ca știință”, a lui Simion Mehedinți, realizată de prof. univ. dr. 

Corneliu Iațu - prorector al Universității ”Al. I. Cuza” și președintele S.G.R.-, activitate care a 

pus în practică o ultimă rugăminte testamentară a marelui savant. În anul următor va apărea și 

o traducere în limba engleză a acestui prim volum. Au fost prezentate numeroase cărți și 

volume științifice apărute în ultima perioadă, cum sunt: ”Buletinul SGR” și revista ”Terra”, 

care a apărut în acest an în două numere după o foarte lungă perioadă de timp. Organizatorii 

au tipărit și oferit tuturor participanților revista filialei Iași a S.G.R., ”Repere geografice”(foto 

2), publicație care apare în două numere/an începând din 2014, una din puținele reviste 

științifice care reușește să apară la termen și să mențină stindardul geografiei românești și cu 

un impact important on-line.  

S.G.R. a premiat câteva cărți apărute în ultimii doi ani considerate importante din 

prisma comisiei de analiză și evaluare ale acestora. Deasemeni au fost premiate pentru merite 

deosebite profesionale câteva cadre didactice din mai multe localități ale țării. Felicitări 

tuturor pentru activitate și dăruire! 

Cele două aplicații de teren propuse de organizatori au vizat două trasee complexe de 

cunoaștere a spațiilor de cercetare și practică mai ales pentru studenții facultății ieșene, din 

Munții Rarău și de la Mădârjac - Iași, dar și a unor obiective de patrimoniu turistic situate pe 

cele două trasee. În ultima zi a conferinței participanții au parcurs un tur pietonal ghidat al 

zonei istorice și culturale a municipiului Iași coordonat de cadrele didactice de la 

specializarea turism a facultății ieșene. 

Manifestarea științifică anuală a geografilor români membri ai S.G.R. a fost 

considerată de majoritatea participanților drept una de succes prin voluntariatul echipei ieșene 

și calitatea științifică a prezentărilor susținute. Conferința națională  a S.G.R. ediția 2021 a 

fost organizată de filiala Iași a Societății de Geografie din România în parteneriat cu 

Universitatea ”Al. I. Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie - Departamentul de 

Geografie și Inspectoratul Școlar Județean Iași cu sprijinul financiar al administrației publice 

locale și al unor sponsori locali. 

Ediția din anul 2022 va fi găzduită de Filiala Vrancea și se va desfășura la Focșani. 
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Addenda la o conferință /  Addendum to a conference 

 

Epure Teodor160 

 

Rezumat: Între 3 și 5 septembrie 2021 s-a desfășurat la Iași întâlnirea geografilor din 

România, o manifestare de înaltă ținută academică. Pe lângă participanții din aproape toate județele 

țării au fost invitate și personalități geografice din Franța - printre care și o personalitate monumentală 

a geografiei mondiale, respectiv profesorul Paul Claval-, din Belgia, Portugalia, Elveția dar și din 

Republica Moldova, adică peste 200 participanți. Au fost prezentări în plen și pe secțiuni, a fost o cină 

festivă dar au mai fost și două aplicații, ambele prezentând o importanță științifică deosebită, una 

exclusiv în județul Iași, cealaltă, mai extinsă, incluzând vizite la Ruginoasa, Voroneț și peste ”Trans-

Rarău”, la Pietrele Doamnei și la Stațiunea de Cercetări  Ion Gugiuman. 

Cuvinte cheie: conferința SGR Iași, participanți, aplicație geografică, competență, revedere. 

 

Abstract: Between September 3 and 5, 2021, the meeting of the Romanian geographers took 

place in Iași, a highly academic event. In addition to the participants from almost all counties of the 

country, well-known geographers from France, Belgium, Portugal, Switzerland but also from the 

Republic of Moldova were invited, including a monumental personality of world geography, namely 

Professor Paul Claval (i.e. over 200 participants). There were plenary and sections presentations, as 

well as a festive dinner. However, there were also two practical field applications, both presenting a 

special scientific relevance, one exclusively in Iași County, the other, more extensive, including visits 

to Ruginoasa, Voroneț and on the “Trans-Rarău” road at Pietrele Doamnei and at Ion Gugiuman 

Research Station.  

Keywords: conference, participants, geographical field application, skill, meeting. 

 

 

    Prima zi - Este o dimineață plăcută de septembrie iar Sala ”Pașilor Pierduți” din 

Universitatea ”Alex. I. Cuza” devine tot  mai animată. Sosesc la locul de întâlnire  încă de la 

ora 8 și nu sunt primul, deja sala e plină pe jumătate. După ce îmi primesc  mapa și diploma 

pornesc în căutarea cunoștințelor, așa îl descopăr pe colegul de la Bârlad, Viorel Râmboi, 

apoi mă revăd după 30 de ani cu colegul Nae Roman abia întors din Africa, cu colega  de 

grupă Cecilia Chifu dar și cu prietenii din Republica  Moldova doamna Serafima Roșcovan și 

Andrei Fisticanu, colegul meu de grupă Viorel Paraschiv și Simona Albăstroiu ambii coautori 

la volumul recent Geografia  Industriei, apoi  renumitul profesor Octavian Mândruț  și dl 

Costin Diaconescu. Din aula Universității coboară și  una dintre cele mai cunoscute 

personalități ale geografiei de pe plaiuri dobrogene  Volumia Sângeorzan, pe care o 

cunoșteam de la precedenta conferință și lista cunoștințelor poate continua, dar trebuie să ne 

adunăm repede în aulă, în scurt timp începe ședința inaugurală. În impunătoare aulă luminată 

de candelabre dar și de lumina unui soare generos toate locurile sunt ocupate, la tribună îl 

                                                           
160 Profesor de geografie la Școala Gimnazială Adrian Porumboiu din Muntenii de Jos, Jud. Vaslui / 

Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui; e-mail: epureteodor67@yahoo.com 
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recunosc pe primarul Iașului- dl Mihai Chirica, pe rectorul Universității Al. I.Cuza- dl 

Tudorel Toader, pe doamna Steluța Dan din partea Ministerului Educației dar și pe  dl. 

Cornel Iațu din parte Facultății de Geografie a Universității din Iași. În sală revăd cunoștințe 

vechi, precum grupul din Călărași în frunte cu neobosita Mari Elena Belciu, grupul din 

Vrancea, condus de domnul primar din Pufești Vrancea, Nicolae Damian, grupul din 

Republica Moldova. 

  După discursurile inaugurale, este lansată o marcă inedită de vin purtând sigla SGR 

Filiala Iași, fiecare participant urmând să primească,  la ieșire câte un prețios recipient. 

Printre participanții la Conferință s-a remarcat și marele geograf Paul Claval pe care îl 

reperez în prima pauză pentru a face cuvenita poză, dar și pe colegii de la Filiala Vrancea, tot 

în  pauză îmi procur și câteva titluri nou apărute. Conferința continuă preț de încă un ceas, 

apoi suntem invitați la masa de prânz... 

