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Cu emoție spre oameni și plaiuri moldave / With emotion about Moldavian 

people and landscapes 

 

 

Petru Urdea
1
 

 

 

Rezumat: Gânduri și amintiri în memoria profesorului univ.dr. Ion Bojoi cu prilejul aniversării a 80 de ani de 

la naștere. Articolul face parte din volumul editat de Societatea de Geografie din România- Filiala Iași despre viața și 

opera geografului Ion Bojoi. 

Cuvinte cheie: Ion Bojoi, geografie, personalitate 

 

Abstract: Thoughts and memories about the Professor Ion Bojoi at the 80-th anniversary of his birthday. The 

article is a part of the volume about the life and the geographical work of Ion Bojoi, editated by the Romanian 

Geographical Society- Iassy subsidiary. 

Keywords: Ion Bojoi, geography, personality 

 

 

  În prag de Făurar, scriind aceste rânduri cred că, şi pentru mine, este o sinceră şi pioasă 

îndatorire faţă de una din personalităţile ce, prin timp, cinstesc emblema Şcolii geografice ieşene, 

cel ce a fost profesorul Ioan Bojoi. Ca fiu al Almei Mater Iassiensis, faţă de care am şi acum trăiri 

aparte, este firesc să mă simt legat de profesorul Bojoi, fiu al aceleiaşi mame iubitoare, prin faptul 

că şi-a dedicat ultimii săi ani vieţii academice din Universitatea, Al. I. Cuza’’. Aflându-ne la ceas 

comemorativ, este oarecum foarte firesc să ne gândim la momentul în care, în urmă cu 80 de ani, 

astrele au trimis spre pământul moldav un fir de praf cosmic ce a făcut ca cel ce a văzut atunci 

lumina zilei să fie legat pe viaţă de descifrarea tainelor feţei Pământului. Chiar dacă ne exprimăm 

puţin subiectiv, aşa credem că se ticluiesc scenariile vieţii celor ce traiesc prin şi pentru 

geomorfologie.  Pe parcursul trecerii anilor, adeseori fără să ne dăm seama, construim o arcă a 

amintirilor, pregătindu-ne astfel să facem faţă ameninţarii pe care o reprezintă potopul uitării, chiar 

conştientizând adevarul expresiei, Tempora mutantur et nos mutamur in illis’’ (= Timpurile se 

schimbă, şi noi în ele). Îmbrăţişând axiomatic ideea că fiecare om este o versiune unică a omului 

original, individualizat şi reprezentat prin tabloul pe care şi-l construieşte cu multă râvnă de-a 

lungul vieţii sale, în cazul profesorului Bojoi, prin parcursul său profesional-academic, avem de a 

face cu ceea ce se acoperă cu sintagma, Omul sfinteşte locul!‖. În plus, din punctul nostru de 

vedere, ca dascăl şi cercetător, profesorul Bojoi a căutat cu mult optimism ca să găsească de fiecare 

dată şi în fiecare loc solul fertil, astfel că, semănând a cules şi apoi a dăruit din toată inima.     

Legaţii fiind de mediul academic simţim din plin că acesta este, prin excelenţă, un mediu în 

care, încă de la începuturile sale, schimbul de idei, de cunoştinţe valoroase pentru întelegerea lumii, 

pentru înfrumuseţarea vieţii şi pentru propăşirea societăţii, au fost lucruri fireşti care au trecut peste 

graniţe de toate felurile, apropiind oameni şi chiar popoare. Perenitatea ştiinţei, propăşirea ei, 

geografia nesărind din acest flux evolutiv, nu are loc în afara firescului mecanism de perpetuum 

                                                           
1
 Profesor universitar dr. la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 

Departamentul de Geografie. E-mail: petru.urdea@e-uvt.ro 
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mobile dintre generaţii, generator de optimism şi energii creatoare şi, totodată de exprimare a 

spiritului de dăruire pe altarul ştinţei, de amiciţie profundă şi de gratitudine pentru mentori. Este 

vorba desigur şi de efectul benefic asupra îndeplinirii misiunii didactice şi, incontestabil, asupra 

stimulării cercetării ştiintifice, prin osmoza ideilor, metodelor şi tehnicilor de success de la o 

generaţie la alta. Pe o asemenea bază, şi în cazul de faţă, nu trebuie să avem rezerve în a recunoaşte, 

aprecia şi a cinsti valorile certe ale ştiinţei noastre, recunoaştere firească, fără conotaţii subiective, a 

prestigiului personalităţii profesorului Ioan Bojoi. Chiar dacă pentru unii percepţia pe suport spaţial 

Timişoara– Iaşi pare greu de înţeles, autorul rândurilor de faţă are rădăcini profunde ale arborelui 

formării sale academice, de la stadiul de puiet la cel ce a dat roade prin instituţia academică a 

doctoratului la Alma Mater Iassiensis, şi pe o exprimare mai hazlie, mai vegetală, ca mâncător de 

borş – una din emblemele culinare ale Moldovei -, timp de 5 ani.   

Dând înapoi filele istoriei legaturilor mele cu profesorul Bojoi, nu pot să omit a rememora 

modul în care distinsul profesor Constantin Martiniuc, la cursul de geomorfologie, exemplifica 

anumite aspecte de relief prin rezultatele cercetărilor efectuate de către tânărul colectiv de 

geomorfologi de la Staţiunea de Cercetări Biologice, Geografice şi Geologice „Stejarul‖ din 

Pîngăraţi, condus atunci de către geograful dr. Ion Bojoi, îndemnaţi fiind astfel să parcurgem 

literatura ştiinţifică de profil şi, implicit, să cunoaştem ideile ştiinţifice ale autorilor, adică, pe un 

plan mai personal, ,,să facem cunoştinţă‖.     

Primul contact direct cu cel cu care acum ne reapropiem doar prin filmul amintirilor, a avut 

loc în 11-13 septembrie 1981 la Institutului Pedagogic de 3 ani din Suceava, gazdă a Simpozionului 

Naţional de Geomorfologie, primele impresii fiind mult diferite de cele ce au urmat. Ca rector al 

instituţiei gazdă, fiind vorba de câteva momente oficiale, chiar dacă vorba era una molcomă, 

atitudinea şi limbajul erau cele ale unui ins afectat, impresie care, pentru mine, un tânăr profesor din 

preuniversitar s-a întărit în timpul aplicaţiei de teren, aplicaţie care a avut loc în Munţii Călimani, la 

exploatarea de sulf, când, dintr-un Mercedes negru, însoţit de un echipaj de miliţie, a coborât 

domnul profesor Bojoi, îmbrăcat într-o haina lungă din piele neagră.  Desigur că din poziţia pe care 

o avea, noi aplicanţii am fost beneficiarii unei atenţii sporite, inclusiv la stabilirea traseului vizitei, 

chiar la obiective cu statut special cum a fost flotaţia aflată în primele probe tehnologice. Mai apoi, 

coborând spre Gura Haitii, la un foto stop solicitat de către Vasile Sencu, posesor al unui aparat de 

invidiat, Hasselblad 500, care cerea rabdare pentru unghiuri bune de lumină blândă de toamnă - 

timp, de o ţigară bună‖ -, fiind într-o discuţie cu profesorul Ioan Sîrcu, domnul rector Bojoi s-a 

apropiat de noi şi a întrebat cine sunt. Aflând că sunt proaspăt doctorand al domnului profesor 

Donisă şi am ales Munţii Retezat ca arie de studiu, afişând un zâmbet cu subînţeles a spus, Eh, 

bocanci şi picioare bune!’’ şi s-a îndreptat spre alt grup.  

Mai apoi, cu ocazia participării la lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir’’, 

reluate anual începând cu 1981, şi a altor reuniuni ştiinţifice, am descoperit alte faţete ale omului, 

cercetătorului şi, după 1984, anul integrării sale în corpul profesoral al geografiei ieşene, a 

dascălului care a fost. Nu pot să uit modul în care, adesea, după un drum lung spre Iaşi, pentru a 

onora obligaţiile mele de doctorand, ajungând la Catedra de Geografie mă zărea şi, cu un zâmbet 

larg, mă invita în cabinetul domniei sale pentru a mai alunga din oboseală cu o ,,cafea (cu nechezol 

= orz prăjit) – cu ceva ‖întăritor‖,  pornindu-se apoi un dialog pe teme ştiinţifice dar, de cele mai 

multe ori presărat cu amintiri, snoave şi bancuri subtile, şi chiar cancanuri cu subiect academic 

şi/sau politic, pentru o atmosferă destinsă. Ca şi în cazul legăturilor mele cu alţi distinşi profesori 

ieşeni, în atmosfera plină de căldură, dar cu fireasca încărcătură de gratitudine, am beneficiat de 

acele momente în care infuzia de idei benefice formării mele se petrecea osmotic, pe coordonate ce 
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au condus la consolidarea sentimentelor de amiciţie şi colegialitate dedicată.  Modul deschis în care 

dialogam, bonomia afişată de fiecare dată, erau resimţite benefic de către mine cu ocazia fiecărei 

vizite la catedra de geografie. Atmosferă academică asociată reuniunilor ştiinţifice ieşene, devenită 

efervescentă prin dialogurile dense asociate confruntărilor de idei, era datoare şi intervenţiilor 

profesorului Bojoi, aducându-mi aminte de unele confruntări academice pline de vervă şi respect 

reciproc, adeseori spumoase, cu profesorul Ioan Sîrcu, dar mai aşezate cu profesorii Constantin 

Martiniuc şi Vasile Băcăuanu. Fumuseţea acestor momente pe care le-am trăit în tinereţea mea 

geografică, nu se poate compensa decât prin deplina şi veşnica gratitudine faţă de personalităţile 

geografiei ieşene.  Participările mele, cu regularitate, la reuniunile ştiinţifice ale  Seminarului 

Geografic ,,Dimitrie Cantemir’’,  au însemnat  nu doar momente de împregnare cu spirit academic, 

cu asimilarea de idei noi, de spirit optimist ci şi, pe plan sufletesc, alinarea dorului pe care îl 

resimţeam faţă de oraşul studenţiei mele, resurecţia, reîntâlnirea, cu acele clipe minunate 

petrecându-se prin parcurgerea, pe jos, la ceas matinal, a drumului de la gară la Universitate, pe la 

Râpa Galbenă, sub semnul frumuseţii Copoului la vreme de toamnă.   

Cum peste timp nu mă pot depărta de legăturile văzute şi nevăzute pe care le am cu oamenii 

Iaşului, simt că viaţa celor spre care ne îndreptăm acum gândurile a fost una care a venit ca un şuvoi 

atât spre viaţa comună a urmaşilor, a discipolilor, cât şi, cu forţe proaspete, înnoitoare, spre multe 

faţete ale vieţii personale a fiecaruia dintre noi, căci Verba docent, exempla trahunt şi, pentru cei 

din panteonul geografiei ieşene, cu pioşenie Pax vobiscum.    
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Alunecarea de tip glimee de la Budești Fânațe / The „glimee” landslide from 

Budești Fânațe 

 

Pop Vasile Viorel
2
 

 

 

Rezumat. Această lucrare are ca obiect studiul unor astfel de forme de relief situate în bazinul Văii Pârâul de 

Câmpie. Lucrarea se axează pe prezentarea condițiilor care au dus la astfel de alunecări de teren de mecanisme de 

declanșare a alunecărilor de teren și descriu evoluția lor în viitor.  În urma observaţiilor efectuate pe teren s-a observat 

existenţa unei alunecări masive de tip glimee care afectează versantul stâng al Văii Pârâul de Câmpie, în proximitatea 

aşezării Budești Fânațe. Este vorba aşadar de o alunecare complexă dezvoltată în zona de interfluviu, unde este prezentă 

râpa de desprindere, până în treimeasuperioară a versantului. Date fiind modificările antropice ulterioare producerii 

alunecării, cum ar fi modelarea monticulilor pentru obţinerea de terenuri agricole, şirurile de glimee se mai păstrează 

doar în partea superioară a interfluviului. Suprafața totală a alunecării este de 12ha. Această suprafață este formată din 

24 de monticuli grupați în 3 șiruri mai mult sau mai puțin paralele, unii dintre monticuli având o dispunere mai haotică. 

 Cuvinte cheie: alunecări, glimeie, dâlme, monticuli, Pârâul de Câmpie, relief de tip‖ glimee‖ 

 

Abstract.  This paper aims to study such landforms located in the valley of Pârâul de Câmpie basin. The paper 

focuses on presenting the conditions that led to such landslides, the mechanisms triggering the landslides and describing 

their future evolution. As a result of observations on the ground it has been noticed the existence of a massive landslide, 

the‖ glimee‖ type, affecting the left slope of the valley of Pârâul de Câmpie, close to Budești Fânațele. It is about a 

complex landslide developed on the interfluve, where is located the main scarp of rupture. Given the anthropogenic 

changes, such as modeling the mounds for obtaining agricultural lands, the rows of ‖glimee‖ are still preserved only in 

the upper part of the interfluve. The total area of slipping is 12 ha. This area is composed of 24 mounds grouped in three 

rows, more or less parallel, some of them having a more chaotic arrangement. 

Keywords: landslides, ―glimee‖, knolls, mounds, Pârâul de Câmpie, relief type‖ glimee‖ 

 

 

Introducere. Glimeele din spațiul transilvănean constituie una din notele de specificitate ale 

peisajului geomorfologic din acest spațiu, indiferent de unghiul din care sunt abordate, atât prin 

frecvenţa şi amploarea lor, cât şi prin rolul pe care-l au în evoluţia versanţilor. În același timp, prin 

modul de producere si efectele remanente în morfologia de ansamblu, au fost considerate pe bună 

dreptate „momente catastrofale în evolutia versanţilor„ (S. Jakab,1981). În decursul timpului, au 

existat numeroase preocupări de studiere a problematicii glimeelor din Depresiunea Transilvaniei 

(mecanisme de declanşare, evoluţie, vârstă etc.): Gârbacea, V., Morariu, T. , Surdeanu, V. , Grecu 

Florina ș.a. 

 Câmpia Transilvaniei se remarcă  prin numărul mare de areale  afectate de glimee, peste 500 

(după V. Gârbacea, 1992), Podişul Târnavelor prin subunitatea sa Podișul Hârtibaciului se remarcă  

prin extensiunea  suprafeţelor afectate (Șaeș 1500 ha, Movile 900 ha, Saschiz 800 ha ) pentru ca în 

Podişul Someşan  ele să nu fie condiţionate  de existenţa depozitelor sarmaţiene, ci de apariţia 

tufurilor (tuful de Dej, tuful de Borşa ). Alunecările de tip glimee au o frecvență destul de mare în 

Câmpia Transilvaniei. Cercetările făcute de Moldovan et. al. în 2008 în Depresiunea Transilvaniei, 

au pus în evidență existența a aproximativ 480 de situri cu glimee, 59% dintre acestea fiind dispuse 
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în Câmpia Transilvaniei (Monica Pop, 2012). Frecvența mare a acestor tipuri de alunecări este în 

strânsă legătură cu alternanța de nisipuri cu marne și argile, caracteristică atât depozitelor 

sarmațiene, cât și celor pliocene, care acoperă cea mai mare parte a acestei unități de relief. 

(Ciupagea ș.a., 1970). 

 Din punct de vedere geologic Câmpia Transilvaniei este predominată de formațiunile 

Sarmațianului caracterizat prin două faciesuri: unul litoral cu conglomerate și gresii, un facies batial 

cu nisipuri și argile marnoase (Săndulache et. all., 1964), depozitele pliocene dezvoltându-se cu 

precădere în partea de sud vest. 

 Arealul de studiu este situat în partea superioară  a bazinului hidrografic al Pârâului de 

Câmpie, afluent pe dreapta al Mureșului, în perimetrul localitații Budești Fânațe din Județul Bistrița 

Năsăud, find dispusă pe versantul stâng al văii, în partea superioară a acestuia. Pârâul de Câmpie 

adună toate apelele din partea de sud vest a Câmpiei Transilavaniei. Aceasta din urmă este o unitate 

majoră a Depresiunii Transilvaniei, situată în partea centrală a acesteia, care este foarte bine 

evidențiată de culoarele de vale care delimitează această unitate de relief. În nord culoarul celor 

două Someșe, în vest Valea Racilor și Valea Zăpodie, în sud culoarul Arieș-Mureș iar în est 

Culoarul Șieu-Dipșa, Valea Lunca și Valea Luțului.  

 

 

Fig. 1. Poziția geografică a arealului de studiu 

  Rezultatele cercetării. Analizat în profil transversal situl cu glimee scoate în 

evidență cele trei elemente ale unei alunecări de teren: cornișa de desprindere, corpul alunecări și 

fruntea alunecării (fig.2.) toate acestea ocupând  o suprafață de aproximativ 12 ha. 
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Fig. 2. Profil transversal prin situl de glimee. 

Cornișa de desprindere  este  situată la o altitudine de 432 m fiind dispusă în partea  

superioară a versantului  în imediata apropierea zonei de interfluviu. Are o lungime de 345 m având 

o diferență de nivel de aproximativ 5m, fiind în cea mai mare parte înierbată nemaiputându-se 

observa stratificația depozitelor sarmațiene, ceea ce denotă o vârstă relativ veche, cel puțin 2000 de 

ani. Suprafața acesteia actualmente este modelată de pluviodenudare, eroziunea areolară și șiroire 

(fig. 3.) 

 

Fig. 3. Modelarea actuală  a cornișei de desprindere 

Corpul alunecării este dispus în continuarea cornișei, fiind despărțit de acesta printr-un 

uluc depresionar îngust. Este format din 3-4 șiruri de monticuli dispuși, în partea dreaptă pe trei 

șiruri paralele iar în partea stângă având o dispunere mai haotică. Masa alunecată  se întinde de la 

cornișă până la fruntea alunecării pe o lungime de aproximativ 278 m, având o lățime de 

aproximativ 523 m. Distanțele dintre cele trei șiruri variază de la un loc la altul, astfel că distanța 

dintre primul șir și cel de al doilea este de doar 22 m , deci formând un uluc depresionar mai îngust, 
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iar distanța dintre șirul al doilea și al treilea este de 61 m, reliefând un uluc depresionar mai extins 

atât în lățime cât și în lungime. Altitudinea monticulilor scade dinspre cornișa de desprindere spre 

fruntea alunecări, monticulii dinspre cornișă atingând valori altitudinale relative de 8-10, iar cei 

dinspre fruntea alunecări de doar 2-3 m. Toți monticulii sunt acoperiți cu vegetație ierboasă, fiind 

folosiți în trecut conform  hărților topografice 1:5000 ca pășune. Astăzi  o mare parte din corpul 

alunecării (șirul al treilea și cornișa de desprindere) sunt împrejmuite fiind împădurite în anul 2015 

de către  Asociația ‖Tășuleasa Social‖ din județul Bistrița Năsăud. Speciile de arbori plantați fiind:  

Robinia pseudoacacia, Ulmus, Pinus (fig. 4.) 

 

Fig. 5. Morfodinamica actuală a glimeei 

Cu toate că se consideră ca glimee din punct de vedere sunt alunecări stabile morfodinamic 

aceasta se continuă și astăzi dar la o scară mult mai redusă, limitându-se la refragmentarea 

monticulilor (fig. 5.) și modelarea cornișei de deprindere (Gârbacea, V. 2013), prefigurându-se în 

timp noi depresiuni longitudinale (fig. 4.). 

 

Fig. 5. Remodelarea  monticulilor determinată de microtectonică 
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Deoarece corpul alunecării este dispus la o altitudine de 427 m pe un monoclin ce înclină 

dinspre zona interfluvială, cunoscută sub toponimia locală de ‖Groapa lui Ghiță‖, spre valea 

Pârâului de Câmpie, putem afirma ca procesele care au dus la formarea acestuia  sunt cele de 

translație. Fruntea alunecării este dispusă la baza interfluviului terminându-se lin în partea 

superioară a versantului  sub forma unei denvelări de aproximativ 0,5 m. Aceasta este atacată de 

procesele liniare (șiroire, ravenație) existente pe versant  (fig. 6). 

 

      
Fig. 6. Harta geomorfologică a sitului cu glimee de la Budești Fânațe 

Concluzii. Efectul alunecărilor sub formă de glimee asupra versantului stâng al Pârâului de 

Câmpie, s-a concretizat prin modelarea interfluviului  iniţial și formarea unuia secundar cu o 

altitudine mai coborâtă, morfologia ușor ondulată a acestuia fiind dată de prezența monticulilor. 

Existenţa unui versant afectat de procese de deplasare în masă vechi, în urma cărora au rezultat trei 

şiruri de glimee, la rândul lor afectate procesele denudaționale  de tipul eroziune areolară, eroziune 

liniară sub formă de Rill-uri, refragmentarea monticulilor nu reprezintă altceva decât suprapunerea 

unor generaţii diferite de forme rezultate în urma aceluiaşi proces, care prin subordonarea de care 

dau dovadă, confirmă existenţa unei holarhii a proceselor şi a formelor.  

       Versantul afectat de alunecări de tip glimee îşi continuă evoluţia sub auspiciile 

actualelor condiţii temperate,  prin formarea de noi câmpuri de alunecare, noi râpe de desprindere, 

pe fondul dinamicii actuale, contemporane, continuării modelării vechilor şiruri de glimee şi a 

vechiului front de desprindere.. Exemplul prezentat permite formarea unei imagini, asupra rolului 

pe  care  l-au  avut  procese  geomorfologice  reprezentate  de  către alunecările  masive  de  tip  

glimee  în  modelarea  versanţilor  din Depresiunea Transilvaniei, în scopul atingerii unei stări 
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caracterizate de echilibrul dinamic generând un relief specific, relieful de glimee (Gârbacea V., 

2013). 
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Aspecte privind credincioșii greco-catolici în cadrul structurii confesionale a 

populației din Banat, între anii 1930 și 2011/ Aspects concerning the Greek-

Catholic community in the confessional structure of the population of Banat, 

between 1930 and 2011 
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Rezumat. Comunitatea greco-catolică (unită) din Banat a fost organizată în episcopie la jumătatea secolului al 

XIX-lea. După intrarea Banatului în cadrul României (în 1918), evoluţia populaţiei greco-catolice în cadrul structurii 

confesionale a provinciei a înregistrat o serie de fluctuaţii. Pentru evidenţierea acestora au fost utilizate datele oferite de 

recensămintele naţionale din anii 1930, 1992, 2002 şi 2011. Cea mai importantă modificare produsă în intervalul 1930-

2011 în structura confesională a Banatului a fost scăderea populaţiei greco-catolice cu 2,6%, ceea ce a însemnat trecerea 

ca pondere de pe locul al III-lea (în 1930) pe locul al VII-a (în 2011). Principala cauză a diminuării a fost desfiinţarea 

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în intervalul 1948-1990, de către guvernul totalitar comunist din 

România. 

Cuvinte cheie: populaţie greco-catolică, structură confesională, Banat, Dieceza Lugojului, România. 

 

Abstract: The Greek-Catholic community from Banat was organized in the bishopric at the middle of the 19th 

century. After Banat’s inclusion in the Romanian teritory in 1918, the evolution of the Greek-Catholic population has 

recorded a series of fluctuations in the confessional structure of the province. To emphasize these changes were used 

data provided by the national census from 1930, 1992, 2002 and 2011. The most important change, recorded between 

1930-2011, was the decline of the Greek-Catholic population by 2,6%, wich meant the descent from the 3rd place (in 

1930) to the 7th place (in 2011) in the confessional structure of Banat. The main cause of the diminishing was the 

dissolution of the Romanian Church united with Rome, the Greek-Catholic Church, between 1948-1990, by the 

Government of the Totalitarian Communist Regime in Romania. 

Key words: the Greek-Catholic population, confessional structure, Banat, the Lugoj’s Diocese, Romania 

 

 

Banatul, provincie istorică situată în sud-vestul României, depăşeşte în prezent peste 17.000 

km
2
 (judeţele Caraş-Severin şi Timiş). În trecut teritoriul său se întindea între cursul inferior al 

Mureşului, Tisa şi Dunăre. Primele documente ale statului unguresc prezintă regiunea ca pe un 

teritoriu locuit de români. Astfel, Diploma regelui Béla IV dată Cavalerilor Ioaniţi (în 1247), 

aminteşte de instituţia voievodului şi menţionează faptul că populaţia românească de aici este 

aşezată destul de demult. În anul 1552 turcii au ocupat vestul Banatului şi au transformat regiunea 

în paşalâc (Paşalâcul Timişoara), iar în 1716 aceştia au fost alungaţi de Habsburgi şi teritoriul 

Banatului, iniţial „Temescher Banat‖, a fost organizat în districte: Becicherec, Caransebeş, Cenad, 

Ciacova, Lipova, Lugoj-Făget, Orşova-Almăj, Palanca Nouă, Panciova, Timişoara şi Vârşeţ. Din 

1918, o parte din teritoriul Banatului istoric s-a alăturat României.   
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De-a lungul timpului, evenimentele istorice prezentate mai sus s-au concretizat prin aşezarea 

aici, alături de românii autohtoni, a numeroase etnii (maghiari, sârbi, şvabi, slovaci, cehi, evrei ş.a.). 

Interesele politice şi varietatea etnică s-au reflectat pregnant şi în structura confesională a populaţiei 

din Banat
3
. 

*  *  * 

Cu toate presiunile exercitate de Mitropolia Ortodoxă de la Karlowitz, primele comunităţi 

locale greco-catolice (unite cu Roma) din Banat s-au constituit în primele decenii ale secolului al 

XIX-lea. Pentru acestea, în anul 1853, prin bula papală Apostolicum Ministerium, a fost înfiinţată 

Dieceza (Episcopia) Lugojului. În ea erau cuprinşi şi credincioşii greco-catolici din Banat, grupaţi 

la acea dată în 22 de parohii. Aderarea bănăţenilor la Biserica Română Unită cu Roma (Greco-

Catolică) a continuat şi în deceniile următoare. Datorită activităţilor ecumenice, misionare, culturale 

şi naţionale desfăşurate de episcopii Diecezei Lugojului – Alexandru Dobra (1865-1870), Ioan 

Olteanu (1870-1874), Victor Mihali de Apşa (1875-1895) şi Demetriu Radu (1897-1903) –, între 

anii 1853 şi 1901 în Banat au luat fiinţă încă 45 de comunităţi locale greco-catolice, iar numărul 

credincioşilor uniţi din provincie a ajuns la 37.101 persoane în anul 1900
4
. 

În anul 1930, Banatul — cu suprafaţa de 18.175 km
2
, repartizată în judeţele Caraş, Severin şi 

Timiş-Torontal — prezenta următoarea structură confesională: 56,1% ortodocşi, 34,2% romano-

catolici, 3,6% greco-catolici, 2,2% reformaţi (calvini), 1,5% luterani, 1,5% mozaici ş.a. (Fig. 1). 

După cum se poate observa, prin cei 33.672 de credincioşi confesiunea greco-catolică se plasează 

pe locul trei în cadrul structurii confesionale a populaţiei din Banat. Aceştia erau repartizaţi 

teritorial astfel: 10.336 greco-catolici în judeţul Caraş, 9.459 în judeţul Severin şi 13.877 în judeţul 

Timiş-Torontal.  

În cadrul structurilor pe religii ale populaţiilor celor trei judeţe, greco-catolicii deţineau cea 

mai mare pondere în Caraş (5,1%), iar cea mai mică în Timiş-Torontal (2,8%). De altfel, în toate 

judeţele ponderea greco-catolicilor era depăşită de cea a ortodocşilor (între 75,2% în Severin şi 

41,1% în Timiş-Torontal) şi romano-catolicilor (între 48,6% în Timiş-Torontal şi 14,9% în 

Severin). 

 

 
Fig. 1. Structura confesională a Banatului în anul 1930. 
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 Raporturile din Banat dintre etnie şi religie au fost redate de R. Creţan (1998, p. 85) astfel: 1. Etnie comună (românii) 
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sârbi) şi opţiuni religioase comune: ortodocşi şi foarte puţini greco-catolici; 3. Etnie diferită şi opţiuni religioase 

diferite: români (ortodocşi), maghiari (reformaţi, catolici), germani (catolici, luterani) ş.a. 
4
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O altă caracteristică a populaţiei greco-catolice din anul 1930 o reprezenta predominanţa sa în 

mediul rural (28.803 persoane; 85,5%). În cadrul judeţelor, populaţia greco-catolică din sate 

deţinea: 89,4% în Caraş, 82,5% în Severin şi 84,6% în Timiş-Torontal. În oraşe trăiau doar 4.869 de 

greco-catolici şi aveau următoarea repartiţie teritorială: 2.056 credincioşi în Timişoara, 1.474 în 

Lugoj, 633 în Reşiţa, 457 în Oraviţa, 132 în Caransebeş, 69 în Lipova şi 48 în Orşova.  