 După ora 13, încep prezentările pe secțiuni, am timp pentru că eu voi prezenta la 1530, de 

aceea imi iau o pauză pentru a-mi reface forțele.. Mă prezint în sala cu pricină, sunt încântat 

să recunosc  alături demine pe colegul dela Bârlad dar și pe   doi renumiți profesori vrânceni,  

Costică Neagu și  Răzvan Secrieru. Ascult cu interes prelegerile, intervin atunci când cred că 

este cazul, apoi prezint și eu, deși am emoții mă descurc, lucrarea mea este bine apreciată... O 

nouă pauză în care unii se pregătesc de prezentare iar alții se pregătesc pentru aplicațiile de a 

doua zi.... Seara, urcăm în mijloace  de transport, eu sunt preluat împreună cu  doi colegi mai 

tineri  de către bunul meu coleg  Florin Iancu, ajungem  într-un loc deosebit al Iașului, 

respectiv în apropierea fostei Intreprinderi Metalurgice, unde se înalță o clădire distinsă aflată 

sub oblăduirea directă a Mitropoliei Moldovei dar și un cartier rezidențial cu construcții 

elegante.. Acolo ne adunăm pentru a participa la Cina Festivă, sala mare  în care ne  întrunim 

este plină de o forfotă aparte, ne așezăm  la mese după preferințe iar un grup de artiști ne  

încântă atât privirile cât și simțul auditiv. La mijlocul minunatei activități  este făcut anunțul 

cu privire la viitoarea conferință, care va rămâne tot în Moldova dar în altă locație, adică la 

Focșani, apoi spre final este adus și tortul și  toți participanții se  leagă cu artiștii într-o horă a 

prieteniei... Gata și seara festivă, ne întoarcem în cameră și  ne pregătim pentru provocarea 

aplicației de teren de a doua zi. 

Ziua a doua- La orele 700se pleacă în prima aplicație, am avut grijă să punem 

ceasurile și ne-am trezit pe la ora 5, am  mers la micul dejun și  pe la 630eram deja la locul  de 

întâlnire. Eram în grupul care participa la aplicația nr.1, care a  necesitat 2 autocare, dat fiind 

interesul pentru traseu: Iași- Ruginoasa-Voroneț-Câmpulung Moldovenesc- TransRarău- 

Pietrele Doamnei- Hanul Ancuței- Iași. Gata, plecăm, am colegă de scaun pe doamna 

Serafima, îmi pregătesc aparatul foto și mă înarmez cu răbdare....  După doar  o oră  de 

parcurs ajungem deja la   primul obiectiv, Palatul lui Cuza de la Ruginoasa,  la intrare suntem 

întâmpinați de un grup de copii  îmbrăcați în costumele noastre populare, fără pereche, iar 

castelul ni se dezvăluie din nou în toată măreția sa. După ce îl parcurgem pas cu pas și furăm 

câte o imagine,  revenim  pe treptele exterioare pentru a-i urmări pe copii artiști încinși în 

câteva hore de mare virtuozitate, am fost și  omeniți cum se cuvine și ne pregăteam de 

plecare, dar am fost luați într-o altă locație la Muzeul Etnografic, unde aceiași copii deosebiți  

ne-au purtat prin săli și ne-au dat și explicații pertinente. Felicitări celor care i-au educat. 

După scurta lecție de istorie am pornit iarăși la drum, direcția Voroneț. Drumul a fost mult 

mai lung, ușor, ușor am părăsit  Podișul Moldovei și ne-am apropiat de Munții Bucovinei, 
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pardon Obcinile Bucovinei, minunată schimbare...La  poalele uneia dintre Obcini, numită 

chiar Obcina Voronețului, undeva ascunsă  de orice privire  prospectivă, măreață și totuși 

sobră se înalță cea mai valoroasă perlă din salba de bijuterii monastice din Bucovina, 

mănăstirea Voroneț, am fost primiți frumos și ne-a preluat Maica Irina, o adevărată maestră 

în arta cuvântului, care ne-a ajutat să vedem mărețul locaș  într-o lumină cât mai apropiată de 

realitate. A fost o experiență care mi-a rămas la  suflet. După acest  adevărat regal de 

îmbogățire spirituală  am plecat   spre ținta cea mai așteptată. Mai întâi am trecut prin  Frasin 

și Gura Humorului, apoi prin minunatul Câmpulung, dar și prin câteva sate de poveste din 

”Dulcea Bucovină”, precum Cornu Luncii și Capu  Codrului, iar de la Pojorâta am început 

urcușul pe ”Trans-Rarău”.  Cu ochii țintă pe geam și aparatul pregătit așteptam fiecare 

deschidere a orizontului pentru a-mi clăti privirea cu priveliști de poveste.... Oprim într-un 

parking, de unde aflăm că mai avem 800m până la Hotel Alpin și tot atât până la Pietrele 

Doamnei. Șoseaua îngustă pe care circulă doar  autoturisme, abia ne putem feri de acestea, ici 

colo mai descopăr și câteva bobițe de zmeură și fragi. Drumul  pe care îl facem ca într-un 

pelerinaj, se oprește  atunci când Pietrele Doamnei  ni se dezvăluie maiestuoase drept în față! 

Sunt mărețe și te atrag ca un magnet, și pentru că masa pentru noi nu este încă gata, ne 

deplasăm din fața hotelului până la poalele Pietrelor, urc cât pot dar nu prea mult pentru că 

nu am echipament, peisajul este de vis. După prânzul  destul de copios, ne  dirijăm spre altă 

țintă, iar avem un kilometru demers, de data aceasta urcăm  pe un traseu  mai abrupt, într-o 

parte se înalță semeț vârful Rarău în alta zărim Stațiunea de cercetări Ion Gugiuman, acolo 

mergem și noi. O turmă de vaci din rasa brună carpatină și foarte nonșalante se odihnesc 

impasibile rumegând la unison, doar noi  urcăm. În poarta stațiunii ne salută un minunat câine 

ciobănesc, care se insinuiază curajos printre vizitatori ascultându-le parcă vorbele. De acolo 

de sus putem vedea Ceahlăul, Giumalăul, Munții Stânișoarei și Pietrele Doamnei. Parcă n-aș 

mai fi vrut să plec dar eram presați de timp, în plus niște nori amenințători parcă ne goneau 

spre locuri mai joase de la poale. Stațiunea de cerctare și practică studențească a primit 

numele lui Ion Gugiuman, un mare geograf ieșean de sorginte vasluiană, pe care l-am prins în 

primii ani de facultate, este locul de practică și poate cum spun unii și de  chin al studenților 

de la geografie din Iași.  Coborâm spre autocar, urcăm în acesta și  pornim din nou la drum, 

sunt din nou atent să surprind imagini de poveste. Trecem din nou prin Câmpulung și Gura 

Humorului și apoi ne îndreptăm spre Hanul Ancuței, acolo ne regăsim cu toții, sosesc și cei 

care au fost în cealaltă aplicație, ne așezăm la masă iar o solistă foarte versată întreține 

atmosfera. La masă, după  un studiu îndelungat reușesc să descopăr doi vechi colegi cu care 

nu-m-am văzut de la terminarea facultății,Valeriu Vâlcu și Pavel Iacob, povestesc îndelung 

cu ei până în momentul plecării, apoi este anunțată plecarea și ne despărțim fără  cuvinte 

pentru că fiecare avea grijă să nu se rătăcească în miez de noapte...  Ajungem la Iași după ora 

1 noaptea,  dormim repede și dimineață aflăm că un coleg ne-a părăsit definitiv, trist 

eveniment, în rest totul a fost de excepție, și  cei care s-au ocupat de bunul mers al lucrurilor, 

profesorii Cornel Iațu, Dan Lesenciuc, Valeriu Vâlcu, Viorel Paraschiv și mulți alții, 

atmosfera distinsă și  întâlnirea în sine..... 
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Voicu Cristina-Georgiana161 

 

Rezumat: Acest jurnal de călătorie are ca scop educaţional dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale prin expunerea dimensiunii socio-culturale a unei părţi din fascinantul patrimoniu al 

Anatoliei de sud-est. În acest sens, participarea într-un program de schimb interşcolar de tipul 

Erasmus+ a fost categoric un ,,plus” pentru toţi participanţii la o astfel de experienţă internaţională 

complexă. 