La 1 decembrie 1948, din motive politice şi ideologice, Biserica Română Unită cu Roma, 

Greco-Catolică, a fost desfiinţată abuziv, iar credincioşii săi au dispărut din statisticile următoarelor 

patru decenii. Majoritatea acestora au fost nevoiţi să treacă la confesiunea ortodoxă, deoarece 

lăcaşele de cult greco-catolice au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română. 

În anul desfiinţării, în fruntea Diecezei Lugojului se afla episcopul Ioan Bălan. Acesta, ca şi 

ceilalţi episcopi ai cultului, a fost arestat şi închis, pe rând, la Dragoslavele, Căldăruşani şi Sighet. 

Moare la 4 august 1959, la Mănăstirea Căldăruşani, unde avea domiciliu obligatoriu. 

În august 1949 a fost arestat şi canonicul Ioan Ploscaru, ales în clandestinitate (la 30 

noiembrie 1948) episcop auxiliar pentru Dieceza Lugojului. Trece şi el prin temniţele de la Jilava, 

Piteşti, Timişoara, Dej şi Gherla, fiind graţiat abia în anul 1964. După repunerea în drepturi a 

Bisericii Române Unite cu Roma (decembrie 1989), episcopul auxiliar Ioan Ploscaru a fost numit 

titular al Diecezei Lugojului (la 12 martie 1990). În anii care au urmat, împreună cu colaboratorii 

săi a desfăşurat o intensă activitate organizatorică şi de recuperare a prestigiului cultural şi naţional. 

Însă, este de semnalat faptul că populaţia revenită la confesiunea greco-catolică, după încheierea 

deceniilor de prigoană comunistă, a fost una relativ îmbătrânită. 

La scurt timp după reînfiinţarea Bisericii Române Unite, în anul 1992, credincioşii greco-

catolici din Banat
5
 numărau 10.119 persoane (26,5% în judeţul Caraş-Severin şi 73,5% în judeţul 

Timiş), valoare care reprezenta 0,9% din locuitorii provinciei. Prin această pondere, credincioşii 

greco-catolici se poziţionau pe locul al VI-lea în structura confesională a Banatului, după ortodocşi 

(80%), romano-catolici (11,6%), penticostali (2,4%), baptişti (2,0%) şi reformaţi (1,7%). 

Faţă de anul 1930, în 1992 populaţia urbană greco-catolică devine majoritară (69,7%) – 1.502 

persoane în judeţul Caraş-Severin şi 5.608, în judeţul Timiş – şi se menţine până în prezent. Cea 

mai probabilă cauză a modificării raportului urban – rural a fost capacitatea locuitorilor din oraşe de 

a se organiza şi de a-şi  recupera lăcaşurile de cult. Comparativ cu anul 1930, când credincioşii 

greco-catolici ocupau locul al VI-lea în structura confesională a oraşului Timişoara – 52,6% 

romano-catolici, 26,5% ortodocşi, 10,2% mozaici, 5,1% reformaţi, 2,4% luterani, 2,2% greco-

catolici ş.a. –, în anul 1992 ei se plasau pe locul al V-lea, cu 1,4 procente, după: ortodocşi (79,0%), 

romano-catolici (12,4%), reformaţi (2,4%) şi penticostali (1,8%). Reducerea drastică a romano-

catolicilor şi luteranilor din oraş a fost cauzată de emigrarea germanilor spre ţinuturile de origine.  

La începutul secolului al XXI-lea, în anul 2002, populaţia greco-catolică din Banat – 12.222 

persoane (2.971 în judeţul Caraş-Severin şi 9.251 în judeţul Timiş) – ocupa tot locul al VI-lea în 

structura confesională a provinciei, după ortodocşi (812.736 persoane), romano-catolici (95.095 

persoane), penticostali (38.008 persoane), baptişti (24.378 persoane) şi reformaţi (14.619 persoane). 

Faţă de perioada interbelică, în ansamblul structurii confesionale a Banatului se constată o 

înlocuire a credincioşilor luterani şi mozaici (situaţii generate de repatrierile germanilor, în primul 

caz, şi evreilor, în cel de-al doilea) de către credincioşii neo-protestanţi (penticostali şi baptişti). 

                                                           
5
 Teritoriul său a fost reorganizat în anul 1968 în două judeţe – Caraş-Severin şi Timiş – cu o suprafaţă de 17.195 km

2
. 
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În judeţul Caraş-Severin, credincioşii greco-catolicii deţineau 0,9% în structura confesională a 

populaţiei şi erau depăşiţi procentual de ortodocşi (83,5%), romano-catolici (7,1%), baptişti (4,3%) 

şi penticostali (2,9%). Şi în judeţul Timiş situaţia era relativ asemănătoare: 78,8% ortodocşi, 10,5% 

romano-catolici, 4,2% penticostali, 1,9% reformaţi şi 1,4% greco-catolici.  

După circa un deceniu, în 2011, greco-catolicii numărau 10.076 persoane şi ocupau locul al 

VII-lea în structura religioasă a Banatului, cu 1%, după: ortodocşi (74,9%), romano-catolici (7,2%), 

penticostali (3,5%), baptişti (1,9%), ortodocşi sârbi (1,1%) şi reformaţi (1,1%) (Fig. 2). Şi în cadrul 

celor două judeţe ale provinciei situaţia greco-catolicilor este relativ asemănătoare: locul al VI-lea 

(0,6%) în Caraş-Severin – după ortodocşi (76,5%), romano-catolici (5,6%), baptişti (3,6%), 

penticostali (3%) şi ortodocşi sârbi (1,3%) – şi locul al VII-lea în Timiş (uşor peste 1%) – ortodocşi 

(74,9%), romano-catolici (7,2%), penticostali (3,5%), baptişti (1,9%), ortodocşi sârbi (1,1%) şi 

reformaţi (1,1%). 

 

 
Fig. 2: Structura confesională a Banatului în anul 2011 

 

În concluzie, în intervalul 1930-2011 populaţia greco-catolică a scăzut atât numeric (de la 

33.672 la 10.076 persoane), cât şi ca pondere în cadrul structurii confesionale a Banatului (de la 

3,6% la 1%), coborând de pe locul al III-lea pe locul al VII-lea. Principala cauză care a generat 

această diminuare dramatică a fost desfiinţarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în 

intervalul 1948-1990. De menţionat rămâne şi avântul luat de confesiunile neo-protestante, după 

anul 1989, care a determinat unele modificări în ierarhia structurii confesionale a provinciei.  

O  răsturnare esenţială s-a înregistrat în situaţia repartiţiei pe medii de habitat. Predominanţa 

covârşitoare a populaţiei greco-catolice rurale din anul 1930 s-a schimbat din 1992, prin trecerea la 

o pondere majoritară a celei urbane. 
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Evoluția istorică și teritorială a așezărilor din comuna Pungești/ The historical 

and territorial evolution of the settlements from the commune Pungești 

 

 

Albăstroiu Alexandru
6
, Albăstroiu Simona

7
 

 

 

Rezumat. Acest articol face referire la evoluția istorică și teritorială a satelor componente ale comunei 

Pungești, comună localizată în nord-vestul județului Vaslui, pe valea râului Racova, în Podișul Central Moldovenesc. 

Regiunea corespunzătoare comunei Pungești a fost locuită din cele mai vechi timpuri, fapt atestat de descoperirea unor 

fragmente de unelte din piatră, vase și obiecte de podoabă datând din epoca neolitică și cea a fierului. Cercetările 

arheologice au dus la descoperirea, pe actualul teritoriu al comunei, a 13 urme de locuire aparținând culturii neolitice 

Cucuteni, locuire ce a fost continuă până în timpurile actuale. 

Cuvinte cheie: evoluție istorică, atestare documentară, Pungești 

 
Abstract. These article is about the historical and territorial evolution of the component villages of the 

commune Pungești, municipality situated in the northwestern part of Vaslui county, on the Racova valley, in the Central 

Moldavian Plateau.The territory of Pungești has been inhabited from the most ancient times, a fact attested by the 

discovery of fragments of tools stone, pots and objects of decoration dating from the Neolithic and the iron age. The 

archaeological research led to the discovery, on the actual territory of the commune, of 13 traces of settlements related 

to Cucuteni culture, settlements that was continued until the present times. 

Key words: historical evolution, attesting document, Pungești 

 

 

Comuna Pungești, este așezată aproape simetric de o parte și de alta pe cursul superior al râului 

Racova, în partea nord-vestică a județului Vaslui. 

 
Figura nr. 1. Poziția geografică a comunei Pungești în cadrul județului Vaslui (sursa – Primăria comunei Pungești) 

                                                           
6
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7
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Informațiile privind evoluția teritorială a satelor sunt sporadice, de cele mai multe ori 

aflându-se în legătură cu originea și evoluția așezărilor. Printre principalii factori ce au favorizat 

apariția așezărilor pe aceste meleaguri se remarcă poziția geografică, în lungul văii Racova, și 

poziția geostrategică, de apărare, pe care o asigurau dealurile împădurite din zonă. Soluri fertile din 

zona comunei Pungești au reprezentat un avantaj în atragerea și stabilirea populației pe aceste 

teritorii, ulterior agricultura și silvicultura devenind principalele ocupații ale locuitorilor. 

În urma reformei administrative din anul 1968 comuna Pungești a ajuns la actuala 

componență, incluzând satele Pungești, Armășoaia, Cursești Deal, Cursești Vale, Rapșa, Siliștea, 

Stejaru și Toporăști (satul Hordila a dispărut în urma alunecărilor de teren din anul 1973, populația 

fiind strămutată). 

 
 Figura nr. 2. Harta administrativă a comunei Pungești 

( sursa – Primăria comunei Pungești) 

 

Satul Pungești, reședința de comună, este amplasat în lungul râului Racova, în aval de confluența 

acestuia cu pârâul Ciocârlia-Gârcineanca, în partea de nord-vest a comunei. Satul este poziționat pe 

un teritoriu cu urme de locuire ce datează încă din epoca neolitică, aparținând culturii Cucuteni. 

Așezarea este atestată documentar la 15 martie 1437, conform―Documenta RomaniaeHistorica‖. 

Documentul de atestare este un act de donație al voievozilor Ilie și Ștefan, care dăruiesc lui Tofan 

satele Pungești, Gârcinești (actualul Gârceni), Lușcești (în prezent Armășoaia) și satul Cursec 

(Curseștii de azi), toate situate în zona Racovei de sus. 
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Înainte de anul 1600 denumirea satului Pungești era Mijloceni, datorită poziției sale la 

răscrucea drumurilor din partea centrală a văii Racovei. Denumirea actuală a localității, Pungești, 

apare pentru prima dată într-un document datând din 1611
8
. Se presupune că numele provine de la 

forma satului, de pungă, sau conform altor opinii, numele se datorează ocupației localnicilor, care 

confecționau pungi de piele, frecvent întâlnite în portul popular. 

În ceea ce privește originea locuitorilor se presupune că prima spiță de neam ar fi familia 

Tofan, menționată în documentul amintit mai sus. Ulterior, în documente ce datează din jurul anului 

1611, apar menționate și familiile Melian-Buciumaș și Ion de la Pungești. 

În anul 1816 satul Pungești se dezvoltase economic, lucru dovedit de existența a șase 

iarmaroace anual, în anul 1834 se transformase deja într-un târgușor iar în 1845 devenise în mod 

oficial târg. Venirea evreilor, în prima jumătate a sec. al XIX-lea, în jurul anului 1835, a reprezentat 

o etapă importantă în evoluția localității. Evreii au creat un nou centru, Târgul Pungești, printr-o 

aglomerare de locuințe de tip vagon, lipite unele de altele, folosite atât pentru cazare cât și ca spații 

comerciale. 

Câmpurile de gospodari se separau în mod simbolic după avere:gospodari avuți și săraci, 

aceștia din urmă lucrând pe moșia boierului Jaques Marco-Pollo sau ca argați la moșierul din 

localitate ori la evrei. 

Satul Pungești și-a sporit treptat rolul regional devenind pentru o scrută perioadă, la 

începutul sec. al XX-lea, reședința plasei administrative Racova, însă ulterior a avut o dezvoltare 

lentă.  

Satul se împarte în trei zone distincte: Pungești-sat (partea de nord, ce flanchează râul 

Racova), Pungești-târg și Pungești-centru. În zonă nu au mai fost întemeiate alte așezări, dar în 

perioada 1972-1975 au avut loc strămutări, din cauza alunecărilor de teren care au afectat 

numeroase gospodării de pe versantul vestic al văii Racova. În urma acelor alunecări aproximativ 

25 de gospodării au fost mutate pe versantul estic al Racovei, cu o pantă mai redusă și mai puțin 

supusă riscului alunecărilor. 

 
Figura 3. Vedere de ansamblu a satului Pungești 

 

Centrul vechi al comunei nu corespunde cu cel actual deoarece partea veche a satului era 

situată mai spre nord, având ca centru intersecția drumului Trohan-Gârceni, în fața actualei școli din 

localitate.  

                                                           
8
GHIBĂNESCU, Gheorghe, Vaslui-studii și documente, Iași, 1926 
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Între satele comunei au existat hotare impuse de vecinătatea unor moșii boierești, precum 

cele ale lui Marco-Pollo, ―Armășanca‖ și ―Argint și Bastaki‖. Modificările din perioada comunistă 

au înlăturat semnele de hotar dintre sate, însă localnicii păstrează ca puncte de reper izvoare, fântâni 

sau drumuri. 

Satul Armășoaia este situat la 5 km sud de satul Pungești, pe versantul din dreapta al văii 

Racova, pe un teritoriu cu urme de locuire datând din epoca fierului. Prima atestare documentară a 

satului, cu numele Lucești, datează din anul 1437, conform unui act de donație al voievozilor Ilie și 

Ștefan către un anume Tofan. Actuala denumire datează din sec. al XVIII-lea, și provine de la 

numele de familie ‖Armașu‖, ce deținea o moșie în zonă. În perioada cuprinsă între 1946-1968 

Armășoaia a fost comună făcând parte din raionul Vaslui, regiunea Iași, având în componență 

satele: Armășoaia, Siliștea, Rediu, Cotolani, Bleșca și Albina. După reforma administrativ 

teritorială din anul 1968 comuna Armășoaia a fost desființată și înglobată în comuna Pungești. 

Satele Cursești Deal și Cursești Vale se află situate pe versantul stâng și drept al văii 

pârâului Curseasca, pe un teritoriu cu urme de locuire datând din epoca fierului. Prima atestare 

documentară sub denumirea de Cursec datează din anul 1437, conform actului de donație amintit 

anterior. Se presupune că denumirea Cursești provine din sec. al XV-lea, posibil din perioada lui 

Ștefan cel Mare, atunci când în satele de răzeși ce existau în zonă locuiau călăreți ce duceau știrile 

la curtea domnească și purtau denumirea de ―cursari‖. O altă variantă privind originea numelui 

celor două localități ar fi că numele provine de la cursele-capcană pe care le întindeau haiducii, în 

această zonă împădurită, boierilor și negustorilor bogați aflați în trecere. 

Între 1946-1968 a existat comuna Cursești ce făcea parte din raionul Vaslui, regiunea Iași, 

însă în urma reformei administrative teritoriale din 1968 comuna Cursești a fost desființată și au 

rezultat cele două sate Cursești Deal șiCursești Vale, ce fac parte în prezent din comuna Pungești. 

Satul Rapșa este amplasat pe versantul stâng al văii pârâului cu același nume, în partea sud-

estică a comunei, la o distanță de 14 km de centrul de comună. De-a lungul istoriei această localitate 

a avut un rol mai puțin însemnat și din această cauză lipsesc atestările documentare. În ultimii 50 de 

ani populația localității este într-o scădere accentuată astfel încât în viitor Rapșa ar putea fi 

înglobată în satul vecin, Toporăști. 

Satul Toporăști este amplasat la 12 km de Pungești în partea sud-estică a comunei, pe valea 

pârâului cu același nume, pe un teritoriu cu urme de locuire ce datează din epoca neolitică. 

Localitatea poartă această denumire din anul 1770 iar numele se pare că provine de la boierul 

Toporăscu, proprietarul moșiei din acea zonă. De asemenea se presupune că locuitorii acestor locuri 

sunt urmași ai foștilor iobagi de pe moșia boierului. De la începutul sec. al XX-lea și până în anul 

1946 Toporăști a fost organizat ca și comună. În perioada 1946-1968 Toporăști a fost parte 

integrantă a comunei Cursești iar după reforma administrativ teritorială din 1968 a devenit unul 

dintre satele componente ale comunei Pungești. 

Satul Siliștea este situat la sud-vest de centrul comunal la o distanță de 3 km, în dreapta văii 

Racova, fiind străbătut și de pârâul Curseasca. Atestările documentare despre satul Siliștea sunt 

destul de puține și neconcludente. Satul Siliștea a ‖captat‖ atenția în toamna anului 2013 datorită 

mișcărilor de protest ale localnicilor împotriva firmei Chevron, care a întreprins lucrări deexplorare 

a gazelor de șist în zona șesului Racovei. 

Satul Stejaru este amplasat într-un ‖hârtop‖ de pe versantul stâng al văii pârâului Lipova, 

în partea de sud-vest a comunei, la o distanță de 4 km de Pungești. Informațiile despre întemeierea 

și proveniența numelui nu sunt sigure dar se presupune că satul ar fi fost întemeiat în jurul anului 

1400, în jurul unui schit de călugări, fondat de către călugărul ‖Simion‖ originar din Transilvania. 
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Inițial satul purta numele de ―Răzeși‖ iar în jurul anului 1600 denumirea a fost schimbată de către 

călugări în „Porcăreț‖. Denumirea localității a fost din nou schimbată în anul 1964, în ―Stejaru‖, 

denumire asociată pădurilor de stejar ce acoperă dealurile înconjurătoare. 

Dezvoltarea economică a satelor componente a fost modestă datorită poziției de relativă 

izolare față de centrele urbane, distanței relativ mari față de Vaslui, reședința de județ, lipsei unei 

căi de transport feroviar, precum și a resurselor naturale cu potențial redus de valorificare. 

În prezent evoluția teritorială a satelor este haotică, locuințele noi fiind amplasate în zona 

marginală și în lungul drumului județean ce traversează comuna, satele Pungești și Armășoaia fiind 

cele care cunosc cea mai rapidă evoluție.  
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Industria berii în România / L’industrie du bière en Roumanie 

 

Nicolae Damian 
9
 

 

 Rezumat.  În următoarele rânduri dorim să facem o radiografie a industriei berii, încercarea de a călători în 

trecut, dar și în prezent. Am încercat să realizăm o sinteză a toate aspectele legate de această ramură a industriei, 

începând cu producţia şi ingredientele pentru producători şi consumul. Dinamismul generat de noua direcţie a 

economiei de piaţănu poate fi trecut cu vederea. Ar trebui remarcat că industria de bere din România are o 

caracteristică unică în profilul economic european.  

Cuvinte cheie: industria, bere, România. 

 

Résumé. Dans les lignes suivantes on veut faire une radiographie de l’industrie de la bière, essayant de 

voyager dans le passé, mais aussi dans le présent. On a essayé de faire une synthèse de tous les aspects de cette branche 

industrielle, commençant avec la production et les ingrédients jusqu’aux producteurs et la consommation. On n’a pas 

omis le dynamisme généré par la nouvelle orientation : l’économie de marché. On doit souligner que l’industrie de la 

bière en Roumanie a une caractéristique propre dans le profil économique européen. 

Mots-clés : industrie, bière, Roumanie. 

 

 

Ca orice ramură industrială din România şi industria berii a cunoscut o dinamică accentuată, 

după 1990. Trecerea la economia de piaţă cu elemente productive susţinute de capital privat, 

deschiderea pieţelor de consum şi accentuarea globalizării, interesele unor societăţi comerciale 

producătoare de bere din străinătate pentru fabricile de profil din România, rafinarea gusturilor 

consumatorilor români, toate acestea au determinat schimbări majore în profilul ramurei industriale 

ce o analizăm.  

 Iată coordonatele valorice ale industriei berii, la începutul anilor 1980,  exprimate în cifre 

statistice. O producţie totală de bere de 9897 mii hectolitri (hl), adică o creştere de 11,3 ori mai 

mare faţă de anul 1950. Consumul crescând de la 5 litri /locuitor la 44 l. Acest fapt s-a datorat 

construirii unor noi fabrici de bere în oraşele: Bacău, Piteşti, Craiova, Constanţa, Reghin, Iaşi, 

Suceava, Miercurea – Ciuc, Satu Mare, Galaţi etc, faţă de cele deja existente, ce aveau o vechime 

considerabilă din oraşele: Bucureşti, Rădăuți, Solca, Timişoara, Azuga, Târgu – Mureş, Oradea.
10

 

 În prezent, industria berii România se exprimă prin următorii indicatori statistici. Un consum 

de 90 litri/ an / cap locuitor (tabel 1), ce o plasează din acest considerent pe locul al VII-lea în 

Europa. Consumul total (Tabel 2), la nivel naţional este de 1,8 miliarde litri - locul II, după 

Germania (cu 8,9 miliarde l) . Comparativ, Cehia se află pe primul loc, 143 l/an / cap.locuitor, 

 

An 2007 2008 2010 2012 

Consum (l/an) 89 l 93 l 78 l 90 l 

 Tabel 1. Consumul la nivel cap locuitor/an, exprimat în litri. sursa: informatii publice 

http://www.berariiromaniei.ro; Ernst&Young, Contribuţia industriei berii la nivelul economiei europene, septembrie 

2011; Beer statistics ediţia 2012 vezi Grafic nr. 1 

                                                           
9
 Prof.dr., Director Şcoala Gimnazială Pufeşti, profesor asociat la Univ. Bucureşti – FPSE, extensia Focşani (DFP). 
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 XXX, (1984), Geografia României – Geografia umană şi economică, vol. II, Universitatea din Bucureşti, Institutul de 

Geografie, p.298, Ed. Academiei, Bucureşti. 
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An 2007 2008 2012 

Consum  19,5 mil.hl 20,6 mil.hl  18 mil.hl 

Tabel 2. Consumul la nivel total (milioane hectolitri), exprimat în hectolitri; sursa: Raport privind investigaţia sectorială 

pe piaţa berii efectuat de Consilul Concurenţei – Ordin C.C 524/2011. 

dar cu un consum total de 1,5 miliarde l/an. Irlanda, cunoscută prin tradiţia băutului şi în special 

prin renumita sa marcă de bere Guinness
11

, înregistrează un consum de 93 l/cap locuitor/an şi o 

producţie totală de 430 milioane litri, la nivel naţional.
12

 Faţă de anul 2010, România a înregistrat o 

creştere de la 88 l.
13

  Este interesant că 97 % din berea consumată în România este de producţie 

autohtonă şi foloseşte în proporţie de 70% ingrediente autohtone dar, cele mai multe fabrici au 

capital străin astfel impunându-şi propriile mărci de consum. 

 

 

 

 

 

 

Grafic nr. 1. Consumul în litri /anual – cap/locuitor. 

 

 Veniturile aduse la bugetul de stat  sunt de 533 milioane euro, iar în 2011 taxele către stat 

erau de 272 milioane euro. Se apreciază că valoarea adăugată este de 862 milioane euro din care 

354 milioane euro provin din sectorul retail, 60 milioane euro din sectorul ospitalitate, 230 milioane 

euro din sectorul furnizori şi 217 din sectorul productiv.  

Numărul total de angajaţi a crescut de la 4100 (2011) la 5400 (prezent), însă numărul 

generat în mod direct şi indirect este mult mai mare, ajungând la 84. 988 (vezi tabelul 2). Toate 

aceste valori au fost susţinute de investiţii cu o valoare de 1,2 miliarde euro.
14

 Pe plan european 

România, ocupă (2011) locul al VIII-lea, cu 4,4% din totalul producţiei de bere.  

 Sectoare economice 

 

Nr. 

angajaţi 

bere  retail furnizori ospitalitate agricultură ambalaje transport  

depozitare 

servicii 

şi 

altele 

Media 

marketing 

5400 27 

965 

24 543 27 081 10 189 1443 1767 5159 5985 

Tabel 2. Sursa: Berarii României, an 2016, apud ,,Contribuţia berii la economia europeană, Europe Economics 

                                                           
11

 Vezi articolul Costachie, S., Damian, N., (2013) Guinness şi J.J. &S – coordinate în geografia culturală a oraşului 

Dublin, în Milcovia, seria a III-a, iul- dec. 2013, p. 126 – 129, Ed. Terra, Focşani. – pentru mai multe detalii. 
12

 http://www.zf.ro/business-international/topul-celor-mai-mari-consumatori-de-bere-din-europa-pe-ce-loc-se-afla-

romania-13595899- accesat la 23 iulie 2016; 
13

 http://www.gandul.info/financiar/harta-celor-mai-mari-bautori-de-bere-din-europa-9422286, citând Asociaţia Berarii 

României. 
14 Conform datelor funizate de Asociaţia Berarii României -  http://www.berariiromaniei.ro/ - accesat la 28 iunie 2016, 

apud ,,Contribuţia berii la economia europeană, Europe Economics, 2016 

http://www.zf.ro/business-international/topul-celor-mai-mari-consumatori-de-bere-din-europa-pe-ce-loc-se-afla-romania-13595899-
http://www.zf.ro/business-international/topul-celor-mai-mari-consumatori-de-bere-din-europa-pe-ce-loc-se-afla-romania-13595899-
http://www.gandul.info/financiar/harta-celor-mai-mari-bautori-de-bere-din-europa-9422286
http://www.berariiromaniei.ro/
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Referindu-ne la modalitatea de consum a berii, precizăm că domină consumul de bere la pet 

(Q-pack) cu 54% din producţie, 28% la sticlă (cu o scădere de la 40%), 10-15% la doză şi doar 5% 

la draft. Putem trage următoarea concluzie intermediară: observăm că domină consumul în 

recipientul de plastic, deoarece români preferă un consum casnic; recipientul din plastic permite 

îmbutelierea unei cantităţi mai mari şi astfel preţul rezultat este mai mic. Din acest motiv, a scăzut 

şi consumul de bere în ambalajul de sticlă. Totuşi, sticla din punct de vedere a compoziţiei chimice 

nu intervine asupra gustului berii, iar datorită recipientelor ce înmagazinează o cantitate mică (0,33 

– 0,50 l) se păstrează şi prospeţimea lichidului. Faptul că sticlele în regim de consum propriu şi în 

regim de vânzare retail, nu se reciclează, creşte preţul de achiziţie. Dacă vorbim de preţuri, atunci 

preţul mediu în regim horeca
15

 este de 1,7 euro/l (inclusiv TVA) şi de 0,8 euro/ litru (inclusiv TVA) 

în regim retail
16

. Consumul la keg
17

 este redus în România, deşi în Europa este foarte popular şi cu 

tradiţie. Asupra consumului calitativ, în România: 46% este dedicat segmentului mediu, 33% 

segmentul economic, 19% berea premium şi doar 2% pentru berea superpremium.
18

                                               

                        

Fig. 1-2. Sursa: date prelucrate oferite de producătorii de bere din România, apud Raport privind investigaţia sectorială 

pe piaţa berii. România, 2011, la Ordin Consiliului Concurenţei 524/2011 

 

 În privinţa modalităţii de vânzare a berii, surprinzător (în opinia personală),  52% se vinde în 

sistemul de retail tradiţional
19

, adică în micile magazine, supermarketuri ce nu fac parte dintr-o 

reţea; spre deosebire de retail–ul modern adică vânzarea în supermarket –uri şi hypermarket-uri ce 

formează o reţea
20

, într-un procentaj oarecum redus de 15% (deşi, acesta reprezintă consumul 

casnic). Se adaugă vânzarea de tip cash&carry (autoservirea engross & en detail) într-un procent de 

8%.  

 

             

 

Fig. 3. Modalităţi de vânzare a berii, distribuţia procentuală    pe 

sisteme de vânzare   

                                                           
15

 Horeca – acronim de la hotel, restaurant, cafenea. 
16

 retail – vânzarea la bucată sau în loturi reduse;  
17

 Consumul la butoi fabricat din aluminiu, în baruri.  
18

 Conform cu Studiul Consiliului Concurenţei la ordinal C.C nr. 524/2011. 
19

Deşi,  magazinile de cartier au cam dispărut, au rămas suficiente astfel de magazine, la care se adaugă cele din mediul 

rural, unde vânzarea berii se face în urma aprovizionării oferită de terţe persoane (,,distribuitorii’’). 
20

Mari reţele de hypermarket –uri, precum Carrefour, Auchan, Mega Image, Profi, Lidl, Kaufland, Billa etc; La retail –

ul modern se poate adăuga şi comercializarea on–line. În domeniul berii, acest tip de comerţ – on –line, aproape este 

inexistent, doar berea fabricată ,,artizanal’’, aşa cum este marca Sara, unde îmbutelierea şi etichetarea se face manual, 

iar livrarea şi producţia se face la cerere. Vezi: www.sara.ro – accesat pe 27 iulie 2016 

http://www.sara.ro/
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Dacă ne referim la tipurile de bere fabricate în România şi care domină consumul, berea 

blondă sau de tip lager şi pasteurizată are cea mai mare căutare, fiind urmată  în cantităţi mai mici 

de alte tipuri de bere, precum cea de tip nefiltrată (cunoscută sub numele ale), mai puţin consumată 

fiind cea nepasteurizată, brună şi fără alcool, iar în ultimul timp au apărut sortimente de bere ce au 

în combinaţie diverse arome (în special lămâie, dar şi cireşe etc; aşa numitele beri radler). În 

privinţa ingredientelor, acestea sunt deja bine cunoscute: apă (90 - 95%), orz (transformat în malţ), 

precum şi alte cereale ce pot fi maltificate (grâu, porumb sub formă de mălai, iar în zona Extremului 

Orient – China – se foloseşte orezul), drojdie (folosită în procesul de fermentare), hameiul (de mai 

multe tipuri, şi care oferă gustul uşor amărui al berii). Ne oprim asupra unui ingredient ce ne 

interesează: hameiul. Dacă în trecut suprafeţele cultivate cu hamei erau mult mai vaste, se constată 

o scădere, deşi Asociaţia cultivatorilor de hamei precizează că pot asigura între 25 şi maxim 50 % 

din necesarul de hamei. În realitate, producătorii de bere folosesc doar 15% hamei de origine 

autohtonă. Înainte de 1989, supreafeţele cultivate cu hamei erau în jur de 2700 de ha
21

, acestea 

scăzând considerabil, până la maxim 500 – minim 200 ha. Cultura hameiului ocupa suprafeţe mai 

mari, datorită sistemului economic de factură centralizat, a limitării importurilor (şi datorită unui 

fond valutar limitat), a unei agriculturi colectivizate.  

                

Investiţiile pentru un hectar de hamei necesită 3500 – 4000 euro şi o perioadă de 3 ani până la 

intrarea pe rod; veniturile pot fi de 5000 – 6000 euro/ ha.
22

 În prezent hameiul se cultivă în 

Depresiunea colinară a Transilvaniei, însă întreg necesarul se asigură prin importuri din Cehia, 

Germania, Slovacia. Din aceste ţări, hameiul vine sub formă peletizată.  

 Cei mai importanţi producători de bere din România sunt: SAAB Miller – Ursus, Heineken, 

Molson Coors (Bergenbier), URBB (Carlsberg), la care se adogă independenţii Romaqua, European 

Food, Bermans, Martens, Albrau.  

Concluzie: Industria berii, joacă un rol important în economia României, prin dinamica sa, 

atât ca evoluţie în timp, dar şi prin veniturile obţinute. În prezent s-a ajuns de la cei 33 producători 

existenţi înainte de 1989 la concentrarea producţiei în portofoliul câtorva mari producători de 

origine externă, capitalul autohton reuşește să se menţină foarte greu pe piaţa berii din România. 

 

 

 

 

                                                           
21 apud: http://agrointel.ro/2534/cum-poti-sa-castigi-de-pe-urma-berii-devii-cultivator-de-hamei-si-ai-6-000-euro-la-

hectar/ - accesat la 28 iulie 2016 

22
 Idem, apud Acţiu Mora – preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Hamei din România. 

Grafic nr.2 Suprafeţele cultivată cu 

hamei (hectare) 

sursa: Asociaţia producătorilor de 

hamei; MADR. 

http://agrointel.ro/2534/cum-poti-sa-castigi-de-pe-urma-berii-devii-cultivator-de-hamei-si-ai-6-000-euro-la-hectar/
http://agrointel.ro/2534/cum-poti-sa-castigi-de-pe-urma-berii-devii-cultivator-de-hamei-si-ai-6-000-euro-la-hectar/
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Aproape totul despre poduri ( II) / Almost everything about the bridges (II) 

 

 
Măcieş Doina-Lămîiţa

23
, Măceş Corneliu-Dănuţ

24
 

 

 
Rezumat. Pentru un necunoscător, podul reprezintă doar o suprafaţă pe care se circulă, sprijinită pe două 

picioare, deasupra unei ape. Podul este, de fapt, o lucrare inginerească şi de artă, care are o mulţime de elemente şi 

presupune materiale diverse şi tehnici sofisticate de lucru. Este adevărat că, la început, podurile erau destul de simple, 

făcute din lemn, apoi din piatră, metal, etc. Inginerii constructori ―s-au făcut frate cu dracul ca să treacă puntea‖, dacă se 

poate spune aşa, conform unei zicale româneşti, şi au reuşit să realizeze poduri uluitoare, şi ca aspect dar şi din punct de 

vedere al modului de construire, a materialelor folosite, al preţurilor sau al locurilor unde se află acestea. Căci, sigur, 

oamenii nu se vor opri la ceea ce au realizat până acum deoarece podul însemnă multe lucruri dar, mai ales, cunoaştere. 

Partea a II-a cuprinde podurile din România și orașul Iași. 

Cuvinte cheie: pod, viaduct, pod arcuit, pod în consolă, pod suspendat 

 

Abstract. For an unknowing, the bridge is only a surface that is circulated, supported on two feet, over any 

water. The bridge is, actually, a work of art and engineering, which has a lot of elements and requires various materials 

and complex techniques. It is true that, at the beginning, bridges were made quite simple, first of wood, then stone, 

metal etc. Civil engineers ―made a pact with the devil to cross the bridge‖, if we can say so according to a Romanian 

proverb, and they have managed to create stunning bridges, not only as aspect, but also as techniques, building 

materials, prices or places where they are located. Definitely, people will not stop at what they have achieved so far, 

because the bridge means many things, but especially knowledge. Part two to include the bridges to Romania and Iași 

town. 

Keywords: bridge, viaduct, arched bridge, suspended bridge, cantilever bridge 

 

 

 
C. PODURILE DIN ROMÂNIA ŞI DIN IAŞI - Continuarea articolului din nr. 11 (1) 

Aşa cum precizam la începutul prezentării, poduri în România sunt peste tot dar, cele mai 

deosebite sunt cele de pe Dunăre. Am prezentat cel mai vechi pod, cel de la Drobeta - Turnu 

Severin, realizat de romani, dar care s-a distrus. Vom prezenta şi alte poduri de pe Dunăre. În 

apropiere de acest pod se află Barajul Porţile de Fier I, construit în colaborare cu Iugoslavia, dat în 

folosinţă în 1971, care este şi pod. Cota podului de peste baraj este de 72,50m şi, deşi barajul este 

uşor bombat la mijloc, podul construit pe el este perfect rectiliniu, fără nici cea mai mică pantă. Un 

alt pod, construit tot în colaborare, de data aceasta cu Bulgaria, este Podul ‖Prieteniei‖, între 

Giurgiu pe malul românesc al Dunării şi Russe pe malul bulgar, în 1954. 

Cele mai deosebite sunt podurile Anghel Saligny (Carol I), de peste Dunăre şi Braţul 

Borcea. Au fost construite între anii 1890 şi 1895 pentru a asigura legătura feroviară între Bucureşti 

şi Constanţa. Structura a fost întâi proiectată de Gustave Eiffel, dar inginerii români au renunţat şi 

au realizat-o ei, aşa că cealaltă a ajuns, în final, în Senegal la Podul Faidherbe. La momentul 

inaugurării podurile ocupau primul loc în Europa, cu cei 4087, 95m şi locul al treilea pe glob. La 

capătul podului dinspre Cernavodă s-a realizat un monument cu doi dorobanţi. Podul care s-a 

inaugurat la 15/26 septembrie 1895, bătându-se ultimul nit care era de argint, avea două noutăţi 

tehnice: folosirea oţelului turnat şi sistemul de grinzi cu zăbrele în consolă, grinda Gerber. În 

secolul XX au fost realizate două poduri noi, în amonte de celelalte, complet electrificate, 

automatizate, cu linie dublă şi inaugurate în mai 1986 şi în octombrie 1987. 

În anul 1970 s-a dat în folosinţă Podul Giurgeni-Vadu Oii, numit şi Podul Soarelui, lung de 

1500m. 

                                                           
23

 Profesor de geografie, școlile ―Alecu Russo‖ şi ―George Călinescu‖ Iaşi.  E-mail: sgriasi@yahoo.ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24

 Inginer constructor, Tulcea 
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Peste Canalul Dunăre – Marea Neagră sunt 6 de poduri cu lungime totală de 3650 m şi 7 

viaducte, cel mai lung este cel de la Medgidia de 700m; 11 dintre poduri sunt deosebite prin formă, 

soluţii tehnice, dimensiuni. 

Podul de la Cernavodă, de 553m, este deasupra portului de aşteptare la distanţă de 4km de 

punctul de desprindere al canalului de Dunăre. La Medgidia, sunt două poduri la distanţă de 4km 

unul faţă de altul, primul deasupra portului, pod rutier, celălat de la km 28, este cu cale ferată dublă. 

Podul de la Basarabi, la km 41, face legătura şoselei de la Ostrov cu drumul spre Constanţa; 

are două benzi de circulaţie, este lung de 255m. 

Podul de la Agigea, rutier, cu patru benzi de circulaţie, lung de 266m, nu are picioare de 

susţinere, ci este rezemat pe 10 cabluri imense, de oţel, susţinute de un pilon înalt cât 

Intercontinentalul bucureştean. 

La distanţă de 1km spre mare, se află ultimul pod mai mare, lung de 350m, şi pe el trece 

magistrala Bucureşti-Mangalia. 

Dar, aşa cum spuneam, oriunde există o apă sau o vale adâncă se află un pod sau un viaduct. 

Borzeşti este localitatea în care se află cel mai vechi pod din ţara noastră, utilizat şi astăzi, 

fiind construit peste apa râului Trotuş, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 

Viaductul Caracău este de cale ferată, pe tronsonul Miercurea Ciuc – Ghimeş, judeţul 

Bacău. Este din beton armat, lung de 264m, cu deschiderea centrală de 101,76m, adânc de 64m, 

lăţimea bolţii este de 6,50m, secţiunea bolţii este casetată (2,5m înălţime); deschis la 18 octombrie 

1897 a fost distrus în cele două războaie mondiale; a fost întâi schimbată o grindă metalică, apoi 

refăcut total din lemn iar acum, este complet reconstruit şi dat în folosinţă în 14 septembrie 1946. 

Un pod deosebit este Podul ‖Minciunilor‖ sau mincinoşilor din Sibiu, care este primul pod 

de fier (1859) din România. Acest pod pietonal, traversează strada Ocnei, are deschiderea principală 

şi lungimea de 10,40 m. În limba germană este numit Lügenbrücke şi a fost construit întâi din lemn 

apoi din fontă, pentru a face legătura între oraşul de jos şi oraşul de sus. În anul 2006 o firmă 

germană a restaurat podul. Cu privire la nume, sunt patru legende care ţin de folclorul local dar, mai 

sigur, este datorită pronunţiei greşite: Liegenbrücke (pod culcat) cu Lügenbrücke (podul 

minciunilor sau mincinoşilor). 

În România au mai fost construite poduri metalice, de fontă: unul peste râul Timiş, la 

intrarea în Caransebeş, al doilea în Lugoj dar care s-a prăbuşit după doi ani sub greutatea unei cirezi 

de bivoli. 

Şi pentru că vorbim de poduri deosebite nu se poate să nu amintim de podurile acoperite de 

pe valea Rodnei de la Ilva Mare, Podul Târgului şi Podul Curţii, din lemn, destul de bine 

conservate. 

Nu numai la noi sunt astfel de poduri, de exemplu: în Canada în localitatea Hartland 

construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Italia, în Elveţia, în S.U.A. aşa după cum se poate 

vedea şi într-un film celebru. 

Calea ferată Anina – Oraviţa, realizată în anul 1863, are 10 viaducte care însumează 843m; 

cel mai interesant este Viaductul Jitin, de 37m, cu 5 deschideri. 
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Interesante sunt şi podurile de intrare în cetate, care la început au fost mobile apoi 

transformate în poduri fixe. De exemplu cele două poduri de acces de la Cetatea Hunedoarei sau de 

la Cetatea Neamţului din Târgu Neamţ, judeţul Neamţ. 
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În anul 2014 s-a dat în folosinţă cel mai lung viaduct de la noi din ţară, de aproape 1km 

lungime, la Aciliu, din cadrul autostrăzii Orăştie – Sibiu, dar, din păcate cu mai multe deficienţe. 

Alte poduri din ţară amintim: Podul din zona Izbucului Bigăr, podurile de la Oradea de peste 

Crişul Repede, cele de la Satu Mare de peste Someş, de la Bucureşti de peste Dâmboviţa, cel de la 

Lacul Amara, judeţul Ialomiţa, ş.a. 

O să vorbim puţin şi despre podurile din Moldova şi cu predilecţie despre cele de la Iaşi. 

Acestea sunt mai ales peste râul Bahlui sau Nicolina dar sunt şi pasarele peste şosele şi viaducte de 

cale ferată. 

În timpuri mai vechi se treceau apele prin vaduri, vara când apa se împuţina iar iarna, când 

îngheţa. În zona Podu Roş exista un pod de lemn încă din timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. Alt 

pod era peste Prut, pe la Ţuţora, până la începutul secolului XIX când s-a mutat la Sculeni, acesta 

devenind punct vamal. 

Într-un hrisov vechi, dat de Grigore Ghica Voievod, la 7 septembrie 1737, se menţionează la 

un moment dat, numele de Podul Hagioaei, iar Constantin Neculai Mavrocordat Voievod a făcut o 

însemnare, într-o condică, privind refacerea‖ podurilor‖ din târgul Iaşilor. De fapt este vorba despre 

podirea străzilor cu lemn pentru o mai bună circulaţie, însă străzile purtau nume de poduri: Podul 

Vechi (Str. Ghica Vodă), Podul Hagioaei (Bd. Independenţei), Podu Spânzuraţilor (Podu Roş), 

Podul Gunoaielor (Str. Palat), Podu Lung (Str. Nicolina), ş.a. 

În timpul primariatului lui Nicolae Gane (11 ianuarie 1896-22 aprilie 1899) se porneşte 

canalizarea şi acoperirea infectului pârâu Calcaina cu un lung pod betonat şi întins între şoseaua 

Albineţ şi Podul Bularga. În zona Podului de Fier (care era folosit drept trambulină pentru săriturile 

în bulboană) era, în anul 1874, scăldătoarea târgului, şi i se mai spunea şi Bahluienbad. Prin 1892, 

întreg malul de la Podul de Piatră şi până la Moara lui Beldiman (lângă Fabrica de Ţigarete) era plin 

de jbheaburi balneare, desfiinţate prin 1896. 

Se spune că numele de Podu Roş nu era al podului ci al unei zone din apropiere unde se 

petreceau spânzurările, de aici numele de Podul Spânzuraţilor, sau cum precizau gurile rele, numele 

ar veni de la felinarele roşii, de la unele case din zonă. Dincolo de Bahlui strada se numea Podul 

Lung, Nicolina de azi, care ţinea până la Valea Adâncă; spânzurătoarea şi-a mutat locul spre 

Biserica Frumoasa, la Movila Sarandei, în faţa iarmarocului târgului. 

Tot în timpul domniei lui Grigore Ghica Voievod se vorbeşte despre un pod la Hârlău. 

Încă din primul an al Unirii, în mesajul domnesc din 6 decembrie 1859, Alexandru Ioan 

Cuza propune tot felul de lucrări de comunicaţii: porturi, canale, poduri, şosele şi drumuri de fier. 

Scriitorul Ion Ghica povesteşte că pe vreme rea, când drumurile se stricau şi podurile de 

lemn erau luate de ape, cursele  se întrerupeau şi aşteptau să sece apele să poată trece , prin vad, 

poştalionul românesc. La construirea căii ferate din Moldova au lucrat, la început, mai multe naţii: 

la râpi sau văi împlântau piloni şi zideau temelii pentru poduri echipele de subantreprenori italieni 

iar armăturile şi tablierele soseau din Anglia. În cazul construirii liniei Iaşi – Ungheni, la 28 iunie 

1872, antreprenorul Eliad începuse să împartă lucrările unor subantreprenori locali: două poduri, din 

care unul peste Bahlui, culee şi pile la alte poduri mai mici, ş.a., construite de români; vagoanele 

care circulau pe aici, erau elegante dar cam mici, linia bună dar, proptelele podurilor prea apropiate 

de tren încât puteau accidenta pe călătorii care scoteau capul pe fereastră. La 7 martie 1876 se 

realizase legătura cu Odessa dar, din cauza podului rău întocmit peste Prut, s-a exploatat puţin; s-a 

consolidat şi, la 2/14 aprilie podul metalic de peste Prut era gata. 
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În timpul primului război mondial, armatele germane au aruncat în aer Podul de la Cozmeşti 

şi pe cel de peste Milcov. 

Secolul XX a însemnat un nou avânt în reconstruirea podurilor existente şi construirea altora 

moderne. În 1937 a început să se facă podul-pasarelă dintre strada Gării şi Şoseaua Natională, 
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terminat în 1938, pe schelet metalic, turnat în atelierele din Paşcani şi Iaşi. În anul 1960 se construia 

pasajul superior spre gara Socola. Un alt pasaj superior, cel din Podu Roş spre cartierele Nicolina, 

peste calea ferată şi şosea, a fost necesar datorită modificării staţiilor Socola şi Nicolina, după 1977. 

Pasajul de nivel superior, cu linie de tramvai, care face legătura cu gara şi cu cartierele Mircea, 

Alexandru, Dacia a fost dat în folosinţă la 23 august 1980. 

Podurile oraşului Iaşi au fost reamenajate sau sunt în curs de reamenajare, de exemplu: Podu 

Roş a fost mărit, Podul de lemn a fost refăcut total şi acum este o punte cochetă din beton, Pasajul 

din Podu Roş spre Nicolina este în curs de reamenajare şi consolidare şi, normal, lucrurile nu se vor 

opri aici, se vor reface podurile mai vechi, poate se vor construi altele noi, moderne, în pas cu 

cerinţele actuale.   
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D. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PODURILOR 

Am vorbit până acum despre apariţia, evoluţia şi aspectul podurilor, în continuare vom 

prezenta câteva date tehnice. 

Podul este o construcţie din categoria lucrări de artă, realizată de arhitecţi şi ingineri 

constructori, destinată să treacă un obstacol, pe deasupra lor. 

Materiale de construcţie: lemn, piatră, fier, beton, beton armat, beton precomprimat, oţel, 

oţel-beton, materiale composite. 

Structura: a) Suprastructura – partea superioară a podului care preia încărcările de la trafic 

şi este alcătuită din calea de rulare şi structură de rezistenţă care sprijină calea de rulare. 

b) Infrastructura – partea din pod care preia încărcăturile de la suprastructură şi le transmite 

terenului, alcătuită din culee şi pile. 

c) Zona aferentă podurilor – este zona de racordare a podului cu terasamentul, alcătuită din 

aripi, sferturi de con, plăci de racordare, drenuri, rampe de acces, ş.a. 

Clasificarea podurilor 

După destinaţie 

- poduri rutiere (şosea) destinate circulaţiei rutiere 

- poduri de cale ferată, viaducte (circulaţie feroviară) 

- poduri combinate (şosea şi linie de tramvai) 

- poduri apeducte, care susţin canale de aducţiune a apei 

- poduri-canal, care susţin canale navigabile 

- poduri de conducte pentru apă, gaz, petrol, chimice 

- poduri pietonale, (pentru pietoni), pentru biciclişti 

După deschidere 

- cu lungimi mai mici de 5m – podeţe 

- cu lungimi mai mici de 20m – poduri mici 

- cu lungimi cuprinse între 20-50m – poduri medii 

- cu lungimi cuprinse între 50 – 100m – poduri mari 

- poduri mai mari de 100m – poduri foarte mari ( în România doar podurile de peste Dunăre 

se încadrează aici). 

După schema statică 

- poduri dalate 

- poduri de grinzi 

- poduri în arc 

- poduri hobanate 

- poduri suspendate 

- poduri în consolă 

După aspect – podurile pot fi fixe sau mobile 

a)poduri fixe: 

- cu grindă-viaduct, cu grindă simplă, cu grinzi independente 

- cu arcadă 

-1) cu două articulaţii, cu trei articulaţii, încastrată 

      -2) cu tablier superior, cu tablier inferior, cu tablier 

           intermediar, cu portal 

- suspendate- cu cabluri(tiranţi) în evantai, în harfă 

- în consolă 

b) poduri mobile: 

- pod turnant, pod plutitor, pod basculant (cu o simplă aripă sau cu două aripi), pod Bailey, 

pod elevator, pod transportor 
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E. PODURI DEOSEBITE, CURIOZITĂŢI 

Toate podurile sunt deosebite dar unele parcă te impresionează sau te miră prin ceva 

nemaivăzut. Iată câteva exemple: 

Podul de apă Magdeburg. Vasele din Germania utilizează podul de apă, lung de 918m, 

pentru a naviga între râul Elba şi Canalul Mitteland; a fost construit în aproape 6 ani, cu o investiţie 

de 500milioane euro, are 24000structuri de oţel şi 68000m³ de beton. 

Podul Vântului şi ploii de la Chengyang, China, în Regiunea autonomă Guang-Zhuang, în 

stilul specific etniei Dong, a fost construit în anul 1916, din lemn şi stânci. Cel mai uluitor este 

faptul că întregul pod de 64,4m lungime şi 3,4m lăţime, nu foloseşte nici un cui, fiind realizat prin 

îmbinare cu cep şi bucea; are cinci pavilioane-turn, cu patru etaje, are bănci care permit turiştilor să 

admire împrejurimile naturale: râul Linxi, pădurea de ceai, etc. 

Podul Gateshead Millenium, din Newcastle, Marea Britanie, este un pod pentru pietoni şi 

biciclişti şi se întinde deasupra râului Tyne; are un sistem revoluţionar care permite pistoanelor 

hidraulice de la fiecare capăt să încline întregul pod, astfel încât navele mai mici pot trece prin 

interior. I se mai spune şi ―ochiul care clipeşte‖ şi este un pod înclinat. 

Podul Banpo din Seul, Coreea de Sud. Banpo, lung de 1400m, nu era decât un banal pod 

rutier peste râul Han dar, un genial proiect de modernizare a transformat banalul în extraordinar: a 

devenit un ―pod-fântână‖, cu 10000 de duze cu LED-uri colorate, de-a lungul ambelor părţi, 

aruncând peste 190 de tone de apă/minut, pentru care a intrat în Cartea Recordurilor. Fântâna 

curcubeului de la lumina lunii îşi arată jocurile de ape şi lumini, seara. 

Podul de iarbă din Munţii Anzi. Se află peste râul Apurimac(Rio Hablador-Râul Vorbitor), 

un izvor al Amazonului, în Provincia Sudică Canas în Cuzco; este ţesut manual dintr-o iarbă numită 

Qoya, are 36m şi este reconstruit anual, de aproape 1000 oameni; realizarea Podului Qeswachaka 

este precedată de festivităţi, sacrificarea unui miel, împletirea funiilor de către femei, cântece şi 

dansuri. 

Un pod oarecum asemănător cu cel de mai sus este Podul de funii Carrick-a Rede din 

Irlanda, în zona Giant’s Causeway (Poteca Giganţilor); lung de 5,5m, traversează o prăpastie care se 

cască între ţărm şi o mică insulă folosită de pescari; în ultima vreme a fost întărit cu scânduri de 

lemn pentru siguranţa turiştilor. 

Poduri asemănătoare sunt şi în alte părţi pe glob, de exemplu: în Munţii Himalaya, punţi de 

frânghii şi lemn, poduri de liane ca în Vietnamul de Sud, peste un braţ al fluviului Mekong. 

Poduri din lemn sunt numeroase: în Singapore, podeţe de lemn în Grădina Botanică de 

mangrove; în S.U.A., Alaska, drum-punte de lemn în Ketchikan; în Thailanda, pod de lemn şi 

nuiele de bambus împletite; sau un pod din bucăţi de lemn lipite cu un adeziv termorigid, numit 

rezorcinol formaldehidă. 

În Myanmar (Birmania) este Podul ―Picior în formă de U‖, din lemn de tec, de la 

Amarapura. Numele provine de la un primar care se numea Picior în formă de U şi care a stăpânit 

peste oraş în sec. XVIII. Acest primar a recuperat lemnul de tec din Palatul regal părăsit, şi a 

construit pe proptele, pe o lungime de un km şi jumătate, ciudatul pod, pentru pietoni, pe care este 

ridicată şi o intimă căsuţă; podul a rezistat până în prezent. 

În China, la Beijing, în Parcul Palatului de Vară se află o adevărată bijuterie în materie, 

Podul cu şaptesprezece arcuri. În parcuri ale palatelor sunt poduri, şi în Japonia, de exemplu: la 

Tokyo, Podul dublu de la intrarea în Palatul Imperial, sau ale templelor: Podul sacru Shin Kyo spre 

Templul Toshogu din Nikko, Podul Norocului din insula Miyajima sau Podul Arcuit de la Templul 

Itsukushima. 

În Slovenia, la Ljubljana, este un castel care are chiar trei poduri la intrare; probabil că este 

ceva frecvent, pentru că tot aici, la Ljubljana, se întâlneşte o altă intersecţie cu trei poduri. 

În Bulgaria, în Munţii Rodopi, în zona râului Zagrazhden, s-au realizat numeroase podeţe, 

scări, poduri de lemn, care poartă numele de ecopoteci; în localitatea cu acelaşi nume cu a râului, a 

fost amenajată de autorităţi şi de o organizaţie neguvernamentală o ecopotecă (ecotrail), cu 

douăsprezece ramificaţii. Ceva asemănător există şi la noi în Munţii Carpaţi, în zona prăpăstiilor 
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Zărneştilor din Parcul Naţional Piatra Craiului. Şi tot la noi în ţară, în judeţul Braşov, în NV 

masivului Piatra Mare, se află Canionul 7 Scări, de 230m lungime, unde au fost amenajate scări şi 

10 podeţe de acces, de fier. 

În Franţa, în Cheile Fierului din Departamentul Haute Savoie, în zona Gorges du Fier s-a 

făcut a pasarelă de 252m lungime, suspendată la 20-30m pe peretele stâng al cheilor. S-a început 

lucrarea , de către arhitectul Marius Vallin, la îndemnul lui Société Florimontane şi a durat din 

octombrie 1868 până în iulie 1869. 

În S.U.A., la Marele Canion Colorado sunt puncte de observare amenajate ca puncte de 

belvedere şi poduri suspendate, platforme de belvedere în formă de potcoavă, din oţel şi podea de 

sticlă, cu o deschidere de 21m, deasupra Canionului; ceva mai paşnice sunt podeţele-promontorii 

din apropierea apelor ca de exemplu cel de la Chicago, sau exotica punte din Insula Coconut 

(Grenada) spre Marea Caraibilor. 

Un pod interesant este viaductul în spirală de pe traseul Bernina Expres – o buclă 

helicoidală, unic în lume (doar în filmul animat ―Expresul Polar‖ mai apare ceva asemănător) – din 

piatră, numit Viaductul Brusio, are 100m, o rază de curbură orizontală de 70m, o pantă 

longitudinală de 7%, are 9 arcuri de 10m lăţime, este din anul 1908, iar în patrimoniul UNESCO din 

2008. 