Cuvinte cheie: inteligenţa emoţională, mobilitate, Turcia, dezvoltare personală, parteneriat 

inter-şcolar 

 
Abstract: This travel diary aims to develop the emotional intelligence by exposing the socio-

cultural dimension of the fascinating heritage of Southeastern Anatolia. In this respect, participating in 

an Erasmus+ inter-school exchange programme was definitely a “plus” for all participants in such a 

complex international experience.  

Keywords: emotional intelligence, mobility, Turkey, personal development, inter-school 

partnership 
 

Pe 24 octombrie 2021 am pornit, ca nişte adevăraţi exploratori, într-un periplu la 

izvoarele istoriei, realizând o incursiune în ,,Grădina Edenului” dintre Tigru şi Eufrat, 

acceptând provocarea în calitate de profesor însoţitor de a participa împreună cu 11 elevi din 

ciclul gimnazial în cadrul proiectului Erasmus+ B.E.A.M. (Building Emotional Intelligence 

and Self-Awareness through Mindful Practices, nr. de referinţă 2020-1-RO01-KA229-

079848_1), un proiect despre emoţie, prietenii şi experienţe de neuitat. Participarea la prima 

mobilitate desfăşurată în Gaziantep (Turcia) în cadrul programului de schimb inter-şcolar 

Erasmus+ a fost mai mult decât o experiență academică, a fost o posibilitate de a privi lumea 

cu alți ochi. Oportunitatea de a participa la activităţile desfăşurate ne-a oferit tuturor 

participanţilor din România, Turcia, Letonia, Spania, Grecia şi Italia (online) şansa de a ne 

autodepăși și redescoperi. Pentru elevi a fost o experiență care i-a maturizat, aceştia fiind 

nevoiţi să se adapteze unui mediu necunoscut  și nou. 

 Localizată în Gaziantep în sud-estul Turciei, un ţinut situat la intersecţia civilizaţiilor 

şi religiilor, cu aproximativ 850 de elevi cu vârste cuprinse între 4 şi 15 ani, şcoala gazdă, 

Bahçeşehir Koleji (foto 1) s-a dovedit a fi unul dintre cele mai moderne şi dotate colegii 

particulare din Turcia, recunoscut pentru calitatea serviciilor în domeniul educaţional.  

                                                           
161 Prof. dr. la Şcoala Gimnazială ,,Titu Maiorescu”, Iaşi, Aleea Decebal, nr. 10, cod 700230, telefon 0232- 

436598, e-mail: voicucristina2004@yahoo.fr 
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Foto 1. Interiorul modern al Colegiului Bahçeşehir (Gaziantep, Turcia)  
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 Dacă experiența internaţională dobândită prin programul Erasmus+ în cadrul acestui 

proiect de schimb inter-şcolar ar avea un ,,trailer” (foto 2), acesta ar arăta astfel…după un 

drum de 18 ore petrecut între trei zboruri cu avionul şi două escale am ajuns în sfârşit pe 

teritoriul vechii Mesopotamii... în Gaziantep, un tărâm atemporal cuprins încă parcă de 

misterul antic, în această călătorie având ocazia să descoperim o parte din comorile Anatoliei 

de Sud-Est: Gaziantep – Halfeti – Urfa.  
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Foto 2. ,,Trailer”-ul călătoriei: Gaziantep – Halfeti – Urfa 

 

 Turcia este una dintre țările cele mai vizitate de către turiști și pe bună dreptate. Totul 

este atât de diferit încât n-ai cum să te saturi de priveliștea pe care ţi-o oferă tărâmul 

“răsăritului de soare”, cu toate că, pe măsură ce progresează înspre est, peisajul devine din ce 

în ce mai aspru. Turcia de sud-est între Gaziantep și fluviul Eufrat se sprijină pe un masiv 

stabil numit platforma arabă, caracterizată printr-un relief relativ blând, cu suprafețe largi de 

platou care coboară spre sud până la 300 m de-a lungul graniței cu Siria. În cea mai mare 

parte calcaroase, solurile maronii și maronii roșiatice specifice zonelor semiaride din Anatolia 

de sud-est (foto 3) susțin producția extinsă de cereale din zonele uscate.  

 

 

 

 

 



177 
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Foto 3. Platoul calcaros al Anatoliei de Sud-Est (de la Gaziantep la Halfeti) 

 

 Experiența din Turcia a însemnat foarte mult pentru dezvoltarea noastră personală. 

Situat în regiunea Anatolia de Sud-Est pe vechiul Drum al Mătăsii, una dintre cele mai vechi 

aşezări din Mesopotamia şi unul dintre cele mai vechi oraşe de origine hitită, Gaziantep 

găzduiește diverse monumente istorice și culturale (foto 4). Aflat în apropierea graniţei cu 

Siria, capitala provinciei cu  acelaşi nume, a fost de-a lungul istoriei sale un centru important 

pentru toate statele înființate în Anatolia reunind diferite civilizații și culturi. Cu o populaţie 

de aproximativ 3 milioane de locuitori (formată din turci, kurzi, arabi şi sirieni refugiaţi), 

Gaziantep este al şaselea mare oraş al Turciei. Datorită faptului că orașul se afla pe ruta 

comercială Drumul Mătăsii, acesta a devenit o destinație populară pentru reprezentanții  mai 

multor civilizații păstrându-şi statutul de centru cultural și  comercial în fiecare perioadă. 

Diversitatea monumentelor istorice din Gaziantep este un indice al bogăției culturale a 

orașului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 4. Muzeul mozaicului Zeugma din Gaziantep 

 

 Fondat de unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, în anul 300 î.e.n şi situat la 10 

km de districtul Nizip, orașul antic Zeugma este un oraș al  mozaicurilor. Descoperite în 

timpul săpăturilor desfășurate numai într-o parte a regiunii (așezarea romană Belkisa) 

artefactele magnifice descoperite în orașul antic Zeugma, precum și cel mai emblematic 

mozaic şi simbol al orașului, Țiganca, sunt expuse astăzi în Muzeul mozaicurilor din 
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Gaziantep (foto 5), unul dintre cele mai impresionante şi cel mai mare muzeu de mozaicuri 

din lume. Tehnologiile interactive oferă celei  mai mari colecții de mozaicuri din lume un 

efect special. Majoritatea mozaicurilor au fost salvate în anul 2000 când arheologii au realizat 

că orașul va fi complet inundat și mozaicurile pierdute pentru totdeauna. Acestea sunt 

impresionante, unele foarte mari și recuperate aproape complet, reprezentând povești și 

personaje din Grecia Antică. În trecut, ele au servit ca podele și decorații interioare în vilele 

din Zeugma. Mozaicurile sunt de-a dreptul extraordinare pentru că demonstrează vizual 

nivelul artistic și de design interior superior al Antichităţii, dar și bogăția orașului. Câteva 

dintre mozaicurile pe care le veți vedea și care sunt cu adevărat deosebite din punctul nostru 

de vedere sunt: Oceanos şi Tethys, Răpirea Europei şi Țiganca. Situat într-o cameră obscură, 

acesta din urmă este special pentru tehnica folosită, prin care ochii fetei urmăresc privitorul, 

aceeași tehnică folosită de Leonardo da Vinci în portretul Mona Lisei. 
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 Foto 5. Colecţia muzeului mozaicului Zeugma (epoca romană şi antică târzie) 
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 Autenticitatea oraşului ne-a fost oferită de Castelul din Gaziantep (foto 6), sau 

Gaziantep Kalesi, citadela construită de romani şi refăcută de turcii selgiucizi în sec. al XIII-

lea. Castelul este construit pe un deal în centrul orașului și datează din secolul al II-lea d.Hr. 

Inițial a fost construit de Imperiul Hittit ca un punct de observare, ca mai apoi să fie 

transformat într-un castel de Imperiul Roman și extins de către Împăratul Iustinian. Castelul 

este foarte bine restaurat, însă nu este la fel de complex ca un castel dintr-o țară europeană. 