Un pod de cale ferată situat la mare înălţime, este Viaductul Polvorilla, din nordul 

Argentinei, pe unde circulă ―Trenul Norilor‖. 

Alte exemple: în Munţii Alpi, în Elveţia, viaduct pentru Expresul Glacier; podul jos, de cale 

ferată, tot în Elveţia, în Cantonul Sankt Gallen. 

În Germania, în Munţii Pădurea Teutoburgică, se află o punte, la mare înălţime spre o capelă 

săpata în stâncă. 

Trecând în alt registru, la cascade, amintim în S.U.A., prea bine cunoscuta Niagara, unde se 

află Podul Curcubeu(Rainbow), care leagă două oraşe cu acelaşi nume – Niagara Falls – din S.U.A. 

şi Canada; în Argentina, la cascada Iguaçu, în zona Salto Santa Maria există un pod veşnic udat de 

stropii de apă ai cascadei. 

În Cuba, la Havana există un pod spre fostele fortificaţii ale oraşului, azi transformate în 

Muzeu de Istorie. 

Frumoase şi cochete sunt şi podurile din parcuri. Iată câteva:  

În S.U.A., în Parcul Naţional Yosemite şi în statul Texas în parcul din Austin; în România, 

pod în Parcul oraşului din Craiova, judeţul Dolj şi podeţ în Parcul ―Mihai Eminescu‖ din Botoşani, 

judeţul Botoşani. 

Podurile dintre clădiri sunt de asemenea nişte curiozităţi, de exemplu: S.U.A., în statul Ohio, 

la Cincinatti, există un sistem de pasarele pentru pietoni, numite Skywalk, la mare înălţime, la care 

se ajunge pătrunzând prin clădirea Carew Tower de la SV de Piaţa Fountain.  

În Malaezia, la Kuala Lumpur, celebrele Turnuri Petronas (452m, 88 etaje), au în dreptul 

etajelor 41 – 42 o pasarelă suspendată; interesant este faptul că aceasta nu este prinsă în turnuri ci 

glisează în afară şi înăuntru în funcţie de cum vântul leagănă turnurile. O altă pasarelă aproape 

identică este în orașul suedez Goteborg, între turnurile unei companii aflate în zona centrală a 

orașului. Alte exemple: în S.U.A., la Chicago este o astfel de pasarelă între două clădiri şi, nu se 

poate să trecem cu vederea pasarelele din Iaşi, peste calea ferată de la gară, de la PalasMall sau 

IuliusMall. 

O altă categorie de poduri sunt cele pentru trenuri de tip Maglev, cele sistem funicular, de la 

hidrocentrale, de peste alte poduri, de peste şosele sau căi ferate. 

Un pod deosebit se află în Germania, la Wüppertal; în valea îngustă a râului Wüpper, se află 

Mangelware, o cale ferată aşezată pe proptele şi trenul circulă pe sub ele; are 13,3km, urmăreşte 

cursul râului, funcţionează din 1901 şi, a transportat peste 1,5 miliarde de călători, până acum. 

De asemenea aminteam de trenurile tip Maglev: de exemplu Shinkansen, în Japonia, la 

Shanghai în China, în Peninsula Iberică, în Australia, la Sydney, ş.a. 
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Alte categorii: podurile de la hidrocentrale (în Franţa  la Centrala mareomotrice de la Rance; 

în S.U.A., la Glen Canyon; în România, la Barajul Vidraru; în Israel, la acumularea de apă Eshkol 

din valea Beth Netofa); în Olanda în portul pescăresc de la Monnickendam, în Rusia, peste Canalul 

Volga-Don, sau la Marea Caspică. 

Apoi amintim podurile din: Germania – Hamburg, Suedia – Stckholm, Japonia – Köbe, 

Venezuela – Caracas,  S.U.A. – Chicago. 

O curiozitate o reprezintă oraşul Seul, din Coreea de Sud. Acesta este traversat de râul 

Cheonggyechean, care, la un moment dat a fost asanat şi zona nivelată şi transformată în autostradă. 

Mai târziu s-a refacut traseul râului care a fost canalizat şi acum este traversat de mai multe podeţe 

pietonale. 

Între Argentina – oraşul Puerto Iguazu şi Brazilia – oraşul Fóz de Iguaçu, peste Parana, se 

află Ponte da Fraternidade. 

În Japonia, punctul de unde se calculează toate distanţele din ţară este un pod, de exemplu 

Podul Nihonbashi din centrul oraşului Tokyo. 

Poduri care ţin oarecum de artă, sunt: în S.U.A. – Florida un pod spre o insulă unde locuiesc 

numeroase personalităţi cunoscute din lumea filmului şi a show-businessului, Stars Island; tot în 

acest stat, la Orlando, există un pod de poveste la intrarea în Parcul Disney. 

În Danemarca, la Copenhaga, s-a realizat din piese LEGO, imaginea unui orăşel cu toate 

elementele specifice, deci şi a unui pod, Podul Nyhavn; dar cel mai ciudat pod este cel socotit o 

operă de artă, se află în S.U.A., la Minneapolis, în centrul de artă Walken, în Grădina statuilor, şi 

anume creaţia intitulată ―Lingură – pod şi vişină‖. 

Un pod unicat este London Bridge, din Londra, Marea Britanie; a fost realizat în timpul 

regelui Henric al II-lea, în 1179, întâi din lemn, având la jumătatea sa o capelă, închinată lui 

Thomas Becket; la capetele podului erau expuse capetele retezate ale trădătorilor executaţi; în 1825 

s-a construit alt pod, de piatră, cu cinci arce, care a fost vândut cu totul unui american din Arizona; 

locul nu a rămas liber deoarece a fost construit, între anii 1967-1973 un alt pod, modern, foarte 

circulat; cel vândut a fost cumpărat de omul de afaceri Robert P.M. Culloch, cu 2,46 milioane 

dolari, transportat peste ocean cu pietre numerotate şi reconstruit în Lake Havasu City(1971); este 

cea mai mare construcţie deplasată şi cel mai mare monument istoric vândut. 

Alte exemple de poduri: Podul Confederation-Canada, Podul Jamuna-Bangladesh, Podul 

Overtoun-Scoţia, Podul Sundial-S.U.A., Podul Tatara-Japonia, Podul Tsing Mo-Hong Kong, Podul 

Tyne-Anglia, Podul Zakim Bunker Hill-S.U.A., Podul Tacoma Narrows-S.U.A. Trebuie ştiut că 

fiecare dintre podurile enumerate mai sus sunt pe primul loc prin ceva anume; din nefericire ultimul 

este faimos pentru prăbuşirea spectaculoasă din cauza efectelor aerodinamice. Şi pentru că am 

amintit o astfel de nenorocire trebuie precizat că nu este singurul exemplu de acest fel. 

Cel mai grav accident feroviar petrecut în sec.XIX în Marea Britanie a avut loc pe 28 

decembrie 1879. Podul de peste râul Tay din Scoţia, s-a prăbuşit sub greutatea unui tren ucigându-i 

pe toţi cei 75 de pasageri şi pe cei cinci angajaţi ai căilor ferate. Podul, cel mai lung din lume la data 

respectivă, fusese dat în folosinţă cu un an înainte, pe 31 mai 1878; un tren, în care se afla regina 

Victoria, traversase podul cu puţin timp înainte. 

Pe 10 august 1887, un pod din Chatsworth-Illinois, a luat foc şi s-a prăbuşit sub greutatea 

unui tren; 81 de persoane au fost ucise pe loc şi alte 20 au murit ulterior, iar numărul răniţilor a fost 

de 372. 

Cel mai grav dezastru rutier din S.U.A. a avut loc pe 15 decembrie 1967; podul Silver 

Bridge, care traversează râul Ohio din Kanauga-Ohio, spre Point Pleasant-Virginia de Vest, s-a 

prăbuşit în timpul aglomeraţiei din orele de vârf ale perioadei de dinainte de Crăciun; circa 60 de 

vehicule au căzut în apele râului. 

Pe 6 iunie 1981, un tren a plonjat de pe podul care traversa râul Bagurati din India; se 

bănuieşte că pentru a evita să lovească o vacă sacră, mecanicul trenului a frânat prea brusc; trenul 

era supraaglomerat şi peste 800 de oameni au murit. 
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F. PODURI NATURALE 

Natura creează cele mai desăvârşite poduri; de altfel , noi oamenii, de la natură ne-am 

inspirat în diversele noastre construcţii sau activităţi. 

Cele mai deosebite poduri naturale se găsesc în S.U.A., în statul Utah, în Parcul Naţional 

―Arches‖. Amintim câteva exemple: Landscape Arch, Rainbow Arch, Arcul Delicat, ş.a. 

Lanscape Arch, de lângă localitatea Moab, este cel mai lung pod natural, din gresie; în 2004 

măsura 88,4m lungime, aproximativ 2m lăţime, 32m înălţime, situat peste un canion; în 1991, trei 

bucăţi de gresie, măsurând 9,1m, 14m şi 21m, s-au desprins din porţiunea cea mai îngustă a 

podului, determinând autorităţile să închidă traseul turistic ce trecea pe sub arcadă. 

Alt pod natural este Kolob Arch, din Parcul Naţional Zion, tot din S.U.A. Podul Curcubeu, 

cunoscut de la începutul secolului XX, descoperit de exploratorul John Wetherill, la 14 august 

1909, are înălţimea de 90m, , deschiderea de 83m, grosimea părţii superioare a arcadei de 12,8m şi 

lăţimea de 10m; în trecut era loc sacru pentru amerindienii nativi din triburile Paiute şi Navajo. 

Alte poduri naturale: Pictured Rocks, din Michigan, pe malul Lacului Superior; în 

Portugalia, la Algarve; în Marea Britanie, Podul natural Durdle Door de lângă Dorset; Iordania, la 

Wadi Rum. 

Podul Zeilor din Muntele Taishan, provincia Shandong, China; Podul suspendat din Tasilli, 

Africa; Podul Londrei, în SV Australiei, o parte s-a prăbuşit; la fel s-a întâmplat şi cu Podul natural 

din regiunea La Portada-Chile, spre Oc. Pacific; în S.U.A., în Parcul Naţional Arches sunt 124 de 

poduri naturale. 

În Peştera Bridge din San Antonio - S.U.A. există  forme calcaroase ca nişte poduri naturale. 

Şi în România există o astfel de minunăţie naturală numită Podul lui Dumnezeu, traversat de 

drumul judeţean Baia de Aramă – Drobeta Turnu-Severin; este al doilea ca mărime în Europa şi 

singurul funcţional; are 30m lungime, 13m lăţime, 22m înălţime şi 9m grosime. 

De o frumuseţe fascinantă, aproape ireală, dar din păcate efemeră, sunt podurile de gheaţă; 

de exemplu: în Antarctica, în Danemarca, la Thule sau în zona Oceanului Arctic, în Insulele 

Spitzbergen. 

 

G. PODURILE ÎN ARTĂ 

―Podul de piatră s-a dărâmat, 

A venit apa şi l-a luat. 

Vom face altul, pe râu în jos, 

Altul mai trainic, şi mai frumos. 

Mai ţineţi minte cântecelul copilăriei? Deşi la început pare trist, îţi dai seama că are un 

mesaj optimist, spre final. Ştiaţi că şi copiii englezi au un cântecel asemănător intitulat ―Podul 

Londrei se prăbuşeşte‖? Dar de celebrul cântec, învăţat de elevi la orele de franceză vă aduceţi 

aminte? 

Dar podurile sunt reprezentate nu numai în muzică ci şi în alte arte: literatură, film, pictură, 

fotografii de epocă. 

Să le descoperim împreună: 

-în literatură: ―Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde‖ de Ion Mitican, ―Podul cu trei 

arce‖ de Ismail Kadare, Trei poduri peste lume(consemnări între 1982 şi 2003)‖ de Principele Radu 

al României, ―Podul Mogoşoaiei‖ de Gheorghe Creţulescu, ş.a. 

-film: ―Un pod prea îndepărtat(A bridge too far)‖-S.U.A., 1976; ―Podurile din Madison 

County(The bridges of Madison County)‖-S.U.A., 1995; ―Podul(Die brücke)‖, Germania, 1959; 

―Podul Cassandra(Cassandra crossing)‖, S.U.A., 1977; ―Podul Waterloo(Waterloo bridge)‖, Marea 

Britanie, 1940; ―Ultimul pod pe Rin(The bridge at Remagen)‖, S.U.A., 1969; ―Eroina de pe 

pod(Lulu on the bridge)‖, S.U.A., 1995; ―Dincolo de pod‖, România, 1975; ―Podul de pe râul 

Kwai(The bridge on the river Kwai)‖, Marea Britanie, 1957; ―Amanţii de pe Pont Neuf(Les amants 

de Pont Neuf)‖, Franţa, 1991; ―Puntea(El Puente)‖, Spania, 1976. 
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-fotografie de epocă: Franţa-Paris, Pont Neuf pe la 1870; Franţa-Paris, Podul Alexandru III 

la 1886. 

- S.U.A., Ohio- Podul din Cincinnati în sec. XIX; România, Podul Anghel Saligny (Carol I) 

începutul sec. XX; Italia-Torino, Pod peste Pad, în 1879; gravură: S.U.A.-Construirea Podului 

Minneapolis de Dick Sutphen, 1966; desen: ―Podul Langlois‖ de Vincent Van Gogh, 1888. 

-în pictură: ―Vedere de pe Podul Santa Trinita‖ de Antonio Terreni, 1801; ―Podul de Vest‖şi 

―Stockholm.Pod peste canalul Riddarholmen‖de Ligia Podorean; ―Podul Langlois‖ de Vincent van 

Gogh, 1888; ―Pod peste Tamisa‖ de Claude Monet, 1903; ―Pont Royal şi Pavilionul de Flore‖ de 

Camille Pissarro, 1903. 

-―Pod pe ploaie‖ de Vincent van Gogh, 1887; ―Veneţia-Puntea suspinelor‖ de William 

Turner, 1840; ―Vedere spre podul Sèvres‖ de Henri Douanier Rousseau, 1908. 

-―Podul Boïeldieu la Rouen, dimineaţa‖ de Camille Pissarro, 1896; ―Podul de la Maincy‖ de 

Paul Cézanne, 1879-1880; ―Pont Neuf‖ de Auguste Renoir, 1872; ―The Bridge‖ de Joseph Stello, 

1922; ―Minunea Sfintei cruci pe Podul Rialto‖ de Carpaccio, 1494. 

Unul dintre cei mai cunoscuţi pictori ai podurilor Veneţiei este Giovanni Antoni Canal 

supranumit Canaletto-1697-1768; dar denumirea de pod apare şi în alte categorii: istorie-Bătălia de 

la Podu Înalt(Vaslui), Ştefan cel Mare, 10 ianuarie 1475; în denumiri de localităţi actuale: Podu 

Iloaiei în judeţul Iaşi; cartiere: Podu Roş în Iaşi; ba chiar şi în unele reclame de la televizor: pentru 

bere, o firmă de telefonie, etc. 

Şi câte nu ar mai fi de spus dar, am ajuns la final. Şi ce final mai potrivit, decât un nou citat 

din cartea lui Ioan Grigorescu despre America, în care, la rândul său îl citează pe scriitorul Ivo 

Andrič, pag. 284: ― Pentru tot ce părea definitiv despărţit, a fost născocit podul. Când marile fluvii 

nu se mai terminau în curgerea lor spre mare, când abisurile îşi pierdeau bezna în necunoscut, când 

sufletele celor separaţi păreau pe veci sortite dezunirii, au fost aruncate poduri. Dante a putut privi 

cercurile Infernului, rămânând nevătămat, deoarece păşea peste poduri. Podurile înseamnă 

reîntâlnire…Un singur râu nu cunoaşte podul şi acesta e Styxul. Caron, luntraşul, e solitar şi trist, 

drumul său duce, dar niciodată nu aduce. Căci unicul imperiu fără poduri este imperiul celor care nu 

cred în reînviere‖. 
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Extinderea domeniului schiabil alpin din România – proiecte, modele și 

certitudini / Extending the alpine ski areas in Romania – projects, patterns and 

certainties 

 

 

Paraschiv Viorel 
25

, Covăsnianu Adrian 
26

 

 

Rezumat. În ultima perioadă domeniul schiabil al României s-a extins de la an la an. Remarcăm un interes 

crescând pentru dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil în zona alpină carpatică, la altitudini mari de peste 1400-

1500 m, cu noi stațiuni care vor genera modificări ample în cadrul componentelor mediului natural și vor induce stări de 

stress asupra acestora (componenta biodiversitate). Măsurarea efectelor secundare ale acestor noi amenajări este 

greoaie, dar încercăm să inducem empiric care va fi impactul antropic.  

Cuvinte cheie: turism, ski, Carpați, dezvoltare durabilă 

 

Abstract: In the past few period the ski areas of Romania expanded from year to year. We see an increasing 

interest for the development on the ski infrastructure in the Alpine area of the Carpathians, at altitudes of over 1400-

1500 m, with new resorts that will generate large changes of the natural environment and will induce stress on its 

components (on biodiversity). Measuring the side effects of these new facilities is difficult, but we will try an empirical 

induction to see what will be the impact of the human factor. 

Key words: tourism, ski, the Carpathians, sustainable development 

 

Introducere. Dezvoltarea și modernizarea domeniului schiabil și implicit a extinderii 

turismului hivernal în Carpații românești este o dominantă importantă a ultimilor ani în majoritatea 

comunităților montane. Analiza planurilor de dezvoltare strategică pe termen mediu și lung ale 

acestor comunități cuprind referiri ample asupra acestor proiecte. S-au dezvoltat rapid noi stațiuni 

pentru sporturi de iarnă iar unele proiecte sunt sistate temporar din lipsa fondurilor de finanțare 

externă și a asigurării cu fonduri proprii. 

Metodologie. Pentru a putea avea o imagine clară a fost construit un algoritm științific pe 

baza:  

a) factorilor naturali care favorizează practicarea schiului, cum sunt:  

- factorii geomorfologici (altitudine, expoziţie, declivitate),  

- factorii climatici (temperatura medie anuală, temperaturi medii ale lunilor din sezonul rece, 

numărul zilelor cu strat de zăpadă, grosimea medie a stratului de zăpadă, nebulozitatea, insolația 

maximă sezonieră etc),  

-  factori biogeografici (gradul de acoperire cu vegetație forestieră și nivelul de umbrire al pârtiilor) 

b) factorii antropici (instalațiile de producere și menținere a funcției turistico-sportive: calitate, 

productivitate, costuri de producție și întreținere). 

Datele utilizate pentru analiza arealelor cu potenţial schiabil provin din surse variate: 

hărţi topografice, scara 1:25.000, cu recalibrare pe ortofotoplanuri 1:5000; date climatice de la 
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staţiile meteorologice de proximitate (Piatra Neamț și Gura Humorului) și interpretări de teren. Nu 

am considerat relevant modelul numeric al terenului, ținând cont că datele respective sunt 

disponibile pe site-urile de informare publică, fiind suficiente interpretările de pe hărțile topografice 

1:25000 și de pe ortofotoplanuri.  

Istoric. Munții Carpații prin poziția lor geografică, altitudine, expoziția și înclinarea 

reliefului, condițiile climatice de ansamblu și intervenția antropică, au favorizat dezvoltarea 

domeniului schiabil mai ales în zonele în care cererea pentru servicii recreativ-turistice este mare. 

Primele competiții sportive se organizau frecvent iarna în împrejurimile Brașovului, Sibiului și 

Clujului și începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și pe Valea Prahovei, după inaugurarea 

stațiunii montane din Sinaia. Campionatul Ardealului la schi s-a organizat la începutul secolului al 

XX-lea, la Poiana Brașov (fig. 1). Numeroase asociații turistice s-au implicat prin voluntariat în 

promovarea sporturilor de iarnă, a schiului alpin în special, amintim societățile turistice ardelene 

cum a fost Societatea ”Carpatică” din Brașov, înființată în 1873,  transformată în KSV (Societatea 

de schi Brașov – fig.1),  Societatea Carpatină din Sinaia și cele bucureștene cum au fost Societatea 

Turiștilor Români (STR) și Touring Clubul României (TCR) care s-au preocupat de zona Bucegi-

Baiu, Clubul Alpin al Banatului din Caransebeș (1876) și Societatea Carpatică Bănățeană din 

Timișoara (1880) care stimulează turismul în Munții Banatului și Muntele Mic - Țarcu, SKV Sibiu 

care a militat pentru construirea stațiunii Hohe Rinne (actuală Păltiniș) inaugurată în 10 iunie 1894, 

Societatea de gimnastică, sport și muzică (S.G.S.M.), din Iași, înființată în 1902, a stimulat turismul 

montan mai ales în Munții Ceahlău.  Asociația turistică ”Frăția munteană” din Cluj, înființată în 

1921 inaugurează în 1934 prima cabană la Băișoara, la poalele Apusenilor
27

. 

 

       
Figurile 1-2. Afișe tematice despre sporturile de iarnă la Poiana Brașov (1909) și Bușteni (2016) 

 

Societatea de geografie din România (S.G.R.), înființată la 1875 își propunea câteva proiecte 

ample de dezvoltare a turismului montan. Astfel la Adunarea generală din 20 martie 1880 este 
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propus spre aprobare proiectul turistic montan susținut de Dimitrie Sturdza
28

, secretarul societății. 

Din păcate multe inițiative lăudabile ale S.G.R. au rămas doar la nivelul bunelor intenții, astfel că la 

adunarea generală din 1884 s-a constatat, de către George Lahovary și Gh. Munteanu-Murgoci, o 

adevărată inerție a societății cu privire la dezvoltarea turismului, dar este lăudată activitatea SKV-

ului și este propusă implementarea sistemului de organizare a turismului montan național după 

modelul celui din Alpi. 

Prima pârtie modernă pentru practicarea schiului alpin a fost dată în folosință în perioada 

interbelică la Văliug-Semenic, unde a fost inaugurat primul telescaun destinat transportului pe cablu 

aerian (1942). În perioada comunistă sunt puse în valoare pentru turismul hivernal stațiunile de pe 

Valea Prahovei și Poiana Brașov, care beneficiază de investiții importante de transport pe cablu, 

fiind situate cel mai aproape de axa industrială București-Ploiești-Brașov. Telescaune s-au construit 

la Muntele Mic (1962) cu cel mai lung traseu din țară (3,5 km lungime și 800 m diferență de nivel), 

Păltiniș - Vf. Oncești, Predeal - Clăbucet, Bunloc – Săcele, Vatra Dornei-Dealu Negru (peste 3 km 

lungime), Muntele Rusu - Petroșani, Borșa,  Mogoșa - Șuior ș.a. Investițiile mai recente, după 

integrarea României în Uniunea Europeană, au dotat cu telescaune și teleschiuri rapide majoritatea 

stațiunilor montane nou intrate în circuit: Azuga, Straja-Vâlcan, Sinaia – Cota 2000, Rânca, Cavnic, 

Crivaia - Semenic, Vârtop-Arieșeni, Băișoara, Șoimu - Gura Humorului, Cozla - Piatra Neamț, 

Vatra Dornei, Pojorâta - Mălini, Sovata, Tușnad-băi, Slănic Moldova, Transalpina-Lotru, Piatra 

Fântânele, Dobraia, Rusu-Petroșani iar altele sunt în curs de execuție la Câmpulung Moldovenesc, 

Prislop-Borșa, Molivișu-Argeș, Ursu-Ursulețu Vaideeni-Vâlcea
29

, Luna-Șes județul Satu Mare
30

, 

Zlatna - Alba ș.a. S-au construit și drumuri de acces noi cum este cel dintre Lupeni-Straja, dar în 

majoritatea cazurilor investițiile noi în infrastructura turistică utilizează vechile drumuri forestiere 

subdimensionate, uzate și slab consolidate (fig. 8). 

Unele pârtii vechi și de tradiție pentru fostele tabere studențești, cum sunt cele de la Izvoru 

Mureșului și Pârâu Rece, nu mai sunt căutate ca în perioada comunistă, fiind depășite de extinderea 

domeniile schiabile din apropierea lor cum este cazul celor de la Ciumani, Bucin, Mădăraș-

Harghita, Homorod și Toplița, sau Azuga, Predeal și Poiana Brașov. La Izvoru Mureșului vechea 

pârtie a fost lungită spre Vf. Grețeș cu încă cca 400 m și este în plin proces de reamenajare (vara 

2016). 

În ultimii ani se dezvoltă domeniul schiabil al munților înalți, la peste 2000 m altitudine, 

copiindu-se planul francez de amenajare a stațiunilor integrate  de sporturi de iarnă în Munții Alpi 

(Le Plan Neige) din anii 1960 (Muntele, Iațu, 2003: 297). Nu știm cu precizie câte studii ample a 

susținut statul român și investitorii în domeniu și dacă nu cumva vorbim de o copierea a unui plan 

de succes în Franța, de acum jumătate de secol! Domeniile schiabile de altitudine, acolo unde 

temperaturile scăzute și stratul de zăpadă persistă timp de 6-7 luni/an, sunt în plină dezvoltare în 

Carpații Meridionali (Bâlea-Lac, Șureanu – 2 domenii, Transalpina - Lotru, Rânca, Vâlcan, Ursu-

Ursulețu) și în Munții Rodnei (Pasul Prislop). 

Infrastructură. S-au dezvoltat numeroase stațiuni pentru sporturi de iarnă și relaxare, iar 

unele stațiuni balneare de renume și-au multiplicat recent portofoliul turistic prin construcția 
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pârtiilor pentru schiul alpin: Borsec, Covasna, Homorod, Sovata, Toplița,  Tușnad-băi, Vatra 

Dornei, Slănic Moldova, Șugaș-băi, Ciumani ș.a. Cele mai multe pârtii sunt pentru practicarea 

schiului alpin, însă aproape peste tot s-au amenajat și pârtii speciale pentru copii și începători, școli 

de schi, tubbing sau snowboard. Există și pârtii de nivel sportiv pentru practicarea sporturilor de 

iarnă, cum sunt cele pentru schi-fond și biatlon la Predeal - Valea Râșnoavei, Fundata - Cheile 

Grădiștei, Vatra Dornei și de sărituri cu schiurile în cadrului noului complex sportiv de la Valea 

Cetății - Râșnov. Din păcate pârtiile speciale pentru sporturi de iarnă existente în trecut (înainte de 

1990) pentru competiții sportive și antrenamente la sanie s-au distrus în timp, inclusiv cele de la 

Sinaia și Suseni-Harghita, ca și cele pentru sărituri cu schiurile de la Borșa, Păltiniș  și Valea 

Strâmbă-Harghita. Din pârtia pentru practicarea bobului de la Sinaia, lungă de 1,5 km (1990), au 

mai rămas nedistruși doar 10% (150 m) din lungime și folosiți actual doar pentru inițierea în acest 

sport …La Vatra Dornei se amenajează pentru competiții internaționale o pârtie de sanie naturală pe 

Dealu Negru, paralelă cu pârtia de schi alpin (figura 3). 

 

 
Figura 3. Pârtia naturală de sanie și cea alpină Dealu Negru din Vatra Dornei 

 

Cu toate că avem pârtii suficiente, relativ bine dotate tehnic, turismul hivernal atrage turiști 

străini într-o proporție foarte redusă cei mai mulți provenind din statele vecine țării noastre, din 

Ucraina, Republica Moldova și Ungaria! Majoritatea stațiunilor românești sunt ocupate de turiștii 

români predominând turismul de week-end și cel de vacanțe (elevi, studenți etc). Paradoxal chiar, 

prin ofertele venite din statele vecine (Bulgaria și Serbia) și din Austria, turiștii români iubitori ai 

schiului preferă stațiunile din aceste țări care practică prețuri mai mici și care oferă servicii peste 

nivelul celor de la noi. 

În România sunt aproape 160 km pârtii omologați (2014), din care aproape 50% sunt în zona 

turistică Valea Prahovei - Poiana Brașov. Prin intrarea în circuitul turistic al noilor pârtii din 

stațiunea Vidra – Obârșia Lotrului (Transalpina Ski Resort - 2013) și a celor aflate în construcție în 

viitoarele stațiuni din Pasul Prislop (2015), Molivișu - Ghițu din județul Argeș (cu telegondolă și 

două pârtii lungi de 1,8 km – 2014/2015), Câmpulung Moldovenesc (din 2014 sunt sistate 

lucrările), Vârtop - Piatra Grăitoare, Pasul Vâlcan, Șureanu (Gura Raiului – Luncile Prigoanei), 
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Feneșel-Zlatna (în Munții Trascăului - 2015), Luna-Șes (Munții Ignișului)
31

, Mestecăniș - Pojorâta 

(‖Drumul tătarilor‖ - 2015)
32

 ș.a. domeniul schiabil se va extinde considerabil.  

Menționăm că domeniul schiabil cuprinde și câteva pârtii amenajate în apropierea unor orașe 

mari și mijlocii, situate în regiunea colinară a țării, dintre care amintim pe cele de la Iași (Sărărie-

Copou), Cluj Napoca (Feleac), Câmpulung Muscel (Chilii-Mioarele), Sf. Gheorghe (Șugaș), 

Miercurea Ciuc (Șumuleu), Bistrița (Wonderland – Dl. Cocoșu) ș.a. Analiza domeniilor schiabile 

din țara noastră a luat în calcul totalitatea pârtiilor modernizate, omologate de autoritatea din turism 

și care au ofertă turistică integrată, inclusiv marketing pe internet. 

Studii de caz. 

 

Figura 4 . Domeniul schiabil Sinaia 

Domeniul schiabil Sinaia – Bucegi cuprinde un total de 16 pârtii, care totalizează 19 km 

amenajați, cu dotări la standardele moderne de practicare a schiului alpin: 8 teleschiuri, telegondolă, 

două telecabine care urcă până la cota 2000. Pârtiile de altitudine situate domeniul Sinaia - Cota 

2000 sunt cele mai căutate: Valea Dorului, Valea Soarelui, Vârful cu Dor, Vîrful Furnica și sunt 

funcționale 6-7 luni/an, până în luna mai. Acoperirea cu locuri de cazare și alternativele de timp 

liber diverse fac din Sinaia drept cea mai mare și importantă stațiune montană din România, 

beneficiara unui bogat și diversificat potențial turistic natural și antropic: castelele Peleș și Pelișor, 

mănăstirea Sinaia, cazinoul, parcul, muzeul local ș.a. 

În Munții Cindrel stațiunea Păltiniș, situată la 1442 m altitudine, este una dintre cele mai 

vechi stațiuni alpine din țara noastră. Cu un acces facil dinspre Sibiu (32 km), cu împrejurimi 

fermecătoare a căror potențial turistic este extrem de variat (etnografic, cultural, istoric, recreativ, 

                                                           
31

 Munteanu Gh. (2015), ‖Excursie didactică pe cupola județului Satu Mare‖ în revista Terra, nr. 1-2, Editura CDPress, 

pag. 141-144 
32
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sportiv etc) stațiunea s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Apropierea aeroportului internațional 

de la Sibiu creează premise favorabile dezvoltării unui brand al turismului permanent românesc, 

odată cu diversificarea și interconectarea programelor turistice de perspectivă. Modernizarea 

drumurilor de legătură cu zona etnografică Gura Râului-Orlat va avea efecte favorabile asupra 

dezvoltării și modernizării rapide a stațiunii. A fost construit un nou domeniu pentru schiul alpin 

denumit Arena-Platoș care cuprinde 9 pârtii (figura 5), din care două pentru școala de schi, care 

concurează vechea pârtie dotată cu telescaun de la Vârful Oncești (figura 6, 7). În apropierea 

stațiunii s-a mai construit o pârtie lungă de 0,5 km în zona ‖Trecătoarea Lupilor‖, la Gura Râului, 

dotată la standarde funcționale moderne cu teleschi, nocturnă, tunuri pentru zăpadă artificială. 

Pârtia Jina a apărut ca o necesitate investițională ca urmare a ‖exploziei‖ economice a 

fostului sat tradițional de mocani transilvăneni. Aceasta este situată pe plaiul de pe partea terminală 

a Cindrelului. Pârtia are 540 m lungime, o lățime de 26 m și o pantă medie de cca 19%, plecarea 

fiind la 940 m altitudine. Pârtia a fost dotată cu nocturnă, tunuri de zăpadă artificială, teleschi 

modern (1200 persoane/oră, trafic) și mașină de bătut zăpada. 

 

      

Figura 5-6. Domeniul schiabil Păltiniș - Sibiu 
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Figura 7.Pârtia Vârful Oncești – Păltiniș (2014) 

În Munții Șureanu s-a dezvoltat domeniul alpin Șureanu, de pe versantul estic al munților, 

din zona Poarta Raiului - Luncile Prigoanei (județul Alba) aflat în plină extindere, dar dezavantajat 

net de poziția geografică, drumul de acces nemodernizat dinspre Valea Sebeșului, ramificație din 

DN  67C (figura 8) și depărtarea față de marile așezări urbane. Posibilitățile de cazare sunt și ele 

limitate dezvoltarea acestei infrastructuri fiind dependentă de factorii limitativi amintiți deja. 

 

 
Figura 8. Indicatoare pe drumul forestier spre pârtiile de la Poarta Raiului-Luncile Prigoanei (2012) 

 

Cele 8 pârtii de schi sunt cuprinse între Vârful lui Pătru (2130 m) și Obârșia Cugirului, la 

altitudini de peste 2000 m, sunt dotate cu un telescaun și două teleschi. Un alt proiect de perspectivă 

este stațiunea Aușel-Dobraia de pe versantul vestic dezvoltată de Consiliul Local Petrila (județul 

Hunedoara), care are un potențial natural favorabil, marile probleme în dezvoltare fiind legate de 

infrastructura drumurilor de acces care trebuie transformate din drumuri forestiere în drumuri 

județene modernizate (Ursuță, 2013). 
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În Munții Latoriței – domeniul schiabil Lotru - Vidra sau ‖Transalpina Ski Resort‖ s-a 

dezvoltat pe versanții nordici ai Munților Latoriței, la aproape 2000 m altitudine, accesul auto fiind 

posibil pe DN 7A dinspre Obârșia Lotrului și din Valea Oltului (E 15A) pe la Brezoi-Voineasa. 

Noua stațiune montană este în dezvoltare (hoteluri în construcție), pentru început beneficiind de 

fosta organizare de șantier hidroenergetic din zonă care a devenit mini-stațiunea montană Vidra (la 

11 km), precum și de stațiunea climaterică Obârșia Lotrului situată la 7 km. Proiectul inițial, foarte 

ambițios, cuprinde 80 km de pârtii la finalul investițiilor. Cele 9 pârtii actuale sunt omologate, 

beneficiază de transporturi rapide și moderne pentru practicarea schiului alpin fiind dotate cu: 

telegondolă, telescaune, teleschiuri până la cca 2000 m altitudine. Pârtia 1, pe sub traseul 

telegondolei (2257 m lungime), este cea mai lungă și dificilă (figura 9 și 10). Amenajarea pârtiei 

‖Adrenalina Mountain Park‖ pentru practicanții snowboard-ului și schiului extrem este cea mai 

nouă investiție, fiind foarte apreciată de turiști. 

 

 
Figura 9. Transalpina Schi Resort 
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Figura 10 . Pârtia 1 Transalpina și telegondola. În plan secund Lacul Vidra, Munții Cindrel și Lotrului 

În Munții Căpățânii este proiectată stațiunea Ursu-Ursulețu
33

, la altitudinea de cca 1600 m pe 

Muntele Ursu, pe teritoriul administrativ al comunei Vaideeni, județul Vâlcea. Evoluția proiectului 

nu este sustenabil deocamdată pe fondul accesului foarte greu pe un drum forestier și a 

infrastructurii elementare pentru dezvoltare (alimentare cu energie electrică etc). Condițiile de 

mediu sunt favorabile amenajării pârtiilor.   

Munții Parâng cuprind două domenii schiabile aflate într-o dezvoltare diferită după 1990: 

a) Stațiunea montană Rânca-Gorj (județul Gorj) considerată cea mai înaltă din Carpați 

(1610 m.), s-a transformat repede după anul 2000 într-o adevărată stațiune alpină 

multifuncțională. Beneficiară a modernizării șoselei ‖Transalpina‖, DN 67C, cunoscută 

și denumirea de ‖Drumul Regelui‖ sau ‖Drumul romanilor‖ și de investitorii dintr-un 

județ cu un ‖indice‖ de prosperitate peste norma țării pe fondul rentabilității industriei 

extractive și a celei energetice stațiunea s-a metamorfozat continuu. Domeniul schiabil 

Rânca cuprinde dotări moderne: telescaun, 5 teleschiuri, instalații artificiale de produs 

zăpadă, pârtie cu nocturnă  (figura  11 și 12). 

 

                                                           
33
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Figura 11. Domeniul schiabil Rânca 

 

 
Figura 12. Stațiunea Rânca (foto 2014) 

 

b) Domeniul schiabil Parâng este situat în zona Muntele Rusu-Parângul Mic (județul 

Hunedoara),  la 15 km sud-est de municipiul Petroșani. În ultimii ani a intrat într-un 
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proces de modernizare și dezvoltare rapidă. Construirea unui telescaun modern (2014), 

în locul celui vechi, a mărit traficul turiștilor și a  beneficiarilor pârtiilor care urcă până 

la aproape 2000 m altitudine pe versanții Vf. Parângul Mic. 

În Munții Vâlcan cuprind două stațiuni, una deja consacrată Straja (recunoscută în 2002) și 

cealaltă în proces de modernizare aflată în Pasul Vâlcan. 

a) Domeniul schiabil Straja s-a dezvoltat pe versantul nordic al munților, la cca 1600 m 

altitudine. Accesul auto este posibil pe șoseaua locală dinspre municipiul Lupeni. Stațiunea s-a 

dezvoltat foarte mult și pe fondul reconversiei mineritului din Valea Jiului, fiind suficienți foști 

mineri care au investit în turismul montan compensațiile primite de la stat după închiderea minelor. 

Stațiunea Straja-Vâlcan cuprinde cel mai mare domeniu schiabil din România cu 26 km pârtii 

amenajate, o pârtie lungă de 8 km (cea mai mare din țară), din care 20 km pot fi acoperite cu zăpadă 

artificială. În stațiune au fost construite 210 vile, cabane și pensiuni, precum și 3 hoteluri. 

b) Stațiunea Pasul Vâlcan este legată pe DJ 664 de municipiul Vulcan, fiind situată sub 

înșeuarea Vâlcanului (1621 m). Prin construirea telegondolei turiștii au acces la un domeniu 

schiabil aflat în plină dezvoltare. Există un proiect de interconectare ale celor două stațiuni din 

Munții Vâlcan, prin construirea unei telegondole între Pasul Vâlcan și Straja. 

Domeniul schiabil al versantului estic al Munților Stânișoara (județele Neamț și 

Suceava) construit la altitudini reduse, de 650-750 m, la contactul cu dealurile componente ale 

Subcarpaților Moldovei, cuprinde 3 pârtii aflate în proximitatea unor așezări urbane importante: 

Piatra Neamț, Gura Humorului și Fălticeni (tabel 1). Condițiile naturale ale mediului nu favorizează 

practicarea îndelungată schiului și în opinia noastră respectivele investiții nu se justifică. Poate doar 

cu rol complementar și în anii în care stratul de zăpadă naturală are grosime acceptabilă. 

Funcționarea pârtiilor în ultimii ani se face doar cu zăpadă artificială, Cozla și Șoimul. Studiul 

condițiilor de trafic de persoane ne confirmă o bună utilizare a celor două pârtii de la Șoimu – Gura 

Humorului și a celor de la Cozla - Piatra Neamț. În ultimii doi ani pârtia de la Mălini nu a 

funcționat din lipsă zăpezii naturale. 

 

Tabel 1. Domeniul schiabil Stânișoara 

Localitatea  Numele  

pârtiei  

Lungime  

(m)  

Altitudinea  Panta  Transport  

cablu  

Nocturnă  Alte dotări  

plecare  sosire  

Piatra 

Neamț  

Cozla  965  647  387  26%  Telescaun  

telegondolă  

da  Tunuri de zăpadă  

Gura 

Humorului  

Șoimul  1462  753  473  20%  telescaun  da  Tunuri de zăpadă 

Mălini  Pojorâta  800  709  603  19%  teleschi  da   
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Figura 13-14. Pârtiile Cozla – amplasament, relief, dotări 

       

Figurile 15-16. Pârtiile Cozla din Piatra Neamț văzute din oraș (Sala Polivalentă) și de pe Vârful Cozla (foto 

www.cozla.ro) 
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Figurile 17-18. Pârtia Șoimu 1- amplasament, relief, dotări 

 

Figura 19. Pârtia ‖Șoimu 1‖ – Gura Humorului (Foto Marius Vasiliu, 2014) 
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Figurile 20-23.Pârtia ‖Pojorâta‖ situată lângă satul Văleni-Stânișoara (comuna Mălini) - amplasament, relief, dotări 

Concluzii generale. Turismul hivernal se dezvoltă rapid în țara noastră, în fiecare an 

numeroase proiecte fiind dezvoltate la mari altitudini acolo unde stratul natural de zăpadă se 

menține timp îndelungat în raport cu legea descreșterii potențialului caloric în raport cu altitudinea 

(Surd și col, 2015:67). Factorii  limitativi care determină slaba eficiență a multor domenii schiabile 

carpatice românești sunt determinate de nivelul real al dezvoltării țării: 

- accesul foarte greu spre unele stațiuni montane datorită insuficienței infrastructurii de 

transporturi, rutier în special;  

- aglomerația auto de pe Valea Prahovei și zona Brașovului și în perspectivă pe Valea Oltului 

până la Brezoi; 

-  lipsa unor parcări moderne; 

-  drumurile de acces nemodernizate sau neîntreținute etc.  

- căi ferate nemodernizate și parcul feroviar uzat fizic și moral; 

- slaba popularizare a agențiilor de turism internațional pentru asigurarea curselor aeriene 

charter pentru turismul alpin românesc prin punerea în valoare a aeroporturilor 

internaționale din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Bacău. 

- Favorabilitatea ridicată a condițiilor de mediu pentru amenajările de mare altitudine, mai 

ales în Carpații Meridionali, determină fluxuri turistice ample către aceste locații avantajate 

și de poziția geografică față de consumatorul de turism de relaxare și de sporturi de iarnă din 

capitală, mai ales. 

- Domeniile schiabile de joasă altitudine (din Munții Stânișoara) sunt favorabile mai ales 

acolo unde există condiții pentru obținerea zăpezii artificiale și o complementaritate sporită 

cu celelalte tipuri de turism practicate de publicul țintă (spiritual, cultural, sportiv de sală și 

bazin de înot etc). 

- Măsurarea efectelor secundare ale acestor noi amenajări care determină o presiune antropică 

tot mai mare asupra mediului natural ne arată, la o primă vedere empirică, un stress major 

asupra componentelor biodiversitate (tăieri forestiere ample care stimulează abuzuri 

colaterale multiple, redistribuirea faunei montane și probleme spațiale ale acesteia –a se 

vedea cazul urșilor din zona Brașovului, scăderea numărului și apariția bolilor asupra 

animalelor sălbatice, colectarea gunoaielor și reciclarea acestora etc, creșterea cantitătților 

deșeurilor aruncate haotic în mediu…). 
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Matricea geografică a copilăriei lui Nicolae Iorga / The geographical matrix of 

the Nicolae Iorga’s childhood 

 

Ipate Emil34  

 

Rezumat. Locurile acestea pot părea ceva obişnuit pentru tipul de peisaj rural din inima Moldovei, dar au 

constituit, în sufletul de copil a lui Nicolae Iorga, o matrice de spațiu și de timp care l-a făcut fericit. Copilăria sa a fost 

străbătută ca de un fulger de pierderea tatălui său, singurul sprijin material al familiei.  Copilul N. Iorga, împreună cu 

mama sa, a trebuit să plece în mai multe peregrinări cu docarul tras de cai, pe la Ţibana, Ţibăneşti şi Negreşti. Pentru 

copilul venit de la gimnaziul din Botoşani, aici se deschidea „o lume nouă‖, se releva „o religie nouă‖, credinţa în 

vigoarea unui popor, a unei ţărănimi pe care abia acum o cunoaşte. Alte vârste îi vor aduce bucurii intelectuale şi 

orgolioase satisfacţii ale onorurilor. Pe la Negreşti a trăit și a rămas cu raiul copilăriei pierdute. 

 Cuvinte cheie: N. Iorga, copilărie, Negrești, Țibana, Țibănești 

 

Abstract. These places may seem something common for the Moldavian rural landscape, but have been, inside 

Nicolae Iorga’s soul, as a child, a space and time matrix that made him happy. His childhood has been disturbed by the 

loss of his father, the only financial support of the family. The child N. Iorga, and his mother, had to travel in different 

occasions to Ţibana, Ţibăneşti and Negreşti, with the carriage pulled by horses. For the child came from the gymnasium 

from Botoșani, here had opened a ―new world‖, was revealed a ―new religion‖, the faith in the people, in the peasantry 

that only from now he gets to know. Other ages will bring him intellectual joys and distinguished satisfactions. At 

Negreşti he lived and remained with his lost childhood paradise. 

Key words. N. Iorga, childhood, Negrești, Țibana, Țibănești 

 

 Se pare că strămoșii lui Nicolae Iorga aveau origine aromână de prin zona Munților Pindului 

(Grecia), deși istoricul nu s-a identificat niciodată explicit cu această etnie. Părinții săi au fost Nicu Iorga, 

avocat, și Zulnia Iorga, născută Arghiropol
1
. În lucrarea autobiografică „O viață de om așa cum a 

fost‖(1934), scriitorul neagă subtil legătura cu grecii și se mândrește că provine pe linie maternă din 

aristocrația bizantină 
3
. 

 De obicei, atunci când ni se transmite ceva din activitatea ilustrului istoric, ne așteptăm la vreun 

important demers științific. 

 În cele ce urmează vom renunța la un asemenea mod de abordare, pentru a surprinde omul, poate 

chiar sufletul, și vom reda câteva minunate trăiri ale lui Nicolae Iorga, atunci când surprindea aspecte din 

copilăria sa petrecută prin unele din așezările moldave ca Negreşti şi Ţibăneşti. 

Locurile acestea pot părea ceva obişnuit pentru tipul de peisaj rural din inima Moldovei, dar au 

constituit, în sufletul de copil a lui Nicolae Iorga, o matrice spațio-temporală care l-a făcut fericit pe marele 

istoric. Copilăria sa a fost tumultoasă, străbătută ca un fulger de suferinţa pierderii tatălui său, singurul sprijin 

material al familiei. Copilul N. Iorga, împreună cu mama sa, a trebuit să plece în mai multe călătorii cu 

docarul tras de cai, pe la Ţibana, Ţibăneşti şi Negreşti. 

«Împrejurări triste au purtat spre aceste zări destinul unui copil de vreo zece ani. În 1876, tatăl său 

Nicu Iorga murea, lăsând o văduvă cu doi copii, unul de cinci ani, iar celălalt George, de trei ani, sortiţi unui 

                                                           
34
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„trai aspru şi trist‖. „Mânaţi din urmă de biciul nevoii‖pe care sensibilitatea unui copil precoce o resimte cu 

acuitate, Zulnia Iorga încearcă să trăiască demn. Când copiii sunt încă mici, ea „se descurcă‖ apelând la 

ajutorul celor doi fraţi mai mari ai ei, Manole şi Costache Arghiropol. În 1877, Nicolae Iorga face primul 

drum, cu trenul la „moşu Manole‖, la Roman 
2
.  

Unchiul său, Manole Arghiropol, era de profesie avocat şi publicist,  deşi el însuşi era strâmtorat, 

copiii Zulniei petreceau aici luni întregi, în vacanţele de vară. În 1884, la numai 13 ani, viitorul istoric îşi 

ajuta unchiul la redactarea ziarului liberal Românu (1879-1890).  

Manole Arghiropol moare la 1 martie 1890 şi este înmormântat la Cuci (la nord de Negrești). 

În anii gimnaziului de la Botoşani (1881-1885), Nicolae Iorga a cunoscut pe celălalt unchi, „moşu 

Costache‖ (avocat şi primar în mai multe rânduri), remarcând faptul că „la ale cărui întâmplătoare 

strâmtorări…am contribuit destul şi noi, fără ca îngerescul optimism al mamei s-o fi simţit vreodată‖. 

Costache, Manole şi Zulnia erau copiii lui Gheorghe Arghiropol, moşier la Cuci, şi ai Elenei 

Drăghici, fiica marelui vornic Iordache Drăghici. Căsătorit de două ori, bunicul lui Nicolae Iorga, mai are 

urmaşi şi…la Bozieni, Buda şi Crăieşti, cunoscuţi de marele istoric în 1934. Străbunicul Iordache Drăghici 

era o cunoscută figură  politică…, unul dintre „cărvunarii‖ care luptau în 1822 pentru o constituţie. Era 

spătar în 1820, când îl găsim stăpânind la Borăşti (Cuza-Vodă) sau la Recea (Țibănești). 

O trăsură cu zurgălăi, trimisă de moş Costache la Roman, îi lua pe cei doi copii şi îi aducea la 

Negreşti, prin Bâra, străbătând de dimineaţă până seara, în iulie, pe vremea secerişului „un drum bogat în 

păduri, cu popasuri, la fântânile în a căror zeamă se zbăteau fluturii albaştri, şi hanuri curate şi răcoroase‖. 

Drumul trecea prin Ţibana, Borăşti(Cuza-Vodă), Alexeşti şi intra în Negreşti având în stânga vechea velniţă 

boierească, pe atunci părăsită (pe locul unei viitoare întreprinderi auto). Copiii erau întâmpinaţi de mătuşă, 

armeancă, şi de verişoare… în albe rochii de vară, cântând în grădina plină de ţârâitul greierilor neobosiţi… 

(acestea devenind)... apariţii parcă desprinse din vechi fotografii şterse de vreme. Alte chipuri … se perindă 

în fluxul amintirilor : doctorul Vilarr, „mic vioi şi prietenos‖, soţia lui, fata Lăşculesei, fetiţa lor, Valeria, 

vechilul Grigoriu şi fiica lui Agripina, băcanul blond Alexe, singurul comerciant român din târg 
2
.  

În lipsa cărţilor, care nu pasionau pe nimeni în casa unchiului, nepotul (N. Ioarga) îşi petrecea 

timpul, … „croind puternice zmeie, bine încheiate…, capabile să zboare vuind şi la capătul a trei păpuşi de 

sfoară, să capete bilete trimise în vârtecuş până în slava cerului, să fluture imense cozi multicolore‖. 

Târgul…reînvie ca într-o poveste minunată a copilăriei: „curtea‖ unchiului, cu casa nouă şi veche, cu 

grajdurile din fund, cu coşerul de răchită, cu bucătăria năpădită de ierburi…, cu cele două grădini din faţă, cu 

ceardacul cenuşiu şi cu geamlâcul din fund; vechea curte pustie a Mavrocordaţilor,…o livadă cu copaci 

bătrâni, sălbăticiţi şi cu grădina moartă; alături „paşnică stă biserica mică, de lemn negru…La mijloc, evreii 

(…) , într-un lung şir de căsuţe şi bolte: ce bine-mi miroseau băcăniile cu multe saltare şi borcane cu 

migdale, bomboane proaspete şi siropuri vechi‖ 
2
. 

„În toiul verii, ca şi astăzi, „iarmarocul cel mare (de la Negrești) umple maidanul de cară şi de 

oaspeţi de la ţară, şi atunci scrânciobele se învârt nebune, de parcă vreau să frângă oasele muşteriilor, caii de 

lemn ai caruselelor se rotesc până se ameţesc călăreţii, iar panorama sclipitoare de oglinzi şi de mărgele 

cheamă prin cântecele de durere ale orgei sale‖.  O încântătoare imagine a vieţii la ţară se încheagă, cu nimic 

mai prejos decât în romanul lui Duiliu Zamfirescu sau în poezia lui George Coşbuc, când perspectiva se 

lărgeşte într-o panoramă senină: „Văd moşia Negreştilor: ariile de aur, munca treieratului cu vuietul maşinii 

zorite care înghite snopii şi varsă bogăţia grăunţelor. Aud glumele şi râsetele şi strigătele şi-mi trece înainte 

cutare icoană ştearsă şi văd anumite priviri‖…;Tot şesul vecin era o mare de flori, un zbor de 

fluturi‖…‖Lângă biserică, gârla ne aşteaptă cu undele ei reci‖ 
2
.  

Oamenii acestui ţinut nu mai păstrează nimic din umilinţa şi sărăcia vasluienilor, aşa cum erau văzuţi 

odinioară de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. Dimpotrivă, ei sunt urmaşi ai răzeşilor de altădată. 

„Caii suri de la docarul unchiului duceau prin văi îmbălsămate cu porumbrele (porumbele) vinete şi 

porumburi coapte într-o lume nouă, unde nu era nici praf, nici cerneală, nici bănci, nici profesori şi nici 

înjurăturile colegilor. Ca o nouă religie mi se revela în locul acela cu o „morală lăuntrică‖ şi „dinafarică‖ 

(diafanică), pe care mi-o inocula, tratându-ne la întâmplare şi de „mascarale‖, părintele Moisiu.‖ 
2
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 La Oşeşti sau Alexeşti, se văd „gospodării largi, primitoare în care o petrecere ţinea trei zile‖. La 

gospodarul Alexa „cine vine trebuie să mănânce trei zile strudelă cu nuci şi să bea vin vechi‖. Apoi, Bătrânul 

Negrea este „un patriarh bucuros între copiii săi‖. Vierul Malancea e un om „uscat, drept, fioros şi 

bun…supravieţuitor al războaielor lui Ştefan. Pe acele locuri, în  poiana pădurii de la Mera ne aştepta 

eremitul blând cu faguri de miere (un vechi și dispărut Schit Mera). 

Pentru copilul venit de pe băncile gimnaziului din Botoşani, aici se deschidea „o lume nouă‖, se 

releva „o religie nouă‖, credinţa în vigoarea unui popor, a unei ţărănimi pe care abia acum o cunoaşte. Alte 

vârste îi vor aduce bucurii intelectuale şi orgolioase satisfacţii ale onorurilor. La Negreşti a fost raiul 

copilăriei pierdute (pentru Nicolae Iorga). 

Vor fi încercări de revenire, dar reîntoarcerile vor fi deziluzii, legături firave. … 

Fetele (verişoarele lui N. Iorga) fiind măritate în alte părţi, fratele dispărut, „eu la Negreşti nu mai 

am pentru cine mă duce‖. Aceste cuvinte ale mamei, scrise la 29 octombrie 1898, au tonalitatea unor 

despărţiri definitive. Aşa trebuie să fi răsunat ele în sufletul lui Nicolae Iorga… 

După un sfert de veac de la prima descindere aici „Negreştii sunt însă alţii. Tot evrei pe amândouă 

laturile stradei de negoţ; însă ce ponosite şi întunecate sunt dughenile sărăcăcioase !... Curatele case boiereşti 

din trecut s-au dus aproape cu totul. Un foc uriaş a topit partea cea bună a târgului‖; pe locul bucuriilor, 

cântecelor, visurilor copilăriei mele se ridică astăzi clădiri hâde pe care nu le mai cunosc. Cei de aici sunt 

morţi sau împrăştiaţi în lume. Până şi ruinele au fost rase în vârtejul prefacerilor, şi o casă nouă, fără nici un 

caracter, se ridică pe locul romanticei clădiri părăsite, de odinioară‖ 
2
. 

În evoluția localității, o dată importantă a fost cea de înființare legală a  târgușorului Negrești, în anul 

1845, pe locul unui iarmaroc folosit de toate satele din jur, încât în 1823 erau aici un ratoș (han), două 

dugheni de băcălie și 24 de dugheni de lemn, mărfuri aduse din Brașov, și se țineau nu mai puțin de 26 de 

zile de iarmaroc pe an. În 1845, aici se înregistrau 72 de negustori, din care 11 erau români, ceilalți fiind 

evrei. La 10 aprilie 1894, târgul a ars aproape în întregime 143 de case, scăpând de pojar doar câteva. După 

dezastru, târgul a fost refăcut dpă un plan cu o rețea stradală geometrică, păstrată până în prezent.
4 

„În ţinut, proprietarii au fost pretutindeni înlocuiţi prin arendaşi evrei, armeni, greci, micii arendaşi 

români s-au dus. Numai la Ţibăneştii d-lui Carp se poate găsi gospodăria, belşugul, frumuseţea vechilor 

timpuri‖ 
2
. 