Este mai mic, cu mai puține încăperi deschise publicului. Însă sunt câteva motive pentru care 

merită vizitat. În interiorul castelului, chiar la intrare, începe un hol lung cu informații despre 

istoria Imperiului Otoman. Se concentrează pe războiul de independență dintre 1920-1921, în 

care locuitorii Antepului, cum era denumit orașul înainte de Primul Război Mondial, au dat 

dovadă de un eroism și naționalism extraordinar. Aceştia au jucat un rol decisiv în acest 

război, în urma căruia există teritoriul Turciei așa cum îl știm astăzi. În memoria eroilor, 

numele orașului a fost schimbat din Antep în Gaziantep, ,,gazi” însemnând ,,veteran”.  
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Foto 6. Castelul Gaziantep (sec. al II-lea şi al III-lea d. Hr.) 

 

 Imediat în vecinătatea castelului se află Moscheea Șirvani (foto 7) datând din secolul 

 al 17-lea, una dintre cele mai importante moschei din oraș. 
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Foto 7. Moscheea Şirvani Mehmet Efendi  

(cea mai veche din Gaziantep, pe flancul sud-vestic al castelului, în vecinătate cartierului Seferpaşa) 

 

 În Gaziantep există de asemenea mai multe hanuri (foto 8) care ocupă un loc 

important în arhitectura civilă selgiucă şi otomană. Hanurile Hıșva, Bayaz, sau Tutun au 

găzduit timp de sute de ani călătorii și negustorii și de asemenea au servit ca un centru 

comercial unde mărfurile și bunurile provenite din țările îndepărtate își schimbau proprietarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



181 

 

 Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 8. Caravanserai-urile Hişvahan, Bayazhan şi Tutun Hani 

 

 Situat în cartierul Şahinbey, bazarul central al orașului nu are un nume pentru că este 

ca un mic cartier cu străduțe pietonale pline de magazine, cafenele şi vânzători ambulanți 

(foto 9). O plimbare prin acest bazar este o experiență foarte autentică întrucât este foarte 

aglomerat aproape exclusiv cu localnici. Obosiţi fiind ne-am revigorat cu un ceai și un desert 

de la una dintre cafenelele de la intrarea în bazar observând freamătul oamenilor, cum 

vorbesc, cum negociază și cum își fac cumpărăturile. În toate bazarele din Gaziantep se pot 

găsi condimente, bijuterii, produse de pielărie, cupru şi baklava. 
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Foto 9. Bazarul central al oraşului şi Bazarul Almaci cu boutiq-urile de tip stradal 

 

 Construit în secolul al XVIII-lea bazarul Zincirli Bedesten este un bazar acoperit 

încă de pe timpul otomanilor incluzând 80 de magazine și cinci porți de unde pot fi 

achiziţionate produse artizanale locale și suveniruri. Recent renovat acesta găzduiește 

comercianți care vând diverse suveniruri mai prețioase precum eșarfe de mătase, candelabre 

turcești, ateliere de lemn și altele. Tot aici am găsit ,,mini-munți” de condimente și ghirlande 

elegante de ardei grași. Un minunat şi bine conservat han (caravanserai) în cadrul bazarului 

deţine un magazin de ceai în curtea sa central (foto 10). 
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Foto 10. Bazarul Zincirli Bedesten Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 

 Bakırcılar çarşısi sau Bazarul de Cupru a fost o altă experiență autentică. Înființat 

de municipalitatea orașului pentru a reînvia practica veche a zonei de a lucra cuprul manual, 

în interiorul acestuia îşi desfăşoară activitatea aproximativ 200 de ateliere cu cosari care 

prelucrează cuprul manual în fața magazinelor. A fost o experienţă unică să îi privim totodată 

parcă simţind sudoarea și munca depusă în fiecare model deosebit de ibrice și ceainice (foto 

11).  
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Foto 11. Bazarul de Cupru 

 

 La sud de Zincirli Bedesten, aproape de Elmacı Pazarı (o piaţă localizată în central 

vechi al oraşului), operează magazinul original Güllüoğlu ce oferă spre comercializare 

excelente produse handmade din baklava (foto 12), în special versiunea kuru (uscată), care 

este o baklava groasă şi lipicioasă umplută pe margine cu bucăţi de fistic zdrobit. Oraşul 

Gaziantep (capitala baclavalei) este cunoscut pentru culturile de fistic care produc unele 

dintre cele mai bune fructe cu coajă lemnoasă pe care le puteţi găsi în întreaga Turcie. Astfel, 

nu este o surpriză faptul că Gaziantep este, de asemenea, renumit pentru baklavaua plină cu 

acest fistic de Antep, aici găsindu-se nu mai puţin de 100 de magazine ce acoperă livrarea a 

peste 90% din producţia de baklava din Turcia! 
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Foto 12. ,,Imperiul Güllüoğlu” – cea mai cunoscută şi apreciată marcă de baclavale din Turcia 

 

 O altă atracție a fost bucătăria locală. Recunoscut UNESCO pentru diversitatea 

felurilor de mâncare și a deserturilor specific zonei, Gaziantep este cunoscut pentru tradițiile 

sale culinare, fiind considerat capitala gastronomică a Turciei, patria baclavalelor și a 

fisticului, pe lângă măsline, rodii şi lămâi (foto 13).  
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Foto 13. Comerţ stradal cu fructe şi legume 
 

  

Acestea s-au format sub influența puternică a regiunilor nordice ale țării și a vecinilor 

din sud. Orașul este renumit pentru varietatea de feluri de mâncare din carne. Aici am 

încercat kebab-ul picant şi lahmahun-ul – carne tocată marinată cu legume pe un aluat extrem 

de subțire crocant cu usturoi sau ceapă. Nu mai puțin populare sunt mâncărurile cu includerea 

fisticului care se cultivă în această regiune. Acesta este consumat atât proaspăt, cât și prăjit cu 

diverse condimente. Deserturile locale includ baclava, kunefa, burmali cadaif, sau sari 

birma. Gaziantep are o bucătărie renumită pentru că îmbină arome, condimente și ingrediente 

din regiunea mediteraneană și din Mesopotamia, cu rețete turcești, arabe și cu influențe din 

bucătăria asiriană și hittită. Localizarea geografică este cheia acestui aspect, întrucât 

Gaziantep este o regiune cu toate cele patru anotimpuri și este situat într-o zonă culturală 

bogată. Astfel, localnicii au profitat din plin, inspirându-se şi folosind absolut toate 

ingredientele şi condimentele cultivate în zonă: piper, mentă, tarhon, șofran, cimbru, ciuperci 

uscate, cuișoare, sumac, chimen, fenicul, scorțișoară (foto 14). 
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Foto 14. Bucătăria tradiţională turcească 

  

Pentru gurmanzi, recomandăm un mic dejun tradiţional (foto 15) la restaurantul Mutfak 

Sanatlari Merkezi din pădurea Erikce. 
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Foto 15. Mic dejun tradiţional 

 

 Inspiraţi de multitudinea de cafenele, am degustat cafeaua tradițională din menengic – 

boabe de terebint şi cea special cu fistic în două din faimoasele cafenele din Gaziantep, 

respectiv Kaleoglu Magaragi şi Tahmis Kahvesi (foto 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Faimoasele cafenele din Gaziantep  (Kaleoglu Magaragi şi Tahmis Kahvesi) 

                                                                                                                     Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
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 Continuându-ne călătoria de la Gaziantep spre oraşul biblic Urfa printr-un peisaj 

aproape selenar pe o distanţă de 300 km pe autostradă străbătând Podişul Anatolian presărat 

de calcare şi culturi de măslini şi fistic, am ajuns pe autostrada ce traversează Anatolia paralel 

cu Eufratul la intrarea în oraşul antic Halfeti pe bancul estic al Eufratului (foto 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 17. Podişul Anatolian traversat de la Gaziantep la Halfeti 

 

 În urma construirii recente a barajului Birecik apele fluviului au crescut în amonte 

acoperind parţial satul Halfeti, cel de sub ape devenind Eski Halfeti (Vechiul Halfeti), iar cel 

nou, Yeni Halfeti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
 

Foto 18. Barajul Birecik (pe fluviul Eufrat) 

 

 De la Halfeti am pornit într-o mini-croazieră cu bărcile pe Eufrat până la Rum Kalesi 

(sau Castelul Roman) pe bancul vestic (foto 19) şi mai departe până la Savaşan Koy, un alt 

sat scufundat, renumit pentru minaretul care răsare din ape.  