Un strălucit cunoscător al vieții și operei lui Nicolae Iorga a intuit faptul că, în târgușorul Negrești de 

acum un secol, în sufletul copilului Iorga s-a realizat o unitate spirituală cu mirificul mediu rural, ceea ce se 

reliefează și în  paginile de o vibrantă și incomparabilă poezie, pe care le întâlnim în „Sate și mînăstiri din 

România” (1905)
4
. 

În amintirea unei copilării minunate liceul din orășelul Negrești poartă numele lui Nicolae Iorga. 
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Europa în carnaval. Educația și conservarea tradițiilor creștine / Carnival in 

Europe. Education and the preservation of the Christian traditions 

 

 

Viorel Paraschiv
35

 

 

 

Rezumat: Carnavalurile sunt evenimente cultural foarte vechi a căror origine este împinsă de unii cercetători 

încă din Antichitate, care ține de tradițiile creștine ale Europei. În perioada actuală carnavalurile au devenit evenimente 

majore pentru societatea contemporană și implică o activitate turistică majoră prin numărul participanților. Tradițiile 

românești sunt specific latinității estice, cu exemple de bune practice cu character formative educaționaldin două școli, 

din orașele Iași – România și Ungheni – Republica Moldova. 

Cuvinte cheie: carnavaluri, creștinism, eveniment, Europa, turism, education 

 

Abstract. Carnivals are ancient cultural events, whose origin is pushed by some researchers far into antiquity, 

which keeps alive the traditions of Christian inspiration across the continent. In the past years, the tradition has grown 

greatly, carnivals becoming a major tourist activity that involves mass flows of participants. This article describes the 

most important carnivals and their impact in the contemporary society. Romanian traditions as example of the Eastern 

Latinity are analyzed in the context of the current territory. The activities of carnival presented in this article are 

examples of good practice with a formative character for children who involved two school communities from Iași- 

Romania and Ungheni- Republic of Moldavia. 

Key words: carnivals, Christian, events, Europe, tourism, educație 

 

 

Introducere. Context. Carnavalurile sunt manifestări culturale străvechi a căror origine este 

datată de unii cercetători până-n Antichitate (paleocreștine), care se păstrează ca vii tradiții de 

inspirație creștină  pe întregul continent. Carnavalurile sunt organizate de obicei la lăsatul secului
36

, 

în preajma intrării în posturile care preced marile sărbători religioase, de unde au și căpătat 

denumiri specifice (exemplu ‖miercurea neagră‖). Aceste manifestări cultural-artistice ce s-au 

perpetuat și în plină globalizare a lumii contemporane, acoperă de cele mai multe ori oferta turistică 

de iarnă a unor orașe europene, urmărind diversificarea culturală în sezonul rece și rentabilizarea la 

un nivel superior a infrastructurii turistice existente. Ele au o puternică latură formativă și recreativă 

și pentru elevii din școli, proiectele acestora de conservare a unor tradiții populare fiind de 

notorietate locală și de impact comunitar, elevii participând activ și direct la momentele respective. 

Este evident că în perioada modernă aceste carnavaluri au căpătat, pe lângă latura spirituală 

și conservarea tradițiilor, o puternică tentă comercială și turistică. Cele mai renumite carnavaluri 

europene sunt inspirate de confesiunea catolică fiind organizate anual în: Veneția
37

, Basel, Colonia 

(Köln), regiunile spaniole Catalonia și Andaluzia, precum și altele organizate în Belgia, Croația sau 

Ungaria. Pentru Europa creștin-ortodoxă amintim carnavalurile de la Strumica/Macedonia, Iambol 

și Pernik din Bulgaria, Patras – Grecia, Limassol – Cipru  și cele ale românilor, din România, 

Republica Moldova și Ucraina ș.f.m.a. În Europa Centrală și de Est, din nefericire, astfel de 

                                                           
35

  Profesor dr, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Str. Milcov, nr. 11, e-mail: vpv2012@yahoo.ro 
36

 Termenul provine din latină ‖carne vale‖ = rămas bun de la carne; deci termenul simbolizează începutul postului 
37

 Carnavalul de la Veneția este mai întâi de toate un examen psihologic, conform căruia și oameni slabi care se folosesc 

de măști pot deveni puternici (Conțiu, 2012:340). Noi considerăm că revitalizarea contemporană a carnavalului este o 

strategie de marketing pentru rentabilizarea activității turistice în perioada sezonului rece, el fiind organizat începând 

din anul 1980 după o întrerupere de cca două secole. 
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manifestări nu s-au permanentizat și nu au căpătat amploarea celor vestice, principalele cauze 

limitative fiind regimurile politice totalitare, neimplicarea autorităților și sărăcia populației în 

general. În ultimii ani, în țara noastră, au căpătat notorietate regională câteva astfel de sărbători, 

unele fiind în realitate promovări ale tradițiilor populațiilor colonizatoare, lucru care atestă că 

tradiția carnavalurilor care să alunge stihiile și  sacrificiul postului creștin are vechime extrem de 

mare. Considerăm că schimbarea tradițiilor unor manifestări deja recunoscute și care pot fi asociate 

carnavalurilor, mai ales a celor din preajma sărbătorilor de Crăciun, ar putea genera și fluxuri 

turistice nebănuite, cum ar fi cazul celebrelor bătăi cu bâte de la Ruginoasa - județul Iași, dintre 

cetele de ‖văleni‖ și ‖deleni‖. Rebranding-ul  unor astfel de manifestări etnografice de tradiție poate 

genera dezvoltarea unor noi fluxuri turistice, cu avantaje multiple pentru comunitatea locală. 

 

      
Foto 1-2. Carnavalurile de la Veneția (2014 – foto privată) și Koln (2015 - sursa www.picture-alliance/dpa) 

 

Recunoașterea valorii carnavalurilor este apreciată și de organismele internaționale, unele 

manifestări de gen fiind listate ca situri ale patrimoniului UNESCO
38

. Amintim aici carnavalurile de 

la Veneția, Mohacs - Ungaria și Santa Cruz de Tenerife – Canare.  

Locațiile alese pentru desfășurarea carnavalurilor sunt cele mai  mediatizate zone 

comerciale ale orașelor organizatoare, au trăsături specifice care le fac unice. Măștile și costumele 

extrem de elaborate din Veneția, paradele și carele alegorice de la Mainz, Nisa sau Patras; 

discursurile politice din Cadiz și Colonia (Köln), măștile de monștri, pline de fantezie din 

Düsseldorf, Londra sau Mohacs / Ungaria, costumele de lolă și biciurile din Agnita,  măștile și 

alaiurile de la Crasna și Cenac, atrag ca un magnet participanții la evenimente. 

Descrierea principalelor carnavaluri europene 

Carnavalul de la Veneția – unul dintre cele mai cunoscute de pe continent este și cel mai 

vechi, fiind organizat din secolul al XIII - lea (1296) în Piața San Marco. În anul 2015 carnavalul 

este organizat în perioada 31 ianuarie -17 februarie, programul său cuprinde un program cultural 

diversificat, cele mai importante evenimente pentru turiști fiind paradele cu măști (foto 1) și 

costume de epocă din Piața San Marco, din prima și ultima zi de carnaval, apoi numeroase concerte 

de muzică clasică, piese de teatru, balurile aristocratice organizate în palate și ‖alaiul gondolierilor‖. 

Carnavalul de la Londra ”Notting hill”, organizat timp de două zile la sfârșitul lunii august, 

atrage cca 1 milion de participanți, localnici și turiști. 

 

 
                                                           
38

  UNESCO - Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
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Carnavalurile germane  

‖Kölle Alaat‖ / Carnavalul stradal de la Köln (Colonia/Cologna) ține 6 zile până-n ‖miercurea 

cenușii‖ (lăsatul secului de Paște), atrage un număr impresionant de turiști și localnici (foto 2), peste 

1,5 milioane/an. Tot la Köln amintim târgul de Crăciun, care începe în preajma lăsatului secului de 

iarnă. 

‖Helau Mainz!‖ carnavalul de la Mainz are o tradiție de peste 80 de ani. Parada figurilor 

supradimensionate are loc în ‖Rosenmontag‖ (lunea trandafirilor). Din considerente de securitate în 

urma unor amenințări iminente de atentate teroriste ediția 2016 nu a mai avut loc! 

‖Helau Düsseldorf‖ începe în ziua de 11 noiembrie la ora 11,00 cu trezirea măscăriciului 

‖Hoppeditz‖ care rostește o satiră în fața înaltului reprezentant al orașului. În ‖miercurea cenușii‖ 

este arsă o păpușă în public, semn al încheierii carnavalului. 

‖Fasnet‖ Rottweil (Schwabia), este un carnaval al măștilor din lemn purtate de bufoni care strigă pe 

străzi‖ hu, hu, hu!‖. Timp de două zile (luni și marți) defilează carele alegorice din care fac parte 

doar cetățenii născuți la Rottweil. 

‖Fasnet‖ Konstantz este carnavalul costumelor confecționate manual din cârpe și alte resturi textile, 

care întruchipează cocoși uriași.  

‖Schoduvel‖ Braunschweig este un carnaval cu o tradiție de peste 700 de ani. Procesiunea cuprinde 

sculptura unui elefant în amintirea animalelor de circ. Din nefericire ediția din 2015 a fst umbrită de 

amenințări teroriste și au determinat autoritățile să anuleze carnavalul. Iată o dovadă clară despre 

modul cum acționează indivizii care confundă democrația cu intoleranța lor religioasă.  

 

      
Foto 3-4. Maastricht (foto Anita Kalmane pe www.carnavalinmaastricht.nl). Reclamă turistică pentru carnavalul din 

Limassol (Sursa www.knossostravel2000.com) 

 

‖Helau, Cottbus!”, începe cu procesiunea oamenilor fericiți care se desfășoară înaintea sărbătorii 

‖Rosenmontag‖ (lunea trandafirilor). Cei cca 3000 de participanți direcți la procesiune oferă 

dulciuri și ciocolată spectatorilor. 

‖Bremen Ahoi!” este atipic fiind festivalul ‖exotic verde‖ de dansuri samba la care participă cca 

35000 de curioși și practicanți. 

‖Fasching München‖ este un carnaval atipic, deoarece nu se desfășoară pe străzi ci în hale 

uriașe. La finalul carnavalului are loc ‖Dansul muierilor‖ îmbrăcate în costume viu colorate. 

Carnavalul de la Maastricht  (Olanda) este unul de veche tradiție și are loc timp de 3 zile de 

duminică până în ‖miercurea cenușii‖ când templierii preiau frâiele orașului iar procesiunea de 

Wick este o paradă viu colorată (foto 3) 

http://www.carnavalinmaastricht.nl/
http://www.knossostravel2000.com/
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Carnavalul de la Aalborg (Danemarca) este considerat cel mai mare din întreaga 

Scandinavie, fiind o evocare cu reverberații religioase. 

Carnavalul de la Limassol (Cipru) se organizează anual la trecerea dintre sezonul rece și cel 

cald, fiind specific zonei subtropicale mediteraneene (foto 4). 

În Spania carnavalurile sunt foarte numeroase, cele mai importante ca durată și participare fiind 

următoarele: 

- ‖Feria Sevilia‖ (5-10 mai) care se încheie printr-o spectaculoasă paradă a costumelor 

populare specifice Andaluziei; 

- Carnavalul de la Santa Cruz de Tenerife (Insulele Canare) se organizează pentru a celebra 

‖lăsatul secului‖și este denumit sugestiv ‖Miercurea neagră‖, prima zi a postului Paștelui; 

- ‖Fallas de Valencia‖ este un carnaval organizat de ‖Sf. Iosif‖,  în luna martie;  

- ‖Festes de la Merce‖, sau carnavalul din Barcelona care este organizat în septembrie; 

- Cadiz și Sitges sunt alte două importante carnavaluri spaniole de mare tradiție; 

- ‖Tomatina‖ de la Bunyol, celebra bătaie cu roșii organizată în ultima miercuri din luna 

august; 

În Franța tradiția carnavalurilor este una de referință pentru multe comunități încă din 

perioada medievală. Prin amploarea lor și atragerea fenomenului turistic se disting carnavalurile de 

la Nisa, Bordeaux, Dunquerque, Paris și Granville, ultimul adunând  peste 100000 de participanți în 

fiecare an. 

Carnavalul de la Nisa este cel mai important dintre cele organizate pe Coasta de Azur și se 

desfășoară în perioada 17februarie – 01 martie 2015; elementele cele mai spectaculoase fiind parada 

carelor alegorice și bătaia cu flori, alături de alte evenimente culturale diversificate (concerte etc).  

St. Patrick Festival Dublin – este o manifestare gen carnaval organizată cu prilejul zilei 

naționale a Irlandei  (14 martie), de mare amploare, în care se îmbină multiplele tradiții populare 

irlandeze cu spectacole de muzică contemporană, piese de teatru scurt, toate inundate la terasele 

dublineze în bere neagră. 

Carnavalul din Binche  (Belgia)  este unul foarte vechi fiind atestat de ‖Triumfurile 

medievale‖ (1549). 

Carnavalul Fasching - Austria organizat în februarie cu măști și costume care alungă iarna. 

Aproape identic ca mesaj este și carnavalul ‖Joia verde‖ de pe Valea Lötschen – Elveția.  

‖Rijeka Carnival‖, din Croația este un carnaval cu o afiliație megleno-română datorită 

―Zvončari‖ sau tradiției ‖clopotarilor‖ din Žejane, un sat cândva megleno-român situat deasupra 

orașului Rijeka.  

‖Kurentovanje‖ sau Carnavalul din Ptuj (Slovenia), are elemente comune cu carnavalurile 

din Mohacs - Ungaria și cu ‖Fuga Lolelor‖ din Agnita – România. 

”Busójárás‖ carnavalul din Mohacs (Ungaria)  are la origini –chiar și azi – o tradiție croată 

(Šokci) și ține 6 zile la sfărșitul iernii. Blocată într-un sicriu în care vor fi incendiați monștrii cu 

figuri sinistre, localnicii speră că astfel vor scăpa de iarnă. La manifestări participă, an de an, câteva 

sute de mii de turiști din toată lumea. 

‖Strumichki Karneval‖ (Macedonia)  – organizat în micuțul oraș Strumița este un carnaval 

care durează de mult timp, fiind considerat de o calitate superioară, la care participă invitați din 

toată lumea. 

În Bulgaria sunt două manifestări tradiționale  mai de amploare de tipul carnavalurilor 

respective, cele mai renumite fiind cele organizate la Iambol și Pernik (carnavalul ‖Kukeri‖). 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRijeka_Carnival
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FZvon%25C4%258Dari
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKurentovanje
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBus%25C3%25B3j%25C3%25A1r%25C3%25A1s
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%25A0okci
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.strumickikarneval.com%2Fmak%2Fmak.htm
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 În Grecia  multe localități au încă carnavaluri anuale, unele fiind însă de mică amploare, 

importanța lor fiind la nivel regional cel mult. Carnavalul de la Patras este cel mai cunoscut din 

Grecia și se desfășoară în ianuarie-februarie. Fundamentat pe tradițiile antice peste care s-au 

suprapus achiziții recente provenite din bazinul vestic al Mediteranei, de inspirații franco-italiene, 

carnavalul de la Patras atrage anual participarea a cca 300000 de localnici și vizitatori, care vin să 

admire carele alegorice și costumele confecționate de locuitori.  

Carnavalul grec din Istanbul/ Constantinopol, cunoscut sub numele de ‖Baklahorani‖ a fost 

reluat recent, acesta fiind o îmbinare fericită între tradiție și spiritul comercial.  

”Mălanca” de la Crasna - carnavalul datinilor și tradițiilor românilor bucovineni, organizat 

în orășelul Crasna (Ilschii), de lângă Storojineț, în Ucraina (actuală), are o vechime seculară. 

Sărbătoarea are loc în ultima zi a anului pe calendarul vechi (iulian) între 13/14 ianuarie. În fiecare 

an carnavalul adună locuitorii orașului și vizitatori din zona Bucovinei de nord (actuală ucraineană) 

sau din România de nord. Participă în medie cca 10000 de persoane, locuitori, turiști sau invitați. 

Ritualurile vechi, specific populației autohtone românești sunt deosebite, impresionante și hilare și 

prin măștile participanților (foto 5-6). 

 

     
Foto 5-6. ‖Mălanca‖ din Crasna – Storojineț (foto din surse private - 2014) 

 

‖Cimișlia în canaval sau Carnavalul din Cenac‖ este un festival al măștilor zoomorfe și 

antropomorfe, organizat începând din anul 2009, care are loc în satul Cenac, din raionul  Cimișlia, 

Republica Moldova. Carnavalul se desfășoară la lăsatul secului de primăvară, de obicei în luna 

martie. Promotorul evenimentului este un localnic artistul popular Vasile Popovschi, care 

confecționează măștile tradiționale locale. Evenimentul conservă ethosul satului moldovenesc 

tradițional cu ritualul specific al trecerii de la sezonul de iarnă la cel de primăvară. Flăcăii îmbracați 

în ‖moșnegi‖ formează un alai care transportă un sicriu, în care se află baba-iarnă. La sfârșitul 

distracției sicriul se arde și astfel iarna este fugărită, întreg alaiul strigând în cor un mesaj de rămas 

bun
39

. La carnaval participă artiști amatori din raionul Cimișlia, precum și invitați cu ansambluri 

folclorice și artistice de la Chișinău, Cahul, Ungheni și din alte orașe. 

                                                           
39

  ‖Du-te iarnă, du-te, de acum ți-ajunge! Lasă primăvara să-ncălzească țara. Soare - frățioare, fă cald cât mai tare, 

Topește zăpezile în toate livezile. Cară-te, baborniță, cu tot cu viforniță. Du-te și să vii de Sfântul Andrii!‖. Din simpla 

lecturare remarcăm activitățile tradiționale ale locuitorilor (lucrul în livadă) și conștientizarea succesiunii anotimpurilor 

cu fazele fenologice ale vegetației… 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBaklahorani
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România. Tradițiile noastre sunt cel puțin seculare și cu reprezentativitate atestată și în arte. 

Amintim aici piesa de teatru ‖Iașii în carnaval‖(1844) scrisă de Vasile Alecsandri și jucată pe scena 

primului teatru în limba română, de la Copou, în 22 decembrie 1845. 

”Urzelllauf” (‖Fuga Lolelor‖) se organizează anual în februarie la intrarea în postul mare,  

la  Agnita/Agnetheln/Szentagota (județul Sibiu), oraș situate pe Valea Hârtibaciului. Un obicei 

saxon/ german, a fost readus la viață de către localnicii români ai Agnitei, după emigrarea în masă a 

sașilor din anii 1980. La finalul acestui eveniment participanții cântă împreună în română și 

germană ‖Imnul transilvan‖ – un punct emoționant al acestei sărbători.  

Festivalul clătitelor ”Fasching”, de la Prejmer - are loc de lăsatul secului (la Paște) 

conform calendarului evanghelic și are conotații și reverberații creștine profunde, cum ar fi: 

triumful luminii asupra întunericului, mărirea duratei zilelor și venirea primăverii, iar ‖periplul 

căruțelor‖ (foto 7-8) simbolizează drumul sașilor din Europa central-vestică până în Transilvania de 

sud-est, unde au fost colonizați de coroana maghiară. 

 

       
Foto 7-8. Festivalul clătitelor de la Prejmer (15.02.2015) – foto din surse private 

 

Comunitatea școlară, carnavalurile și latura educativă pentru valorile perene prin 

intermediul proiectelor extrașcolare.  

Proiectul ‖Practici de Sântandrei‖ promovat de Școala Normală ‖Vasile Lupu‖ din Iași, în 

parteneriat cu Muzeul de Etnografie al Moldovei și Biblioteca Județeană ‖ Gh. Asachi‖ s-a 

desfășurat timp de 7 ani (2001-2007). Programul cuprindea expoziții de obiecte și tradiții specifice 

‖anului nou la daci‖, respectiv zilei de Sf. Andrei (foto 9), expoziții etnografice de cult cu obiecte 

aduse de elevii normaliști din zestrea bunicilor și un spectacol, uneori itinerant, la care își dădeau 

concursul formațiile artistice ale școlii. Scenetele care să rememoreze tradiții arhaice de Sf. Andrei 

erau evocări cu teme biblice de cele mai multe ori. Expoziții de icoane realizate de elevii clasei de 

patrimoniu de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‖Sf. Vasile cel Mare‖ veneau să completeze 

proiectul educativ. Impactul proiectului în mass-media locală și națională a fost excelent.   

Comunitățile rușilor și catedrele de limbă rusă din școlile și liceele din Republica Moldova 

organizează în ‖săptămâna albă„ înainte de începerea postului mare, ‖Maslenița‖. Este tot o 

sărbătoare de lăsata secului, la care se joacă dansuri populare, se cântă, se ospătează copios și se ard 

păpușile considerate simbolul iernii. Activitatea este identitară pentru profesorii de limbă rusă de la 

Liceului Teoretic ‖Vasile Alecsandri‖ din orașul Ungheni, Republica Moldova (foto 10). 
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Foto 9-10. Proiecte tradiționale de tip carnaval organizate cu elevii: Iași (foto Paraschiv V.) și Ungheni – Republica 

Moldova (foto prof. Vera Mihăilă) 

 

Concluzii. Analiza noastră confirmă importanța foarte mare a respectării tradițiilor perene 

ale civilizației europene legate de spiritul carnavalurilor, îmbinate cu anumite particularitățile 

regionale sau confesionale. Importanța din ce în ce mai mare acordată evenimentelor de pe durata 

carnavalurilor  ne arată cum Europa cultă și civilizată promovează tradițiile, spectacolul, comerțul și 

turismul, toate sub auspiciile unui trecut peren. Rolul școlii în aceste evenimente culturale este 

primordial. Elevii se implică activ, participă, promovează și respectă aceste tradiții seculare, iar prin 

intermediul proiectelor educative extrașcolare  devin ei promotori ai unor manifestări de tip 

carnaval, care în timp se pot transforma în adevărate branduri de identitate comunitară și ethos 

local.  
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Necesitatea studiului independent cu manualul și alte resurse curriculare/ The 

necessity of the independent study using the textbook and other resources 

 

 

Ivan Elena
40

 

 

Rezumat. Conform noilor politici educaționale este dezirabil ca profesorii să folosească acele metode cu 

ajutorul cărora să se deplaseze accentul de la activitatea de predare-ascultare la munca efectivă, la învăţarea în clasă de 

către elevi, la formarea de competenţe, la utilizarea activităților adaptate particularităților individuale ale elevilor.  Se 

impune totodată dezvoltarea imaginației, a gândirii critice, stimularea inițiativei, a responsabilității în raport cu sarcinile 

primite, formarea și organizarea capacității de cooperare cerută de societate. Pentru a îndruma și corecta procesul 

formării diverselor priceperi și deprinderi implicate în studierea geografiei, profesorul trebuie să îl determine pe elev să 

se implice personal în desfășurarea lecției. Acest lucru se poate face folosind studiul individual și materialele din dotare. 

Cuvinte cheie: studiu independent, lucrul cu manualul, formarea de competențe. 

 

Abstract. According to the new educational policies it is desirable that teachers to use those methods in order 

to move the emphasis from the teaching-listening method to the methods of effective work, learning in classroom, the 

development of competencies, to those activities adapted to the individual needs of the students. It is also necessary the 

development of imagination, of critical thinking, of the initiative and the responsibility, the training and organizing the 

cooperation capacity required by society. To guide and adjust the process of the development of different skills and 

abilities involved in the study of geography, the teacher should determine the student to get personally involved during 

the lesson. This can be done using the independent study and the existing materials. 

 Key words: independent study, working with the textbook, developing competencies 

 

 

Introducerea competențelor în învățământul românesc ne obligă să formăm elevilor 

deprinderi mai evoluate de muncă școlară precum: capacitatea de a sesiza esențialul dintr-un text, 

de a-l sistematiza și rezuma, deprinderea de a întocmi scheme, desene, rezumate, capacitatea de a 

folosi surse bibliografice suplimentare, de a studia sistematic manualul. Lecția de predare-evaluare 

tradițională permite foarte rar utilizarea acestor instrumente de muncă școlară. Din acest motiv se 

recomandă folosirea studiului independent. 

 Elevii trebuie convinși că școala este asemenea unui loc de muncă. Prin urmare, ei trebuie 

să se obișnuiască să lucreze cu regularitate, ordonat și mai ales cu atenția concentrată. Este necesar 

să își formeze un sistem de capacități și deprinderi de muncă școlară: 

-capacitatea de a trece rapid, în timpul desfășurării lecției, de la o activitate la alta, de la ascultarea 

explicațiilor profesorului la munca independentă; 

- gestionarea timpului; 

-însușirea deprinderii de studiu independent susținut individual, în perechi sau în grup; 

-formarea deprinderii de a expune o lecție sau un conținut de idei în mod sistematic, coerent, clar, 

după un plan logic; 

-formarea deprinderii de a urmări cu atenție expunerea unui coleg, de a participa la o discuție; 

                                                           
40
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-formarea deprinderii de autoevaluare și evaluare reciprocă, de apreciere a timpului necesar 

rezolvării unei lucrări. 

    Finalitatea demersurilor menţionate este aceea de a forma elevilor un stil de muncă 

independent care poate fi folosit și acasă, atunci când nu beneficiază de ajutorul și îndrumarea 

profesorului. 

   Am remarcat faptul că elevii care sunt obișnuiți să învețe acasă cu voce tare sunt nevoiți să 

își modifice tehnica de studiu. Acest lucru se întâmplă mai frecvent la elevii din clasa a V a. Totuși 

aceștia reușesc să rezolve cerințele mai repede decât cei care nu învață cu regularitate acasă. La 

elevii slabi am observat tendința de superficialitate și neseriozitate în studierea lecției sau în 

rezolvarea cerințelor. Ei sunt cei care îi deranjează pe elevii serioși și obișnuiți să studieze temeinic. 

    Am observat totodată că elevii din clasa a V a au de trecut un prag destul de dificil care îi 

derutează și le produce multe dificultăți. Sunt nevoiți să își formeze un nou stil de învățare centrat 

pe deprinderi de studiu sistematic, independent. Acesta este bazat pe folosirea notițelor, schemelor, 

rezumatelor deoarece ritmul parcurgerii materiei şi volumul de informaţii este foarte mare, iar 

timpul pentru sistematizări, consolidări, exerciții de logică și proiecte este greu de găsit. 

Pentru parcurgerea materiei din programă trebuie să predăm câte o lecție în fiecare oră. În 

ceea ce priveşte modul de  dobândire  a noilor cunoștințe de către elevi, am constatat că, indiferent 

de clasă, activitatea independentă a elevilor trebuie să aibă un caracter individual. 

Fiecare elev trebuie să citească lecția, să gândească conținutul ei și să încerce ulterior să 

creioneze un plan sau o schemă menite să îl ajute în expunerea liberă a lecției. Lectura cu voce tare 

a lecției realizată de un elev și ascultarea de către ceilalţi nu a dat rezultatele dorite. Mulți elevi nu 

urmăresc conţinutul din manual, nu participă la studierea fiecărui paragraf al lecției, iar schema nu 

este rezultatul activității personale; ei copiază de pe tablă. Mai mult decât atât, necitind oră de oră, 

elevii nu își perfecționează lectura, nu își îmbogățesc vocabularul, modul de a se exprima. În 

realizarea acestor activități se pot folosi: textul lecției din manual, desene, hărți, atlase, enciclopedii, 

filme. 

   Dacă nu se lucrează diferențiat, cu teme separate pentru elevii mai slabi, în timpul 

desfășurării lecției aceștia au nevoie de ajutor suplimentar. Este necesar să te așezi în bancă lângă ei 

și să le verifici maniera de formulare şi sistematizare a ideilor şi să le oferi sfaturi. 

Am considerat că pentru buna desfășurare a lecției se impun câteva măsuri specifice: 

-la începutul anului școlar, activitatea independentă în clasă să nu cuprindă întreaga oră deoarece 

elevii nu au încă formată capacitatea de organizare a studiului individual, în special  la clasa a V a; 

- alocarea unui interval de timp (5-10 minute) pentru citirea şi învăţarea unui pasaj, urmat de 

verificarea acestuia şi trecerea la următoarea secvenţă a lecţiei; 

- formularea unor sarcini precise în timpul activităţii; 

-  verificarea însemnărilor făcute de elevi pe caiete pentru ca ei să se știe controlați.      