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
 

Foto 19. Castelul Roman pe malul vestic al fluviului Eufrat 

 

 Parțial scufundat, Halfeti, unul dintre cele mai neobișnuite situri din Turcia oferă o 

panoramă cu adevărat uimitoare, rămășițele vechiului oraș putând fi totuși văzute sub apele 

translucide. O mare parte din Halfeti a fost scufundată sub apă datorită barajului Birecik, care 

a inundat zona în anii 1990 și astfel un nou oraș a fost construit ulterior la aproximativ 15 

kilometri distanță. Resturile din Halfeti-ul Vechi, scufundate în râu, vizibile după o oră 

petrecută cu vaporul pe cursul superior al fluviului Eufrat par încremenite în timp (foto 20).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 20. Mini-croaziera pe Eufrat 

 

 Astfel, districtul Halfeti oferă o privelişte copleşitoare precum o scenă de basm din 

Mesopotamia celor 1001 de nopţi. Chiar dacă o parte din Halfeti se pierde sub apă, acesta are 
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o moștenire culturală foarte bogată și frumuseți, ca un paradis ascuns (podul suspendat lung 

de 135 de metri peste lacul barajului).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Districtul Halfeti                 Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 
 

 

Tot în Halfeti am savurat un ceai turcesc la conacul Kanneci, vechi de 200 de ani (foto 22). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 22. Conacul Kanneci din Old Halveti 

 

 În jurul lacului am degustat din bucătăria locală la Restaurantul Fırat’ın Yeri, în 

special din kebabul Halfeti cu vinete şi grătarul de pește Sabut (foto 23).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 23. Prânzul tradiţional servit pe malul fluviului Eufrat 

 

 La Halfeti am ajuns prin închirierea uneia dintre bărcile ancorate în Halfeti Marina 

de-a lungul țărmului fluviului Eufrat. 
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 24. Micul port Halfeti (provincia Şanliurfa) 

 

 Casele de piatră semi-submersate, sălciile, minaretele moscheii și monumentele 

istorice (ruinele vechiul castel și palat Rumkale) pot fi văzute deasupra și sub apă (foto 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 25. Priveliştea submersă a Halfeti-ului şi vegetaţia de tip mediteranean 
 

 Minaretul semi-scufundat al lui Savașan Koy este una dintre cele mai iconice 

imagini din Halfeti (foto 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 26. Minaretul semi-scufundat al lui Savașan Koy 
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Pe drumul spre Halfeti, Rumkale (foto 27), o cetate veche construită de asirieni și 

folosită ulterior de războinicii bizantini și armeni în Evul Mediu. În timp, Rumkale, puternica 

fortăreaţă strategică de pe malul vestic al Eurfratului situată la 50 km vest de Urfa cândva 

sediul patriarhului armean, a fost cucerită de selgiucizi și, în final, de otomani, când Anatolia 

a intrat sub conducerea islamică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 27. Fortăreaţa Rumkale 

  

În afară de valoarea istorică și arhitecturală, orașul este renumit și pentru trandafirii 

negri. Halfeti se bucură de o specie de trandafir (Trandafirul Negru), cunoscut și ca 

trandafirul „Fata Arabă Plângătoare” ce înflorește primăvara și toamna. Această specie 

endemică de trandafir creşte doar în districtul Halfeti, datorită condițiilor unice ale solului din 

zonă și nivelurilor pH-ului apelor subterane derivate din râul Eufrat. Trandafirii apar mai întâi 

roșu închis în primăvară, dar devin negri când vine vara și sunt aproape pe cale de dipariţie 

din cauza scufundării vechiului Halfeti (foto 28). 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Trandafirul negru de Halfeti 
 

 Considerat Ierusalimul Anatoliei, am pornit din Halfeti spre fantasticul oraş antic 

Şanliurfa sau pe scurt, Urfa (denumirea veche), Şanliurfa traducându-se ca 
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“gradioasul/marele Urfa”, unul din oraşele preistorice ale omenirii locuit din cele mai vechi 

timpuri, pentru ca mai apoi să explorăm Gobekli Tepe, cel mai vechi lăcaş de cult al 

umanităţii. Cunoscut ca locul unde s-a născut profetul Avraam și și-a început învățăturile 

monoteiste, Sanliurfa este unul dintre marile orașe de pelerinaj din Turcia. Cunoscută în 

antichitate sub numele de Edessa a fost apreciată încă de pe vremea lui Alexandru cel Mare. 

Astăzi, istoria și arhitectura bogată a acestui oraș îl fac un loc fabulos pentru cultura și 

patrimoniul  UNESCO al Turciei (foto 29). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 29. Urfa  sau ,,Oraşul Profeţilor” 
 

 Am ajuns pe seară, pe străzile înguste şi acoperite de piatră albă ale Urfei vechi. La 

intrarea ne-a întâmpinat poarta principală de intrare în oraş şi Muzeul de Arheologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 30. Drumul de la Halfeti la Urfa (intrarea în oraş) 

 

 Situat în sud-vestul oraşului Şanlıurfa, Balıklıgöl sau Lacul cu peşti reprezintă un loc 

sacru atât pentru musulmani cât şi pentru creştini (foto 31). 
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Foto 31. Balıklıgöl sau ,,Lacul sacru cu peşti”               Sursa: Cristina-Georgiana Voicu ©  

 

 Lacul este strâns legat de Profetul Avraam (Ibrahim), considerat ,,părintele” celor trei 

religii monoteiste: iudaism, creştinism şi islam. Se ştie că Avraam a locuit în Şanlıurfa pe 

vremea când rege al oraşului era Nimrod. Conform legendei în acest loc profetul Avraam a 

fost aruncat în foc de către regele Nimrod. Însă Allah a transformat flăcările în apă, iar 

buştenii arzând în peşti. Locaţia se află într-un parc situat lângă ,,piscina sacră”, intrarea fiind 

gratuită. Conform legendei, se spune că cine încearcă să omoare vreun peşte va orbi. Lacul în 

care s-a transformat, printr-o minune divină, focul în care regele Nimrod l-a aruncat pe 

Profetul Abraham este considerat centrul oraşului Şanliurfa, o piscină înconjurata de moschei 

şi ziduri dantelate, cu peştera în care s-a născut Abraham într-un zid, înconjurat de un parc  

umbros şi răcoros străbătut de râuri şi alte mici lacuri pe care te poţi plimba cu barca (foto 

32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 

Foto 32. Parcul şi piscina sacră a profetului Abraham 

 

 De pe marginea lacului se vad zidurile cetăţii Urfa, cu cele două coloane înalte ce 

simbolizează catapulta regelui Nimrod, pregătită pentru Abraham. Noaptea, locul are o aura 

aparte. Piscina, cetatea, coloanele sunt luminate, apa prinde sclipirile, iar atmosfera e liniştită 

şi exotică (foto 33).  
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 33. Panorama nocturnă a Şanliurfei 

 

 Complexul găzduiește şi moscheea Rızvaniye Vakfı construită în 1736 de către 

guvernatorul otoman Rizvan (de aici și numele) și complexul Medrese pe partea de nord, 

precum și Moscheea Halil-ur Rahman la vest. În ceea ce privește moscheea Halil-ur-

Rahman (denumită de localnici şi moscheea Doşeme), care face parte din complexul 

Balıklıgöl, datorită rolului său central în legenda lui Avraam, aceasta a devenit unul dintre  

cele mai impozante situri religioase din zonă, împreună cu peștera nașterii lui Avraam. 

Construită de Ayyubis în 1211, moscheea este un excelent exemplu al trecutului bogat al 

Şanliurfei. Intrând pe poarta splendidei moschei Mevlid-i-Halil te întâmpină fascinantele 

minarete şi curtea interioară iluminate de culoarea verde şi chemările sacre la rugăciune 

specifice lumii islamice (foto 34). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moscheea Rızvaniye         Moscheea Halil-ur Rahman    Moscheea Mevlid-i-Halil 
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
 

Foto 34. Complexul Balıklıgöl cu cele trei moschei  

(Rızvaniye Vakfı, Halil-ur Rahman şi Mevlid-i-Halil) 
 

 

 Situat la periferia oraşului la câţiva kilometri de Şanliurfa, situl arheologic din 

Gobeklitepe, considerat ,,momentul initium al umanităţii” este cel mai vechi templu din 

lume descoperit până în prezent, precedând piramidele din Egipt sau Stonehenge cu mii de 

ani, ultimele teorii ştiinţifice considerându-l primul loc de cult al omenirii şi motivul pentru 

care a apărut agricultura ca îndeletnicire de bază a omenirii. Pe o suprafaţă imensă, acum 10-

12 mii de ani, au fost construite numeroase temple rotunde, cu megaliţi imenşi, cu formă vag 

umană, asezaţi concentric, plini de sculpturi şi pietroglife fantastice, reprezentând animale şi 

forme geometrice (foto 35).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 35. Gobeklitepe – misteriosul sanctuar neolitic 

 
 

 Întorşi în Gaziantep, masa de seară a fost un adevarat spectacol culinar şi răsfăţ al 

simţurilor. Meniul e fix şi traditional, se bea ceai şi cafea turcească, în timp ce o formaţie 

cântă şi dansează, iar pasta de ardei iuţi ,,cigkofte” îţi este servită cu lipii şi legume coapte la 

grătar (foto 36). 
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 36. Preparate specifice unei cine tradiţionale turceşti 

 

 Concluzie. Toate atracţiile rustice ale platoului Anatolian de sud-est au contribuit la 

întreaga experienţă individuală şi socială avută pe pământul sacru al ,,semilunei fertile” de la 

sud de Eufrat metamorfozată la final într-un izvor al cunoaşterii culturii de factură orientală, 

luându-ne rămas bun de la acest superb pământ de ziua naţională a Republicii Turcia (29 

octombrie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
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Stejarul secular de la „Curțile Zmeilor” comuna Tătăruși, județul Iași162  

The Ancient Oak of “Curțile Zmeilor” - Tătăruși commune, Iași county 

 

 

Dănilă Iustin163, Costan Teodor164 

 

 

 Rezumat: Dealurile din vestul județului Iași ce separă prin largul lor interfluviu bazinele 

hidrografice al Siretului și Moldovei, încadrate Podișului Fălticenilor, mai păstrează vestigii ale 

pădurilor din trecut  reprezentate prin arbori cu vârste și dimensiuni impresionante. Un astfel de 

arbore este stejarul secular din Dealul Butcii („Curțile Zmeilor”), care poate constitui obiectul punerii 

acestuia sub protecție în viitor. 

           Cuvinte cheie: stejar secular, păduri de foioase, protecție 

 

Abstract: The west hills of Iași County, which separate the hydrographic basins of Siret and 

Moldova, framed by the Fălticeni Plateau, still preserve artifacts of the past forests represented by 

trees with impressive ages and dimensions. One such tree is the ancient oak in Butcii Hill (“Curțile 

Zmeilor”), which may be the object of its protection in the future.  

 Keywords: ancient oak, deciduous forests, protection 

 

 „Curțile Zmeilor” este denumirea populară pentru Dealul Butcii (462 m)165, situat pe 

teritoriul comunelor Cristești și Tătăruși din vestul județului Iași. Ca și alte dealuri ale 

Podișului Fălticeni, de care aparține, este acoperit de păduri de foioase, formate în cea mai 

mare parte din fag și stejar. Chiar în punctul de altitudine maximă vegetează un exemplar de 

stejar pedunculat (Quercus robur), cu o circumferință de 4,5 m, un diametru de 1,50 m166, o 

înălțime de 15 m și o vârstă estimată de 350 de ani167 (fig. nr. 1, foto. nr. 1).  

În apropierea stejarului sunt săpate, în gresie sarmațiană, două grote. Este posibil ca 

Dealul Butcii să fi constituit un punct de observație asupra drumurilor care, în Evul Mediu, 

urmăreau valea Siretului și al afluentului său, Conțeasca. Referitor la grote, localnicii din 

Tătăruși spun că acestea sunt „intrările într-un palat subteran ce a aparținut zmeilor”168 (foto 

nr.  3). 

 

                                                           
162 Lucrare susținută la Simpozionul Internațional de Geografia Turismului pentru Elevi, Iași, 26 noiembrie 2020 

(on-line). Profesor coordonator Alexa Alexandru - Școala Gimnazială Pietrosu, comuna Tătăruși, județul Iași 
163 Elev în clasa a VIII-a al Școlii Gimnaziale Pietrosu, comuna Tătăruși 
164 Elev în clasa a VIII-a al Școlii Gimnaziale Pietrosu, comuna Tătăruși 
165 Harta topografică a Republicii Socialiste România, scara 1:25000, București, Direcția Topografică Militară, 

1977 – 1985. 
166 Dimensiuni măsurate cu o sfoară la nivelul bustului unui om. 
167 Vârsta apreciată după dimensuni și din discuțiile cu pădurarul  local.  
168 Dorina Amarie, Vasile Amarie, Tătăruși (1398 – 1998), Monografie, Iași, Editura Eurocart, 1998, p. 12. 
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                    Fig. nr. 1 Localizarea stejarului secular (Surse: Google Earth, Wikipedia) 

 

         

                       Foto nr. 1 Stejarul secular                          Foto nr. 2. Gurile grotelor, acoperite cu frunze 

 

Dimensiunile impresionante, vârsta, locul cu încărcătură istorică și legendară în care 

este situat acest arbore sunt argumente pentru protejarea stejarului în viitor.  
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Concluzie. Importanța exemplarelor seculare și viguroase ale arborilor este în primul 

peisagistică, istorică și economic, pentru că multe din aceste exemplare sunt folosite pentru 

recoltarea materialului semincer necesar unor alte activități ulterioare de împădurire. 
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Notă: această lucrare  a fost susținută la Simpozionul de Geografia Turismului pentru Elevi, 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, ediția a V-a, secțiunea PPT, Iași – 27 noiembrie 2020 
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Tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă la Popricani, județul 

Iași/ 

Traditions and customs specific to winter holidays in Popricani, Iași county 

 

 

Ababei Delia-Petronela169,170 

 

Rezumat. Specificul sărbătorilor de iarnă este diferit și reflectă de cele mai multe ori 

identitatea comunității locale. Unele tradiții de Crăciun și Anul Nou s-au păstrat peste secole și sunt 

considerate drept liantul social al ethosului comunității respective, așa cum sunt și cele de la Popricani 

județul Iași. 