 Rezultatele obținute la fiecare clasă vor fi diferite nu numai datorită conținutului mai mult 

sau mai puțin complex al fiecărei discipline, ci și datorită proceselor intelectuale solicitate sau 

angajate în dobândirea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. Dacă în cazul „Geografiei 

continentelor-Europa‖ la clasa a VI a și a „Continentelor extraeuropene‖ la clasa a VII a se 

vehiculează un volum de noțiuni care în mare parte se repetă de la o țară la alta și de la o categorie 

de fenomene geografice la alta, nu același lucru se poate spune despre „Geografia României‖ la 

clasa a VIII a și mai ales la „Geografia Generală‖ care se studiază în clasa a V a. 

  În acest context trebuie să se instaureze între profesor și elevi și între elevii înșiși relații de 

cooperare bazate pe comunicare, respect și încredere reciprocă, pe participarea efectivă a elevilor la 
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descoperirea, crearea și aplicarea cunoștințelor, la controlul lor. Se dorește schimbarea atitudinii 

elevilor față de școală. Procesul de învăţare trebuie să devină pentru elevi o preocupare personală, 

un izvor de inițiativă și responsabilitate, un mijloc de dezvoltare a personalității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

79 
 

 

Proiect de lecție / Teaching project, 6
th

 grade 

DATA: 20.05. 2016 

CLASA: a VI-a  

PROFESOR: Felecanu (Popa) Ioana – Alexandra
41

 

ŞCOALA: Gimnazială Boureni 

OBIECTUL: Geografia Europei 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Europa de Vest 

SUBIECTUL LECŢIEI: Europa de Vest  

TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare 

COMPETENŢE GENERALE  

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice; 

2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine; 

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 

3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei; 

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei; 

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE. La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili: 

O1 – Să localizeze pe harta Europei această regiune, limitele sale, statele componente; 

O2 – Să precizeze şi să indice, pe hartă, formele de relief (munţii, podişurile, câmpiile) ce aparţin acestei 

regiuni; 

O3 – Să prezinte caracteristicile climatice şi de vegetaţie ale  Europei de Vest;  

O4 – Să precizeze aspecte ce ţin de hidrografia Europei de Vest;  

O5 – Să explice influenţa umană a cadrului natural; 

O6 –Să cunoască aspecte geografice generale legate de statele componente ale Europei Atlantice; 

O7–  Să completeze corespunzător itemii fişelor de evaluare. 

STRATEGII   DIDACTICE:  dirijată, cognitivă, euristică 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: frontală , individuală şi grupală. 

METODE  ŞI  PROCEDEE: expunerea şi explicaţia, descrierea, conversaţia, problematizare, lucrul cu  

harta şi manualul, lucrul în echipe, prezentare Power – Point. 

MATERIALUL  DIDACTIC: Harta fizică a Europei, Harta politică a Europei, atlasul geografic, manualul, 

fişe de lucru, rebus. 

MATERIAL  BIBLIOGRAFIC:  

 Strat Daniela,  Popescu Manuela – Manual Geografia Continentelor –  Geografia Europei, clasa 

a VI-a, Editura Teora, Bucureşti, 1998. 

 Cheval Dorina, Şerban Adina, Dincă Constantin, Paraschiv Viorel, Enache Ionuţ –  

Teste de Geografie pentru gimnaziu-clasa a VI-a, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 

2015. 
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   Mărculeț, Ioan – Geografia Europei. Caiet cu fișe de lucru pentru clasa a VI-a.Școala Discovery, 

Voluntari- 2016 

 Dan Steluţa, Rădulescu Carmen, Datcu Zamfir, Lazăr Nicolae, Voicu Dumitru – Geografie 

generală –Caiet pentru clasa a VI-a, Editura Art, Bucuresti, 2012. 

 Ilinca Nicolae, Didactica geografiei, Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti, 2008. 
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1
‟
 

Organizarea 

clasei 

-  verificarea prezenţei 

elevilor; 

-  aranjarea materialului 

necesar lecţiei. 

 

Pregătirea 

caietelor şi a 

documentelor 

şcolare 

 

   Observarea 

 

Atenţionare 

 

Aprecieri 

 1
‟
 – 2

‟
 Pregătirea 

aperceptivă 

-Pe o prezentare Power-

Point se arată imagini 

cu regiunea 

EuropaVestică 

-Privesc şi 

identifică regiunea 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor 
  

1
„
 

 

Anunţarea 

temei 

- Anunţă lecţia de 

recapitulare şi 

sistematizare: Europa de 

Vest; 

- Scrie titlul lecţiei pe 

tablă; 

-Se enumeră obiectivele 

lecţiei. 

 

Ascultă, acceptă, 

se mobilizează, 

participă, 

scriu titlul lecţiei 

în caiet 

 

 

Expunere, 

lucrul la tablă 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor 

 

 

 

   

  40‟
 

 

Dirijarea 

recapitulării 

şi 

sistematizării 

cunoştinţelor 

-Foloseşte jocul ―Hârtia 

de 1 minut‖ activitate la 

care elevii trebuie să 

noteze pe o foiţa 5 

cuvinte care să caracterize 

această regiune 

Ascultă, 

 

Participă,  

 

Notează pe foiţe 

Citesc cuvintele 
 

 

Conversaţia 

 

Observaţia 

Observarea 

comportamen

tului elevilor 

 

 

 

   

-Recapitulează 

conţinuturile principale 

folosind grupe de elevi-

3 grupe; 

-Îi atenţionează că 

aceasta presupune 

 

-Ascultă; 

-Se mobilizează 

-Fiecare elev din 

grupă primeşte 

fişa de lucru 

corespunzătoare 

 

 

Descoperirea 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului elevilor 
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O1 

O2

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

cooperare între elevii 

grupei; 

-Formează echipele; 

- Împarte fişele pentru 

fiecare echipă format; 

-Comunică sarcinile de 

lucru; 

-Comunică timpul de 

lucru: 5 minute; 

Toţi elevii celor 3 grupe 

formate 
trebuie să descrie 

caracteristicile regiunii 

Europa Atlantică, 

caracteristici ce vizează:   

-identificarea pe hartă a 

aceastei regiuni, limitele 

sale, statele componente; 

- să precizeze şi să indice, 

pe hartă, formele de relief 

(munţii, podişurile, 

câmpiile) ce aparţin 

acestei regiuni; 

-să prezinte 

caracteristicile climatice 

şi de vegetaţie ale  

Europei de Vest; 

- să explice influenţa 

umană a cadrului natural; 

- cunoască aspecte 

geografice generale legate 

de statele componente ale 

Europei Atlantice. 

(Anexa I, Anexa II, 

Anexa III). 

 

 

echipei sale; 

-Participă.  

 

 

    

-Completează fişa 

primită  

 

 

 

 

 

 

 

 
-Descriu şi 

localizează 

-Citesc răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

Conversaţia 

 

Observaţia 

Lucrul în echipe 

 

Evaluarea 

capacităţii de 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoacă 

participarea 

tuturor 

elevilor 

grupei şi îi 

determină să 

dialogheze 

 

 

 

O6 

  -Pe flipchart se rezolvă 

rebusul ce vizează unul 

dintre cele mai 

importante state ale 

Europei Atlantice- 

Franţa; 

-Elevii scriu 

răspunsurile 

corecte pe 

flipchart; 

-Rezolvă itemii; 

-Comunică 

Descoperirea 

Conversaţia 

 

Idem 



Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

82 
 

-Împarte tuturor 

copiilor o fişă de 

recapitulare a Franţei. 

(Anexa IV) 

răspunsurile. 

 

 

 

O6 

  -Se vor recapitula 

aspecte geografice şi 

din Marea Britanie; 

-Pe flipchart se rezolvă 

rebusul cu întrebări 

generale ce se referă la 

acest stat; 

-Împarte tuturor 

copiilor o fişă de 

recapitulare a Regatului 

Unit al Marii Britanii şi 

al Irlandei de Nord. 

(Anexa V)  

Elevii scriu 

răspunsurile 

corecte pe 

flipchart; 

-Rezolvă itemii; 

-Comunică 

răspunsurile. 

Descoperirea 

Conversaţia 

 

Idem 

 

 

O6 

 

 

   5‟ 

Atingerea 

feed-back-

ului 

-Pe prezentarea Power-

Point se vor identifica 

obiectivele turistice 

marcate cu cifre, 

obiective din Franţa dar şi 

din Marea Britanie 

-Sunt atenţi la 

imaginile de pe 

prezentarea 

Power-Point 

-Analizează 

imaginile 

-Identifică 

obiectivele 

turistice 

reprezentative 

Exerciţii 

geografice 

Descoperirea 

Conversaţia 
 

Evaluarea 

finală 

Stimularea 

participării 

elevilor, 

analiza 

răspunsurilo

r şi 

evaluarea 

prin note. 
     

    1‟ 

Precizarea 

activităţilor 

pe care elevii 

le vor 

desfăşura 

acasă 

Învăţarea lecţiilor pentru 

data viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa I 

Numele şi prenumele: 

Clasa a VI-a 

 

 

Fişă de recapitulare – Europa Vestică 

Grupa I 

Cu largă deschidere la Oceanul Atlantic, Europa Vestică este o regiune geografică situată între 43
0
şi 

61
0
latitudine nordică. Ţărmurile sale – foarte sinuoase – sunt scăldate de mările Nordului, Irlandei şi 

Mânecii, în partea nordică, şi de Marea Mânecii, în cea sudică. Este o regiune alcătuită dintr-o parte 

continentală şi una insulară (I. Marea Britanie, I. Irlanda). 
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1. Arătaţi, pe  harta fizică a Europei, mările şi insulele precizate mai sus. 

2. Cu ajutorul Harţii 1: Europa Vestică – harta fizică şi politică şi Hărţii 2: Europa Vestică – harta 

mediului natural, din manual (pag.102), completaţi termenii şi noţiunile geografice care lipsesc din 

textul de mai jos. 

Relieful Europei de Vest este variat, fiind evidenţiat de Munţii.........................., 

Munţii............................, Munţii Scoţiei, Munţii.............................., Masivul................, Câmpia..................... 

şi Câmpia Londrei. De la nord la sud, tipurile de climă din regiune sunt...................., temperată de tranziţie şi 

.................., iar în munţii Alpi şi Pirinei, ........................... 

Apele curgătoare care se varsă în Oceanul Atlantic şi în mările din nord au la gurile de 

vărsare..............., iar cele care se varsă în Marea Mediterană formează la gurile de vărsare............................ 

Fluviile care curg spre nord şi nord-est sunt: Rin, ………………, ………………….. şi ............, iar 

spre sud: …………….. În Insula Marea Britanie se evidenţiază.............................. 

 Vegetaţia este în strânsă dependenţă de climă şi relief. De la nord la sud se succed: vegetaţia 

de...................., pădurea de.......................... (cu fag) şi vegetaţia mediteraneană (cu maquis). 

3. Arătaţi, pe hartă, unităţile de relief şi fluviile menţionate mai sus. 

4. Utilizând textul care însoţeşte figura 5 din manual (pag. 102),  scrieţi două caracteristici ale 

vegetaţiei de landă. 

Regiunea este foarte bine populată (cu popoare latine şi germanice) şi cu un grad ridicat de 

urbanizare. 

Din această regiune – Anglia (Marea Britanie) – a pornit revoluţia industrială şi a luat fiinţă Uniunea 

Europeană. 

5. Precizaţi statele care au fondat Comunitatea Economică Europeană. 

6. Cu ajutorul Hărţii 1 – Europa Vestică- harta fizică şi politică, din manual (pag. 102), scrieţi în tabelul 

de mai jos numele celor şase state care compun Europa Vestică şi capitalele acestora. 

STAT CAPITALĂ 
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Anexa II 

Numele şi prenumele: 

Clasa a VI-a 

Fişă de recapitulare – Europa Vestică 

Grupa II 

1. Încercuiţi litera  corespunzātoare rāspunsului corect pentru fiecare dintre  afirmaţiile de 

mai jos: 

a. Cei mai înalţi munţi ai regiunii Europa Vestică sunt : 

        a. Alpi                  b. Pirinei                      c. Penini                      d. Masivul Central  

 b.Fluviul din Europa Atlantică care se varsă în Marea Mediterană este: 

        a. Rin                    b. Garonne                   c. Loire                    d. Ron           

 

c.Clima predominantă în regiune este: 

        a. alpină                b. mediteraneană        c. oceanică               d. continentală 

 

d.Marea Mânecii este între: 

        a. Marea Britanie şi Franţa                     b. Corsica şi Italia 

        c.  Europa şi Africa                                c. Marea Britanie şi Irlanda. 

 

e.Ţările regiunii Europa Vestică sunt : 

        a. numai republici                              b. numai regate  

        c republici şi regate                           d. republici, regate şi state religioase. 

 

2. Asociaţi în coloana C fiecare cifră din  coloana A, care cuprinde capitale din Europa de 

Vest, cu litera corespunzătoare din coloana B, care reprezintă statele din Europa de Vest 

                                                                                                            

COLOANA A                             COLOANA B                               COLOANA C 

Paris                                         a. Olanda                                           ............................. 

Londra                                     b. Luxemburg                                    ............................. 

Bruxelles                                 c. Franţa                                            .............................. 

Luxembourg                           d. Marea Britanie                              .............................. 

                                                e. Irlanda                

                                                 f. Belgia 

 

3. Citiţi cu atenţie, textul de mai jos si lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de recapitulare, 

termenul potrivit din lista de termeni datā:   
                                            

―În anul 1994 s-a inaugurat tunelul pe sub Marea Mânecii numit ......................1......................., 

o cale ferată ce leagă Franţa de Marea Britanie. Prin capitala Franţei trece fluviul ..............2..........., 

iar prin capitala Regatului  Unit fluviul Tamisa ce se varsă în .............3..................... Belgia, Olanda 

şi Luxemburg sunt cunoscute sub numele de .........................4............... 

Lista termenilor: Benelux, Sena, Tamisa, Uniunea Europeană, Marea Nordului, Oceanul 

Atlantic, Eurotunel. 

 

4. Precizaţi:                                                                           

2 unităţi montane din Franţa:                                 

2 unităţi montane din Regatul Unit: 



Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

85 
 

1 unitate de câmpie din Europa de Vest: 

1 podiş din Europa de Vest: 

 

5.  Identificaţi pe harta de mai jos,  5 state din Europa de Vest. Scrieţi denumirea lor pe hartă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa III 

Numele şi prenumele: 

Clasa a VI-a 

Fişă de recapitulare – Europa Vestică 

Grupa III 

 

1. Precizaţi  oraşele trecute pe harta de mai jos cu numere de la 1 la 27 ……………  

2. Descoperiţi ţările marcate mai jos cu litere de la A la C ………………………….   
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ORAŞE: 1. _____________   2. _______________   3. _______________   4. ___________________ 

    5. _____________   6. _______________   7. _______________   8. ___________________ 

    9. ____________   10. _______________  11._______________  12.___________________ 

  13. ____________   14. _______________  15._______________  16.___________________ 

  17. ____________   18. _______________  19._______________  20.___________________ 

  21. ____________   22. _______________  23._______________  24.___________________ 

  25. ____________   26. _______________  27._______________  

 

ŢĂRI:  A - _______________   B. __________________   C. ____________________ 

 

3. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi stabiliţi dacă sunt adevărate sau false. 

a. Olanda este supranumită ―ţara lalelor‖ şi ―ţara morilor de vânt‖. 

b. Franţa este statul unde, în sec. al XVIII-lea, s-a declanşat ― revoluţia industrială‖. 
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c. Toate statele regiunii Europa Vestică sunt membre ale Uniunii Europene. 

4. Completaţi propoziţiile de mai jos cu răspunsurile corecte. 

1. Altitudinea maximă a Europei se înregistreză în Munţii Alpi, în vârful.................................. 

2. Cel mai mare port european, situat la vărsarea Rinului în Mrea Nordului, se numeşte........... 

3. Formează graniţa naturală între Franţa şi Spania, Munţii........................ 

5. Menţionaţi cinci caracteristici geografice ale regiunii Europa Atlantică. 

 

Anexa IV 

Numele şi prenumele: 

Clasa a VI-a 

Fişă recapitulare – Franţa 
 

Franţa, cu suprafaţa de 674.843km
2
, este un stat situat în vestul Europei. 

1. Cu ajutorul Hărţii 1: Franţa-harta fizică, din manual (pag.104), scrieţi în fişa de lucru: 

a.statele vecine Franţei:……………………………………………………………………… 

b.oceanul şi marea la care are ieşire Franţa: ……………………………………………….. 

2.În componenţa Franţei intră Insula Corsica. Arătaţi, pe hartă, această insulă. 

Relieful Franţei este foarte variat. Cu ajutorul Hărţii 1: Franţa-harta fizică, din manual (pag.104), 

scrieţi în fişa de lucru principalele unităţi de relief de pe teritoriul Franţei. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Clima. Pe teritoriul Franţei se găsesc mai multe tipuri de climă. Utilizând harta climatică din 

manual (Fig. 4, pag. 104), scrieţi, în fişa de lucru, tipurile de climă din Franţa, de la nord  la sud 

.................................................................................................................... 

4. Alegeţi varianta de răspuns corectă, care dă sens afirmaţiilor următoare: 

În tabelul următor completaţi casetele cu tipul climatic al oraşelor respective. 

Oraşul Poziţia geografică/punctual 

cardinal în care este situat 

Clima caracteristică 

Bordeaux   

Marsilia    

Grenoble   

Paris   
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Anexa V  

Numele şi prenumele: 

Clasa a VI-a 

Fişă de recapitulare – 

Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord) 

 

Marea Britanie, ţară insulară, este situată în nord-vestul Europei. Principalele insule ale 

Arhipelagului Britanic sunt: I. Marea Britanie, I-le Hebride, I-le Orkney şi I-le Shetland. Tot Mării Britanii 

aparţine şi nord-estul Insulei Irlanda. 

1. Cu ajutorul Hărţii 1: Marea Britanie şi Irlanda-harta fizică, din manual (pag.113), scrieţi în fişa de 

lucru vecinul........................., oceanul şi mările care scaldă ţărmurile Marii 

Britanii:………………………………………………………. 

Marea Britanie este formată din patru regiuni istorice. Analizaţi figura 1 din manual – Regiunile 

istorice ale Marii Britanii (pag.112), şi scrieţi, în fişa de lucru, numele acestor 

regiuni.......................................................................................................................................... 

Relieful Marii Britanii este format din munţi vechi şi câmpii. Cu ajutorul Hărţii 1-Marea Britanie 

şi Irlanda-harta fizică, din manual (pag.113), scrieţi în fişa de lucru principalele unităţi de relief de pe 

teritoriul Marii Britanii 

............................................................................................................................................................ 

Alegeţi varianta corectă care dă sens afirmaţiilor următoare: 

1.Un centru cultural şi universitar de recunoaştere mondială, situat pe valea Tamisei, este oraşul: 

a.York                                b.Newcastle                  c.Oxford                    d.Edinburgh 

2. Cea mai aglomerată regiune demografică cu mari oraşe şi densităţi ridicate ale populaţiei întâlnim în: 

a.Anglia de sud                  b.Scoţia de nord         c.Irlanda de Nord    d.Anglia de nord 

3.Meridianul 0°, care împarte planeta în cele două emisfere, este o linie imaginară care trece prin vestul 

oraşului: 

a.Leeds                             b. Manchester                  c.Londra              d.Liverpool 
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Napoli, un pod prea îndepărtat (impresii de călătorie) / Napoli, a bridge too far 

away (journey impressions) 

 

Teodor Epure
42

 

 

August  2001 

Podul Prieteniei - un arc peste civilizaţii şi peste timp, acest simbol al unor vremuri trecute este 

astăzi parcurs de sute de cai putre moderni. Ajuns în mijlocul său priveşti la măreţia Dunării visând 

poate la o croazieră. Podul Prietenia este un important reper care leagă România de Bulgaria. A fost 

inaugurat în 20 iunie 1954 şi are 2,8 km lungime,  traversând fluviul Dunărea la kilometrul 488,7. A 

fost proiectat de către V. Andreev şi este amplasat între oraşele Giurgiu  (România) şi Ruse 

(Bulgaria).  

 

 

Foto 1. Podul ‖Prietenia‖ (Sursa: ro.wikipedia.org) 

Dacă Giurgiu are multe elemente care amintesc de trecutul său, oraşul Ruse, de la un pas, 

este cu totul altfel. Un oraş cu structuri rafinate, cu elemente de modernism şi destul de extins pe 

orizontală. Ajuns aici nu sesizezi, prea uşor, tranziţia spre un alt univers cultural, auzi, foarte des, 

vorbindu-se româneşti, vezi clădiri aproape identice şi oameni puţin diferiţi. Afundându-te în 

interiorul Bulgariei lucrurile capătă  un alt contur, pe lângă peisajul diferit apar construcţii tipice, cu 

o valorizare accentuată a tradiţiei,  şoselele parcă au altă alură, pădurile par mai puţin jumulite. 

Undeva spre orizontul estic, abia vizibilă, se profilează renumita catedrală Rilski Monastir.  

Sofia este un important punct de reper pe harta Bulgariei, un oraş pe care scrie oriunde că 

aparţine unei culturi anume, clădirile sunt construite într-un stil inconfundabil, catedralele  poartă în 

fiinţa lor un element de tradiţie autohtonă greu de confundat cu alte culturi (foto 2). Gara centrală,  

                                                           
42

 Profesor de geografie și limba franceză la Școala Gimnazială ‖Adrian Porumboiu‖ Muntenii de Jos, Județul Vaslui. 

E–mail: tedegeof@yahoo.fr 
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spre care converg zeci de trenuri din toate direcţiile este o construcţie impozantă, concepută în 

virtutea conservării tradiţiei autohtone deşi interiorul este destul de modernă.  

 

 

Foto 2. Sofia - catedrala ortodoxă Alexandr Nevski, construită în memoria celor peste 200.000 de soldaţi morţi în războiul de 

independenţă din 1877-1878. A fost inaugurată în anul 1912 şi are o cupolă înaltă de 53 m. (Sursa: www. bow.bg) 

Dacă în centrul Bulgariei relieful  prezintă o oarecare varietate spre  Grecia influenţele de 

ariditate se resimt tot mai pregnant în aspectul vegetaţiei, tot mai sărăcăcioasă dar şi în  cel al 

aşezărilor umane. Oraşul Dupniţa numit şi  Stanke Dimitrov,  este o pitorească aşezare situată la 

poalele Munţilor Rila cu o populaţie de 38.323 locuitori (2001). Ziua caldă de vară se continuă cu 

ultimul oraş bulgăresc numit Sandanski, care este situat la poalele Munţilor Rodopi, şi are o 

populaţie de 29.280 locuitori (2011). S-a mai numit şi Sveti Vrach şi este considerat locul naşterii 

sclavului Spartacus. Este  o după amiază foarte senină şi caldă de august, autocarul nostru  aşteaptă 

liniştit, la Promachonas. Deodată, un vameş citeşte un nume de pe paşaport, singurul nefericit 

printre 40 de călători spre însorita Italie. Paşaportul meu tocmai avea o hibă. O hibă pe care nu am 

prevăzut-o  şi pe care nici acum nu cred că eu am creat-o, cineva, mi-a spus cu o lună mai devreme 

că eu nu voi ajunge în Italia. Urmează un maraton al emoţiilor extreme, mă întorc cu taxiuri, a căror 

şoferi  mă storc de  bani şi cu un tren în care nimeni nu vorbeşte româneşte. 

 

Fragment din cartea  ”Jurnal European”- Teodor Epure,  Editura Sfera Bârlad, 

2015 
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IV.  GEOGRAFIA VĂZUTĂ DE ELEVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

92 
 

Valorificarea turistică a castelelor din vestul județului Iași  

(Miclăușeni – Ruginoasa - Cotnari) / The touristic valorization of the castles 

from the Western part of Iassy County ( Miclăușeni – Ruginoasa – Cotnari) 

 
 

Dobrea Diana Andreea
43

 

 

 

Introducere. Potențialul turistic actual al vechilor zidiri este considerat, mai ales în ultimii 

ani, drept unul obiectivele majore pentru un județ ca Iașiul care are o istorie încărcată și un 

patrimoniu arhitectural demn de a fi valorificat la standardele cele mai înalte. Județul Iași posedă un 

inventar arhitectural și cultural numeros, format din castele, palate și conace ale foștilor demnitari ai 

statului și care solicită o introducere rapidă a lor pe marile itinerarii turistice. Situația actuală ne 

arată căm ofertele pentru un turism modern nu sunt valorificate la standardele specifice turismului 

din vestul continentului.  

 

Poziția geografică a zonei studiate 

 

Fig. 1. Harta județului Iași cu amplasarea teritorială a zonei studiate (        castele ) 

Metodologie:  
- Documentarea bibliografică: letrică, webografie, cartografică (hărți) 

- Analiza materialului selectat 

                                                           
43

 Elev la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Aleea Mircea cel Bătrăn, nr.12 (corpul B), clasa a XI-a B, email: 

andreea_diana72@yahoo.com 

LUCRAREA A FOST PREZENTATĂ LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A  ELEVILOR DE LICEU, 

Hunedoara – iulie 2016, nefiind premiată.  Îndrumător prof. dr. Viorel Paraschiv. 
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- Metoda sociologică prin aplicarea și interpretarea chestionarelor  

- Prezentarea unor concluzii preliminare în cadrul ‖zilelor școlii‖, realizarea unor flyere de 

prezentare turistică. 

Informații generale. Respectul pentru tot ceea ce marile familii boiereşti și domnești au 

durat în decursul istoriei noastre şi care actualmente se constituie în patrimoniu arhitectural 

generatoare de peisaj antropizat trebuie cunoscut şi apreciat. Vara, atunci când nu plecau în 

străinătate, boierii de altădată preferau să se retragă în afara tumultului capitalei moldave, Iași,  

îndreptându-se spre reşedinţele şi conacele de la ţară. Reşedinţele erau înconjurate de parcuri 

exotice, păduri seculare, pajiști, podgorii sau livezi cu pomi fructiferi. Ele serveau ca loc de odihnă 

şi recreere, dar şi ca spaţiu de refugiu împotriva molimele care bântuiau lumea urbană a secolelor 

XVII - XIX. Marile familii boiereşti au durat în proximitatea conacelor şi castelelor câte o biserică, 

care să le fie loc de odihnă veşnică dar, care 

să fie şi loc de reculegere pentru oamenii 

satelor din împrejurimi. În urma deplasărilor 

pe teren cu prilejul unor excursii și vizite 

școlare am constatat şi unele poziţionări 

fericite în promovarea turismului, în urma 

revenirii vechilor proprietăţi boiereşti la 

moştenitorii de drept. Unii dintre aceştia au 

investit şi au reabilitat exemplar vechile 

castele şi curţile boiereşti, dându-le 

strălucirea pe care au avut-o odinioară. Noi 

am dorit doar să inventariem aceste noi 

prefaceri acolo unde accesul ne-a fost permis 

şi, unde proprietarii de drept au dorit să promoveze imaginea reală în dorinţa lor pentru un 

marketing turistic de perspectivă. Lucrarea de față are un caracter informativ, geografic şi turistic. 

 

ANSAMBLUL ARHITECTONIC, SPIRITUAL ŞI PEISAGISTIC DE LA MICLĂUŞENI, 

COMUNA BUTEA 

Poziţia geografică. Ansamblul arhitectonic de la Miclăuşeni se află pe teritoriul administrativ al 

satului Miclăuşeni, comuna Butea, la o distanță de 20 km de  Roman și 65 km de Iaşi, pe DN28/DE 

583, care delimitează spre vest proprietatea. Intrarea spre complexul arhitectonic se face imediat din 

bifurcaţia DE 583 cu DJ 208J, spre Butea (fig. 1 și 2). Începând din anul 2001 întreg ansamblul 

arhitectonic şi peisagistic de la Miclăuşeni se află în proprietatea Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei, căreia i-a fost retrocedat conform actului de donaţie al ultimului moştenitor al familiei 

Sturdza.  

Acest ansamblu arhitectonic, spiritual şi peisagistic, este format din: 

 Biserica cu hramurile "Sf. Voievozi" şi "Buna Vestire" - datând din 1787, construită pe 

ruinile unei biserici din lemn atestate din anul 1472 (!); 

 Castelul Sturdza - datând din secolul al XVII-lea, reclădit în 1752 și  mai apoi în secolul al 

XIX-lea; 

 Parcul - datând din secolul al XIX-lea, care ocupă o suprafaţă de cca 32 de hectare. 