Cuvinte-cheie: sărbători, tradiții, jocuri arhaice, creștinătate 

 

Abstract. The specificity of the winter holidays is different and often reflects the identity of 

the local community. Some Christmas and New Year traditions have been preserved over the 

centuries and are considered as the social link of the respective community ethos, as those of 

Popricani, Iași County.  

Keywords: holidays, traditions, archaic games, Christianity 

 

 

Introducere. În fiecare an datinile specifice sărbătorilor de iarnă ne face să asistăm la 

cele mai frumoase tradiții românești. Iarna în luna decembrie au loc obiceiuri și datini 

populare ce provin din trecut, iar acestea continuă și în ziua de astăzi chiar dacă modernitatea 

tinde să afecteze tradițiile. Este probabil una din perioadele cele mai frumoase din an, chiar 

dacă iernile de odinioară parcă ne fac mai puțin efervescenți în această perioadă în care 

schimbările climatice globale afectează mersul și dinamica atmosferei terestre. Vom enumera 

principalele jocuri și tradiții specifice comunității din satul Popricani la cumpăna dintre ani. 

Crăciunul - Colindatul. În magica zi de 24 decembrie, copii de toate vârstele din 

Comuna Popricani încep a trece pe la fiecare casă să vestească nașterea lui Iisus și să încânte 

gazdele cu colinde minunate. Începând cu ora 14 copiii de până la 14 ani colindă pe înserate 

după care, după ora 20, urmează cei de peste 14 ani. În fiecare an, părintele duhovnic de la 

biserica ”Sfânta Parascheva” din Popricani, organizează un grup de colindători cu care merg 

împreună la Mitropolia din Iași pentru a-l colinda pe Mitropolitul Teofan, dar și la diferite 

centre sociale sau profesionale precum centrul militar ”Black Wolves” din Iași, dar și pentru 

a încânta cetățenii comunei. 

 

                                                           
169Elevă în clasa a XII-a C la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași - Str. Mircea cel Bătrân, nr 12, 

Iași. E-mail: deliaababei99@gmail.com 
170 Lucrare prezentată la Simpozionul Regional de Geografia Turismului pentru Elevii de Liceu, ediția a VI-a, 

Iași 25.11.2021, profesor coordonator Paraschiv Viorel 

mailto:deliaababei99@gmail.com


200 

 

 
Foto nr. 1 (Sursa. www.doxologia.ro) 

 

 

Anul Nou. În fiecare an în data de 31decembrie în satul Popricani are loc festivalul de 

tradiții și obiceiuri moștenite din străbuni. Pe scena amplasată în fața primăriei urcă, pe rând, 

zeci de personaje grotești menite să alunge spiritele rele și să aducă numai binele în 

gospodăriile sătenilor, vechi tradiții specifice și zonei noastre. 

Capra este numele dat unui dans tradițional românesc practicat de Anul Nou. Este 

executat de un flăcău mascat în chip de capra și îmbrăcat cu un cojoc pe dos. Capra și 

însoțitorii ei umblă din casă în casă, dansând la ușa fiecăruia în prag de Revelion. Jocul caprei 

este acompaniat uneori de ansambluri muzicale semi-profesioniste locale. 

 

 
Foto nr. 2 

Capra este însoțită de o ceată zgomotoasă de băieți costumați cu nelipsiții lăutari care 

acompaniază dansul caprei, care sare, se rotește și se apleacă, în același timp clămpănind 

ritmic din fălcile de lemn. Băieții costumați în diferite personaje cum ar fi: mirese, fete, 

fantome, polițiști, îngeri și doctori se numesc jidani (foto nr. 2, 3 și 4). Aceștia au clopoței 

lipiți de-a lungul mâinilor și picioarelor și dansează alături de capră. 

http://www.doxologia.ro/
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Identice ca organizare sunt și celelalte trupe care dansează cerbul  sau ursul. 

 

 
Foto nr. 3  

În fiecare an, pe 31 decembrie, jidanii dau foc cauciucurilor pentru a alunga spiritele 

rele și pentru ca noul an să înceapă cu bine, fumul având efect purificator (foto nr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr. 4 

Concluzii. Fiecare sat și comună are propriile lui tradiții legate de sărbătorile sfinte de 

Crăciun și la cumpăna dintre ani. Am încercat să prezint cele mai importante manifestări care 

au loc, an de an, la Popricani, cu speranța că aceste tradiții se vor păstra și pentru generațiile 

viitoare. 
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Opinia unui participant la Simpozionul Regional de Geografia Turismului 

pentru Elevi, ediția a VI-a, 25 noiembrie 2021/ 

Opinion of a participant in the Regional Symposium on Geography of 

Tourism for Students, 6th edition, November 25, 2021 

 

Rotaru Marius Gabriel171 

 

Simpozionul Regional de Geografia Turismului este una dintre cele mai interesante 

activități destinate elevilor la care am participat şi de la care am avut câte ceva de învăţat. 

Simpozionul este organizat în liceul nostru și am aflat cu o plăcută surpriză că an de an 

participanții sunt nu numai din regiunea noastră, ci și din alte ținuturi locuite de românii de 

dincolo de hotarele noastre actuale! Încă din prima zi în care am auzit primele informații 

despre simpozion dintr-o postare pe o rețea socială unde există un grup al liceului nostru mi-

am dat seama că este vorba de ceva interesant, elevii având şansa de a promova şi de a 

dezvolta agroturismul în funcție de interesul local și abilitățile oamenilor din zonele de 

domiciliu. Lucrând la proiectul despre fosta stațiune balneară de la Drânceni situată în 

apropierea satului meu, 

dar în județul Vaslui, 

am aflat lucruri noi şi 

prin susținerea publică 

a acesteia mi-am 

îmbunătăţit abilitatea 

de a vorbi în public. 

Am colaborat cu 

profesorul de geografie 

de la clasă căruia i-am 

comunicat de fiecarea 

dată când mi-a solicitat 

informații despre 

stadiul întocmirii 

prezentării mele la simpozion. 

În momentul în care mi-a venit rândul pentru a-mi prezenta lucrarea la secțiunea mea 

am simţit o stare de emoţie, firească până la urmă, dar am reuşit să o înfrunt şi să-mi duc la 

bun sfârşit discursul, iar atmosfera din sală a fost una de nedescris. Cam aşa se întâmplă la 

fiecare manifestare în care te implici activ îţi vine rândul, ai emoţii, reușești să treci cu bine 

peste toate stările de moment,  iar la final reuşeşti să le stăpâneşti şi să treci peste toate aceste 

stări de moment. Am asistat și la prezentările altor elevi participanți din liceul nostru și din 

orașe precum Bacău, Vaslui, Bârlad, Carei, Pașcani ș.a. și consider că din fiecare lucrare am 

avut câte ceva de învățat. 

                                                           
171 Elev în clasa a XI-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, str. Milcov, nr. 18 B   
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La ora actuală ”industria” turismului din România trebuie să-şi recapete statutul de 

odinioară și doar astfel acest proiect are un mare potenţial în reabilitarea obiectivelor turistice 

aflate în paragină şi promovarea zonelor turistice lăsate în negura uitării. Este datoria noastră 

de a lua măsuri şi de a schimba ceva în acest colţ de lume, unde buna funcționare a tradițiilor 

ospitalității și balneologiei pot determina dezvoltarea acelor așezări care au potențial natural 

și uman. 
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Ionel Muntele, Alexandru Bănică, Constantin Rusu (coordonatori)  

Calitatea vieții și reziliența sistemelor geografice. Disparități teritoriale și 

evoluții recente. 

 Editura Universității ”Alexandru  Ioan  Cuza” din Iași, 2020 - ISBN 978-606-

714-606-6, 219 pag. 

 

 

Volumul colectiv reunește 11 articole care analizează domenii ale calității vieții, din 

perspectiva conceptuală geografică. Paleta cercetărilor este amplă și urmărește dominante ale 

societății la un moment dat, analize multicriteriale care se bazează pe cartografia SIG. 

Reziliența trebuie privită drept un concept emergent în planificarea spațială, iar implicațiile 

sale asupra calității vieții sunt determinante de 

cele mai multe ori. 

Articolele analizează problematica 

metodologică și conceptuală a rezilienței și 

durabilității societății din perspectiva analizei 

calității vieții (Bănică Alexandru, Muntele Ionel, 

Roșu Lucian), rolul economiei circulare în 

îmbunătățirea calității vieții (Mihai Const.-Florin 

și col.), structura spațială a divorțialității care 

poate fi asociată calității vieții de familie (Groza 

Octavian, Birta Andreea-Rodica), consumul 

cultural la nivel național (Istrate Marinela și col.), 

investigarea relațiilor dintre starea și percepția 

unor indicatori de calitate în Uniunea Europeană 

(Ursache Simona Andreea și col.), criminalitatea 

și calitatea vieții în România (Gabor Vicențiu-

Robert), aspecte legate de uscarea unor areale de 

conifere în Carpați (Rusu Eugen și col.), 

implicațiile cercetărilor pedologice în arheologia 

preventivă cu un studiu de caz asupra variantei 

ocolitoare Bacău (Pârnău Radu Gabriel și col.) și distribuția geografică a unor antroponime 

creștine vechi în centrul și sud-estul Europei (Boamfă Ionel). 

Articolele cuprinse în prezentul volum sunt rezultatele cercetătorilor colectivului de 

geografie al filialei Iași a Academiei Române. 

 

 

Prof. dr.  Viorel  Paraschiv 

S.G.R.  Iași  
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Costică Neagu 

Dumineca poporului. Repere monografice. Evanghelia. Vol. IV 

Editura Terra Focșani, 2021, ISBN 978-606-8299-79-2, 536 pagini 

   

 

 

Această ultimă lucrare 

monumentală  reconstituie opera filozofică 

spirituală a lui Simion Mehedinți pe baza 

articolelor publicate în revista ”Dumineca 

Poporului” și apare în colecția ”Biblioteca 

Simion Mehedinți”. Textele publicate de 

Mehedinți în fiecare duminică erau 

dedicate celor care ”nu au ajuns în acea zi 

la biserică”, autorul militând pentru 

filozofia sa de viață fundamentată pe baza 

educației religioase primare pe care a 

primit-o din familie precum și pe crezul 

său politic al educației acelor vremuri 

tulburi din istoria Europei și României 

deopotrivă. Erau vremuri când paradigma 

educației era una clasică sprijinită pe 

triunghiul social, școală-comunitate-

biserică. Interpretarea pedagogică a 

pildelor din Evanghelie aduce lămuriri 

asupra orizontului educațional spiritual pe 

care autorul îl punea la baza educație 

școlare și sociale. Mehedinți fiind și autor 

de manuale pentru educația moral-creștină172 ne confirmă soliditatea pregătirii lui spirituale și 

pătrunderea tainicelor învățături din scripturi, din care a izvorât un ideal de viață propriu 

recomnadt drept învățătură pentru popor, cu interpretări uneori diferite pentru aceeași 

sărbătoare dar cu pilde de viață utile!  

Meritul profesorului Costică Neagu este unul imens el dedicându-se ca un vrâncean 

dârz și demn în ultimii 32 de ani pentru cauza culturală care urmărește reconstituirea și 

reconsiderarea operei lui Simion Mehedinți, devenind cu siguranță exegetul operei complete 

a marelui savant. ”Niciodată omul nu poate prețui deplin un lucru, până ce nu s-a ostenit să-l 

dobândească” zice Evanghelia, așa cum Mehedinți, și acum Costică Neagu, ne-au reamintit 

despre fundamentul creștin al educației, o educație care în perioada interbelică era accesibilă 

prin cuvântul scris și  conferințele populare. În vremurile actuale ideologia educațională 

propăvăduită de Mehedinți pe baza Evangheliei nu mai este posibilă, curentele educaționale 

sunt fundamentate pe actualism și au evoluat foarte mult, iar societatea globalizantă și 

                                                           
172 Manualul ”Parabole și învățături din Evanghelie” (1925) pentru învățământul  secundar (clasa a II-a) 
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globalizată deja are alte repere și expectanțe de la educație în general și de viața cotidiană. 

Reeditarea operei lui Simion Mehedinți este o activitate lăudabilă și de anduranță pentru 

profesorul Costică Neagu, dar, din păcate, ea este puțin cunoscută pentru generațiile actuale și 

este condamnată să rămână doar istorie.  

Prof. dr. Viorel Paraschiv  
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LISTA AUTORILOR  

„Repere geografice” nr. 16 (2) - 2021 

Nr. 

crt.  

Numele și prenumele Afilierea 

1 Ababei Delia-Petronela Elevă la Liceul Tehnologic Economic de Turism 

Iași, clasa a XII-a C 

2 Albăstroiu Simona Elena Profesor dr. LiceulTehnologic Economic de 

Turism, Iași 

3 Albu Angela Profesoară și director la Gimnaziul Ciuciuieni, 

raionul Sângerei, Republica Moldova 

4 Alexa Alexandru Profesor la Școala Gimnazială Pietrosu - Tătăruși, 

județul Iași 

5 Boțan Cristian Nicolae Conf.univ. dr. Facultatea de Geografie, 

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Departamentul de Geografie Regională și 

Planificare Teritorială 

6 Cislaș Natalia Profesoară la Colegiul de Industrie Ușoară din 

Bălți, Republica Moldova 

7 Coruți (Morar) Livia-Gina Drd. Facultatea de Geografie a Universității 

”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 

8 Cucuteanu Ștefania 

Lăcrămioara 

Profesoară la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași 

9 Costan Teodor Elev, Școala Gimnazială Pietrosu - Tătăruși, județul 

Iași 

10 Dănilă Iustin Elev, Școala Gimnazială Pietrosu - Tătăruși, județul 

Iași 

11 Epure Teodor Profesor la Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Vaslui 

și Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” din 

Muntenii de Jos, județul Vaslui 

12 Grecu Marilena Violeta Profesor la Palatul copiilor Drobeta Turnu Severin 

13 Mărculeț Cătălina Cercetător dr. Institutul de Geografie al Academiei 

Române, București 

14 Mărculeț Ioan  Profesor dr. la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, 

București 

15 Mureșan Alina Gabriela Lector univ. dr., Facultatea de Geografie, 

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Departamentul de Geografie Regională și 

Planificare Teritorială 

16 Paraschiv Viorel Profesor dr. Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

17 Pop Vasile Viorel Profesor Colegiul Național ”George Coșbuc” Cluj 

Napoca 

18 Roman Nicolae Aurelian Lector univ. dr. Universitatea ”Al. I. Cuza” din 

Iași, Facultatea de Geografie-Geologie, 

Departamentul de Geografie 

19 Rotaru Marius Gabriel Elev clasa a XI-a B, Liceul Tehnologic Economic 

de Turism Iași 

20 Săgeată Radu Cercetător dr. Institutul de Geografie al Academiei 

Române, București 
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21 Scrumeda Gabriela Profesor ing. la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași 

22 Szilágyi József Profesor dr. la Școala Gimnazială ”Augustin 

Maior” Reghin, județul Mureș 

23 Toma Florentina Profesoară la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

București 

24 Ungur Georgian Profesor la Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” 

Călărași 

25 Voicu Cristina Georgiana Profesoară dr. la Școala Gimnazială ”Titu 

Maiorescu” Iași 

 

 
 