Fig. 2 – Poziția geografică 
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Foto 1-2.  Castelul şi decorațiuni exterioare 

 

Castelul Sturdza de la Miclăușeni (foto 1), cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturdza, este 

considerat unul dintre cele mai reprezentative elemente arhitectonice de pe teritoriul administrativ al 

Judeţului Iaşi, care se impune prin poziţia sa în peisajul vizual al oricărui trecător  prin zonă. Acesta 

este un castel în stil neogotic construit în forma actuală între anii 1880-1904 de către Gheorghe 

Sturza și soția sa, Maria.  

Istoricul.  În jurul anului 1410, domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) a dăruit 

vornicului Miclăuș (1380-1440), membru în Sfatul Domnesc, o moșie întinsă situată în apropierea 

de Lunca Siretului. Moșia a devenit cunoscută, după moartea vornicului, sub denumirea de 

Miclăușeni. La 25 aprilie 1591, urmașii vornicului Miclăuș au vândut moșia către vistiernicul 

Simion Stroici (1550-1623). Acesta a construit aici un conac ale cărui ruine se mai puteau încă 

vedea la începutul secolului al XX-lea. 

Printr-un testament din 5 iunie 1622 vistiernicul Simion Stroici a lăsat moștenire satul 

Miclăușeni "Lupului Prăjăscului și nepoatei mele Saftei, și fiului meu la Gligorie, cu heleștee și cu 

prisăci și cu tot venitul, pentru că i-am luat spre dânșii ca să-mi fie ei ficiori de suflet". La sfârșitul 

secolului al XVII-lea (în 1697), urmașii lui Lupu Prăjescu -neavând urmași- au lăsat domeniul 

fraților Ioan și Sandu Sturdza, cu care se înrudeau. La data de 19 aprilie 1699 frații Sturdza și-au 

împărțit între ei averile, moșia Miclăușeni revenindu-i lui Ioan Sturdza. Pe moșie locuiau și 

munceau țărani clăcași și țigani vătrași robi. Urmașii lor poartă și acum nume derivate din meseriile 

lor la curtea boierească: Bucătaru, Muraru, Pitaru, Curelaru, Mindirigiu, Bivolaru, Surugiu
44

. 

Locuitorii satului Miclăușeni trăiau în bordeie sărăcăcioase pe moșia boierului și pe gârla din 

preajma parcului boieresc. 

În anul 1752 vornicul Ioan Sturdza (1710-1792) a reclădit conacul boieresc, cu demisol și 

parter sub formă de cruce. Conacul avea 20 de camere, câte zece pe fiecare etaj. În grajdurile 

conacului erau adăpostiți cai de rasă, pregătiți pentru întrecerile  organizate pe manejul din 

cuprinsul domeniului. Tot el s-a ocupat de achiziționarea mai multor cărți și manuscrise rare care au 

îmbogățit colecțiile bibliotecii conacului. 

Următorul moştenitor al conacului vechi a fost Alecu Sturdza care, deși era văr cu 

domnitorul Mihail Sturdza (1834-1849), a îmbrățișat ideile revoluționarilor de la 1848. Acesta  a 

murit de holeră în anul 1848, existând suspiciuni că ar fi fost otrăvit din ordinul domnitorului. A 

fost înmormântat lângă biserica conacului (foto 3). După moartea sa de administrarea moșiei s-a 

ocupat văduva sa, Catinca. Ea a lăsat moșia fiului său, George A. Sturdza, în 1863. În anul 1869 

George A. Sturdza s-a căsătorit cu Maria, fiica scriitorului Ion Ghica, tânăra familie mutându-se 

atunci la moșia de la Miclăuşeni. Dornic să refacă clădirea conacului George A. Sturdza a vândut 

                                                           
44
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câteva păduri și a luat un împrumut de 100.000 de lei de la Societatea de Credit Funciar Român, 

punând drept gaj moșia Miclăușeni. El trebuia să-și achite datoriile în monezi de aur. Între anii 1880 

și 1904 George A. Sturdza a ridicat pe amplasamentul vechiului conac un frumos palat în stil 

neogotic târziu, fiind o replică a castelelor feudale apusene. Planurile construcției au fost realizate 

de arhitecții Iulius Reinecke și Ian Grigsberg. Castelul Sturdza avea etaj și mansardă. În exterior 

clădirea avea numeroase decorațiuni (printre care și steme inspirate din blazonul familiei Sturdza: 

un leu cu o sabie și o ramură de măslin – foto 3), realizate în anul 1898 în stilul ―Art Nouveau‖ de 

către arhitectul Reinecke (foto 1-2). Acesta fusese ajutat de către Maria Sturdza, cea care ilustrase 

ca pictoriță multe din poeziile lui Vasile Alecsandri şi cu care erau vecini (Moşia de la Mirceşti) și 

prieteni apropiați. Influențele neogotice se regăseau în toate decorațiunile de pe turnulețele gotice, 

pe armurile medievale, în sala de manej, dar şi prin dictoane latinești înscrise pe pereți, pe turnul de 

intrare cu pod peste șanțul de apă (foto 4). În interior castelul avea scări centrale din marmură de 

Dalmația, mobilier din lemn de trandafir-minuțios sculptat, sobe din teracotă, porțelan sau faianță 

aduse de peste hotare, parchet cu intarsii din esențe de paltin, mahon, stejar și abanos confecționat 

de meșteri austrieci, iar plafoanele și pereții interiori au fost pictați în ulei. 

 

     

Foto 3 - 4. Monumentul funerar al domnitorului Ioan Sandu Sturdza (1875) şi vechiul turn de poartă pentru  acces 

Castelul adăpostea o colecție valoroasă de cărți și documente istorice, costume medievale, 

arme, bijuterii, tablouri, busturi din marmură de Carrara, argintărie, dar și piese arheologice, colecții 

numismatice și epigrafice de mare valoare. Numai colecția de cărți număra 60.000 de exemplare, 

multe din acestea fiind ediții princeps sau rarisime. Singurul copil al lui George Sturdza și al Mariei 

Ghica a fost o fiică, Ecaterina. Ea s-a căsătorit în anul 1897 cu Șerban Cantacuzino, însă nu a avut 

copii. Soțul ei a murit în 1918, Ecaterina Cantacuzino rămânând văduvă de tânără. Ea l-a înfiat pe 

vărul ei, Matei Ghica Cantacuzino, dar acesta nu s-a dovedit interesat de moșie, emigrând în 

Occident în timpul celui de-al doilea război mondial. 

În timpul primului război mondial castelul a adăpostit un spital militar iar Maria Ghica și 

Ecaterina Cantacuzino au ajutat răniții ca infirmiere. Marele compozitor George Enescu a vizitat 

castelul în acea perioadă şi a concertat printre paturile cu răniți. În anul 1921, prin ‖Legea agrară‖, 

țăranii de pe moșia Miclăușeni au fost împroprietăriți cu aproape 1.700 de hectare de pământ, 

parcelate în 810 loturi. Pentru o lungă perioadă de administrarea castelului s-a ocupat Ecaterina 

Cantacuzino. În anul 1944, din cauza apropierii frontului, palatul a fost părăsit de Ecaterina 

Cantacuzino care a luat cu ea odoarele bisericii construite de marele logofăt Dimitrie Sturza la 

1823. Ea a refuzat inițial să evacueze biblioteca de mare valoare pe care o adăpostea castelul, 

predând ulterior Episcopiei Romanului doar două inventare ale bibliotecii. În iarna anului 1944 la 

castel au staționat prizonierii nemți. Ulterior castelul a fost devastat de soldații ruși care au folosit 

cărțile de mare valoroase culturală drept combustibil în sobe, unii dintre soldați vânzând alte 

volume unor magazine din Târgu Frumos, unde filele erau folosite pentru împachetarea mărfurilor. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Stilul_Art_Nouveau
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dalma%C8%9Bia
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teracot%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Por%C8%9Belan&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Faian%C8%9B%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paltin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mahon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stejar
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Pe lângă cărți au dispărut din castel piese de mobilier și cea mai mare parte din colecțiile particulare 

ale familiei Sturdza. Cărțile rămase au fost strânse de Jacob Popper și Jean Ackerman care le-au 

încărcat într-un camion al ―Apărării Patriotice‖ și le-au luat din castel cu scopul de a le proteja. 

Unele volume au fost depuse la sediul armatei de ocupație sovietice din Iași, o a doua parte au fost 

vândute Bibliotecii Centrale Universitare și a treia parte au fost scoase din țară, pierzându-li-se 

urma. Volumele salvate de Ecaterina Cantacuzino și pe care le predase Episcopiei Romanului au 

fost ulterior donate acesteia. Rămasă văduvă și neavând copii Ecaterina Cantacuzino s-a călugărit 

spre sfârșitul vieții sub numele de maica Macrina. La data de 21 aprilie 1947 ea a donat Episcopiei 

Romanului castelul Miclăușeni plus parcul de cca 30 de hectare de pădure care-l înconjoară, 

biserica ctitorită de părinții săi (Gheorghe Sturdza și Maria Sturdza, fiica lui Ion Ghica) și toate 

dependințele, cu scopul de a fi amenajată aici o mănăstire de maici. În anul 1953, comuniștii au 

desființat așezarea monastică, iar maicile au fost mutate la schitul Cozancea din județul Botoșani, 

domeniul intrând în proprietatea statului. Ecaterina Cantacuzino a murit la schitul Cozancea, iar 

osemintele ei au fost aduse în anul 1970 pentru a fi înmormântate în cimitirul familiei Sturdza de 

lângă biserica din Miclăușeni. În perioada următoare, castelul a fost depozit militar de explozibil, 

patrimoniu al Ministerului Metalurgiei, al Sfatului Popular Regional Iași și al Universității "Al. I. 

Cuza" din Iași. Autoritățile comuniste organizau uneori petreceri în mansarda castelului. 

În anul 1960 Castelul de la Miclăușeni a devenit sediul Centrului de plasament pentru copii 

cu handicap psihic sever, aici funcționând și o școală specială. În noaptea de 23 decembrie 1968 a 

izbucnit un incendiu la mansarda castelului, se pare că de la o țigară lăsată aprinsă. Atunci au ars 

ultimele piese de mobilier originale ale castelului, care erau depozitate la mansardă. În anii acelei 

folosințe nefericite, mai precis în 1985, mansarda și acoperișul castelului au căzut pradă unui nou şi 

devastator incendiu. Apa cu care a fost stins incendiul s-a infiltrat în pereți, contribuind la 

degradarea progresivă a imobilului. Clădirea s-a degradat în timp nemaifiind întreținută. În plus au 

fost distruse ușile și ferestrele, parchetul a fost scos, iar șemineurile sparte.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 2 octombrie 2003 s-a stabilit, printre altele, 

realizarea unor reparații de urgență la Castelul Sturdza, din satul Miclăușeni, și a unor lucrări  

peisagistice în zonele adiacente. În anul 2004, obținând o finanțare de la Banca Mondială, în valoare 

de aproximativ 2,4 milioane de lei (adică 685.700 euro), Mitropolia Moldovei și Bucovinei a 

început restaurarea castelului și a dependințelor. În prezent, lucrările de restaurare s-au finalizat în 

totalitate (iunie 2016 – foto 12). Proprietarul actual intenționează să organizeze aici un complex 

muzeistic și un centru de conferințe, celelalte clădiri urmând să adăpostească un centru de zi pentru 

persoane vârstnice și un centru de pelerinaj. Una dintre clădiri a devenit deja atelier de pictură 

monahală, aici realizându-se icoane și ouă încondeiate. De curând au fost amenajate şi spaţii de 

cazare pentru turişti, iar unitatea de alimentaţie publică funcţionează doar pentru grupuri organizate 

- turiştii ocazionali fiind îndreptaţi spre zona de agrement din apropiere. de la Trei Iazuri (hotel, 

camping, spaţii amenajate pentru sport şi agrement dincolo de‖ iazul cel mare‖, accesul fiind peste 

digul de la iazul nr. 2, pe drum de acces amenajat).   

Parcul  dendrologic. Alecu Sturdza Miclăușanu, fiul lui Dimitrie, a amenajat pe o suprafață 

de 42 hectare din jurul conacului un frumos parc în stil englezesc, cu specii de arbori ornamentali și 

numeroase alei cu flori. Parcul iniţial a fost modelat de peisagiști englezi într-o fostă pădure 

seculară de stejar în amestec cu alte foioase, un rest din foştii codrii de odinioară, la care s-au 

adăugat alte specii ornamentale. La data terminării castelului (începutul secolului al XX-lea) era 

considerat cel mai mare parc particular din Europa. Elementele forestiere de mare valoare 

peisagistică şi economică sunt în mare parte întreţinute. Din nefericire parcul a suferit numeroase 

stricăciuni în perioada anilor 1943-1990.  

După anul 2003 parcul a fost reamenajat şi ecologizat în cea mai mare parte a celor 20 de 

ha, în ultimii ani arborii fiind toaletaţi (facem precizarea că în documente suprafaţa parcului este de 

32 ha dar ca suprafaţă protejată sunt doar 20 de ha
45

).  Au fost trasate şi amenajate aleile de acces 
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pietonal, au fost reconstruite turnurile decorative pentru pază şi podeţele de pe cursul pârâului Boca, 

care străbate pădurea. Pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi sunt identificați pentru 

perimetrul dendrologic de aici următorii arbori protejați: un plop cenuşiu (Populus canescens) 

estimat ca vârstă la peste 300 de ani, un frasin vechi de 350 de ani şi numeroşi stejari seculari cu 

vârste de peste 300 de ani (identici cu pâlcul protejat în zona turistică de la Popasul ―Trei Iazuri‖, 

situate la cca 1,5 km spre nord-vest şi care erau probabil cuprinşi în parcul iniţial). Mai sunt şi alţi 

plopi albi şi cenuşii care întregesc peisajul de luncă în zona mai umedă a parcului. Arboretele de 

zadă, molid, pin şi tisă, alături de unele specii cu valoare ornamentală (Ginkgo biloba - foto 6), 

unele plantate în ultimii 50-60 de ani, cum sunt mestecenii şi diverşi arbuşti, aflate în jurul 

castelului întregesc peisajul dendrologic în zona de acces spre mănăstire.  

 

     
Foto  5- 6. Lacul și arboretul de tisă văzut de pe terasa castelului 

 

Lacul de lângă castel se află pe liziera parcului spre vest, a fost parţial decolmatat şi 

reamenajat inclusiv cu un pod arcuit care face legătura pietonală spre o mică insulă artificială (foto 

5). Odinioară pe lac se puteau folosi bărci pentru plimbări, iar acum pe maluri creşte o vegetaţie 

higrofilă (sălcii, răchite, papură). Valea râului Boca curge  pe o vale tânără și mlăştinoasă și 

împrospătează apa lacului, drenându-se apoi spre Siret.  

 

      
Foto 7- 8.  Mănăstirea Miclăuşeni (biserica veche şi chiliile împreună cu capela cea nouă - 2010) 
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Biserica mănăstirii. Preocupat de extinderea moșiei fiul lui Ioan Sturdza, Dimitrie, a 

construit în perioada 1821-1823 o biserică de curte din zid în stil neoclasic, în apropierea castelului, 

cu hramurile ―Sf. Voivozi‖ şi ―Buna Vestire‖ pe ruinele celei vechi din lemn construită în anul 1787 

de vornicul Ioan Sturdza (foto 7-8). El a înzestrat-o cu o frumoasă catapeteasmă în stil baroc și cu 

numeroase obiecte de cult valoroase. Biserica a fost reparată în anul 1903. Conform actului de 

donaţie a ultimului moştenitor biserica a fost donată Episcopiei Romanului pentru a se înfiinţa o 

mănăstire de maici, care a şi funcţionat între anii 1947-1953. Fiind desfiinţată mănăstirea măicuţele 

au fost mutate la Schitul Cozancea, iar biserica a devenit parohia satului Miclăușeni. În anul 1994 

mănăstirea a fost redeschisă. Mănăstirea Miclăușeni a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice 

din județul Iași, din anul 2004.  

Aşezământul cultural „Sf. Ilie” (foto nr. 9) cuprinde 67 de locuri de cazare (30 camere 

duble şi 7 camere single), un restaurant cu o capacitate maximă de 150 de locuri, săli de conferinţe 

(cu o capacitate de 40 de locuri) şi spații pentru seminarii, cu disponibilități pentru practicarea 

turismului organizat.  

     
 

Foto nr. 9 - 10.  Spaţiile amenajate pentru cazare ale fostelor gospodării anexe ale castelului (Aşezământ cultural „Sf. 

Ilie‖) şi trăsura boierească recondiţionată 

Ofertele recreativ – turistice la Castelul Miclăușeni. Activităţile interactive prin care 

castelul va prinde viaţă vor fi reprezentate prin programe de muzică de demult şi teatru în aer liber, 

demonstraţii de gătit, concurs de dans, parada cailor, muzică de fanfară, parada costumelor de 

epocă, bătaie cu flori, târg de antichităţi şi suveniruri, cămară cu dulceţuri deosebite şi multe alte 

surprize din partea organizatorilor. 
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Foto 11 - 12 .  ‖Zilele castelului‖ de la Miclăușeni și interior din castel 

Programul de cântece populare interpretate de orchestrele de copii și tineri invitate an de an 

fac cu siguranță șederea mai plăcută, iar demonstrațiile de gătit vor deschide apetitul spre bunătățile 

de odinioară, pregătite cu grijă de bucătarii locali. Prin programul ‖zilelor castelului‖  ținute anual 

în luna septembrie se promovează tradițiile specifice comunității și se promovează agroturismul 

local (foto 10 - 11). 

 
CASTELUL DE LA RUGINOASA – fosta reședință de vară a domnitorului Al. I. Cuza 

Poziţia geografică. Castelul cu cea mai 

cunoscută celebritate în materie de blesteme 

din această parte de ţară este fără îndoială 

fosta reşedinţă boierească (şi domnească) de 

la Ruginoasa, fapt menţionat în majoritatea 

materialelor de informare turistică sau 

istorică. Despre viaţă tumultoasă care s-a 

petrecut aici s-au scris numeroase volume 

literare. Castelul este cel mai vizibil element 

al peisajului antropic local, fiind situat în 

mijlocul satului Ruginoasa pe drumul 

naţional DN 28 A Târgu Frumos – Paşcani - 

Moţca care traversează localitatea pe direcţia 

est-vest, la doar 10 km de Municipiul Paşcani şi la 14 km de oraşul Tg. Frumos. Castelul se află 

într-o curte împrejmuită în mare parte de vechile ziduri groase şi înalte din piatră (restaurate, din 

care se mai păstrează doar un singur turn de colţ original), după obiceiul evului mediu târziu. 

Vechea incintă cuprinsă între ziduri fusese în trecut mai mare decât cea de astăzi, motiv pentru care 

acum nu mai există decât o parte din bătrânele ziduri (faţada de la drumul național cu poarta de 

acces şi laterala vestică dinspre biserică, doar parţial) şi ocupă o suprafaţă de cca 13 hectare din cele 

27 de hectare cât a avut inițial. La intrarea principală, pe partea opusă a străzii, este o parcare care 

deserveşte atât obiectivul turistic cât şi gara locală.  

Istoric. Satul Ruginoasa este un vechi sat de răzeşi situat pe culmea largă, de platouri, şei şi 

interfluvii de pe partea stângă a văii Siretului, pe marele drum de legătură a Sucevei cu Iaşiul. 

Moşia Ruginoasa, împreună cu reşedinţa sa boierească, se întindea pe cca 8000 ha și a intrat în 

posesia familiei vistiernicului Sandu (Săndulache) Sturza la finele secolului al XVII-lea prin 

Foto 13 – Castelul Al I Cuza 
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cumpărarea acestora de la familia fostului domnitor Duca Vodă
46

. În 1804 marele vistiernic 

Săndulache Sturdza l-a angajat pe arhitectul vienez Johann Freiwald pentru a construi o reşedinţă 

luxoasă pe locul vechii case boiereşti care au aparţinut strămoşilor săi. Pentru amenajarea 

peisagistică a curţii din jurul palatului a fost angajat grădinarul german Mehler. Acesta a stabilit 

designul unui parc în manieră englezească cu alei străjuite de statui, bănci ascunse în labirinturi de 

verdeaţă şi chiar un iaz înconjurat de sălcii pletoase situat pe valea de la est de castel. Palatul de la 

Ruginoasa a fost construit de Freiwald în stilul propriu arhitecturii civile din Moldova acelor 

vremuri, fiind terminat în anul 1811. Palatul a fost atunci bogat ornamentat, luxos mobilat şi grădina 

acestuia a fost adaptată la stilul grădinilor nobiliare vest-europene devenind astfel un adevărat colţ 

de rai, după cum era apreciat de oaspeţii acestuia
47

.  

Numai că palatul Ruginoasei era urmărit se pare de vechi blesteme, cel mai probabil încă din 

vremea domnitorului Duca, la care nu este exclus să se fi adăugat apoi cu timpul şi altele mai noi. 

Efectul acestora a devenit vizibil prima dată în anul 1840 când a fost ucis chiar Săndulache Sturza, 

cel mai de seamă locatar al curții și primul doctor în drept din Moldova.  În timpul unor sângeroase 

lupte alături de apărătorii curții palatului, Săndulache, fiul marelui logofăt Costache Sturza (din 

timpul domnitorului Mihail Sturza) şi nepot al ctitorului noii reşedinţe vistiernicul Săndulache 

Sturza, a fost împușcat în tipul asediului castelului de către trupa de arnăuţi condusă de către boierul 

Neculai Rosetti - Roznovanu, cu scopul de a o răpi pe frumoasa Marghioliţa Sturza, la acea vreme 

soţia logofătului Costache Sturza (tatăl lui Săndulache), aflată atunci sub pază la Ruginoasa.  

Dar cel care a restaurat castelul şi l-a dus la o nouă faimă, a fost acelaşi Costache Sturza, 

fostul soţ al Marghioliţei şi tatăl răposatului Săndulache, care trăise până atunci mai mult la Iaşi, 

unde avea mai multe proprietăți în jurul capitalei Moldovei și unde dusese o viaţă de nabab fiind 

celebru pentru numeroasele şi bogatele petreceri din palatul său din Copou. El l-a adus în acest scop 

la Ruginoasa în 1847 pe arhitectul Johann Brandel, care a refăcut castelul timp de 8 ani (terminat în 

1855) în stil neogotic cu elemente de romantism german, stil păstrat și acum. Pentru a-şi asigura 

sumele necesare lucrărilor de renovare, dar şi pentru alte cheltuieli, vornicul Alexandru Sturza –un 

alt fiu al lui Costache Sturdza- s-a împrumutat de la Banca Moldovei cu o sumă foarte mare de bani 

garantând cu castelul. Costache Sturdza a pierdut în final reşedinţa de la Ruginoasa devenind falit, 

căci nu mai putuse achita ratele la bancă datorită - în principal - uriaşelor cheltuieli pe care le făcuse 

şi care erau cu mult mai mari decât veniturile sale. 

În anul 1862 Castelul Ruginoasa capătă un nou proprietar şi anume domnitorul Principatelor 

Unite Alexandru Ioan Cuza, care-l cumpără împreună cu moşia aferentă, ipotecate la Banca 

Moldovei de fostul mare logofăt Costache Sturza, bancă căreia i-a achitat suma de 52.011 galbeni, 

după care proaspăt renovatul castel a fost introdus într-o nouă renovare, mobilare şi decorare după 

gusturile noilor proprietari de care s-a ocupat personal Elena Cuza (născută Rosetti), doamna 

Principatelor Unite. Dorinţa domnitorului şi a familiei sale era să transforme castelul de la 

Ruginoasa în reşedinţă de vară. Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite, şi-a inaugurat 

oficial noua sa reşedinţă din Moldova în luna aprilie a anului 1864, cu prilejul sărbătorilor pascale. 

Deşi Cuza nu era deloc superstiţios şi se spune că cel care nu crede în blesteme nu poate fi atins de 

acestea, castelul de la Ruginoasa i-a adus și acestuia cele mai multe ghinioane, după ce până la 

cumpărarea Ruginoasei lui Cuza îi mersese chiar foarte bine. 

Alexandru Ioan Cuza deşi făcuse prin reformele sale mult bine țării şi locuitorilor săi, a 

devenit cu timpul tot mai duşmănit de către politicienii conservatori proveniţi din foştii mari boieri, 

                                                           
46

 http://ruginoasa.iasi.mmb.ro/2557-palatul-memorial-al-i-cuza 
47 În mai 1837 prozatorul Costache Negruzzi descrie palatul de la Ruginoasa în povestirea "Scrisoarea I (Primblare)" 

din volumul  Negru pe alb. Scrisori la un prieten: "Aproape de Târgul-Frumos sunt încântătoarele domenii a 

Ruginoasei. Călătorul primind aici ospitalitate, uita necazele unui supărător drum. El pare că se trezește transportat ca 

prin un farmec în un castel descris de Walter Scott, unde găsește pe lângă mărirea feodalității, gospodăria Poloniei și 

eleganța Franței; și dacă vechii noștri boieri - sprijeni a patriei și a tronului - ar fi avut idee de arta heraldică, negreșit n-

ar fi uitat a scrie pe scutul lor deviza vechii Engliteri Dieu et mon droit." (preluat de pe: http:/ 
http://ruginoasa.iasi.mmb.ro/2557-palatul-memorial-al-i-cuza/ ) 
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de alţii „atinşi‖ de reformele sale şi probabil a fost blestemat de către călugării greci ai mănăstirilor 

închinate care au fost desfiinţate şi poate chiar şi de cei de la Sfântul Munte Athos, de care 

aparţinuseră aceste mănăstiri. De asemenea Cuza a dus o viaţă amoroasă de o scandaloasă 

notorietate, amanta sa Maria Obrenovici născându-i doi fii nelegitimi, pe care mai târziu el şi Elena 

Cuza i-au înfiat. Primul necaz al lui Alexandru Ioan Cuza, de după achiziţia reşedinţei de la 

Ruginoasa, s-a produs la mai puţin de doi ani după inaugurarea Castelului Ruginoasa, fiind înlăturat 

de la tron de către monstruoasa coaliţie şi exilat în străinătate. 

 Dar necazurile legate de Ruginoasa nu se încheiaseră căci în acest palat s-a sinucis în anul 

1873 Alexandru, fiul fostului domnitor, şi tot în acel an moare la Heidelberg în Germania şi 

Alexandru Ioan Cuza. Apoi în anul 1888 a decedat un alt locatar al castelului din Ruginoasa şi 

anume Dimitrie, celălalt fiu al fostului domnitor. Acesta (bolnav de ftizie) a murit în timpul 

voiajului său de nuntă după căsătoria sa cu Maria Moruzzi, căreia îi cedase în prealabil averea sa 

cuvenită ca moştenitor al tatălui său. 

 

      
Foto 14 - 15. Poarta de intrare şi castelul (24 ianuarie 2015) 

Astfel la Ruginoasa rămăseseră să locuiască Elena Cuza văduva domnitorului şi Maria, fosta 

sa noră. Astfel Elena Cuza începea să se simtă tot mai străină în acest castel care i-a plăcut mult la 

început dar acum, după cei trei morţi a devenit tot mai sinistru. În plus Maria Moruzi începuse pe de 

o parte să încalce normele de moralitate şi pe de altă parte să o facă tot mai mult pe stăpâna. Maria 

intrase apoi într-o legătură amoroasă cu inginerul Ionel Brătianu (cazat la castel)  care lucra la calea 

ferată Paşcani - Iaşi, în urma căreia rămâne însărcinată şi, cu care se căsătoreşte în biserica familiei 

de la castel pentru o zi, ca a doua zi să divorţeze – dar, să poarte numele de Brătianu urmaşul lor, 

care va deveni istoricul Gheorghe Brătianu. Mai mult decât atât, Maria era strănepoata fostului 

domnitor Moruzi, care-l ucisese pe Ioniţă Cuza bunicul lui Alexandru Ioan Cuza.  În aceste condiţii 

umilitoare pentru ea Elena Cuza părăseşte pentru totdeauna Castelul Ruginoasa, urmând a se 

întoarce periodic doar pentru a îngriji de mormintele rămase acolo (foto 20). După o vreme Palatul 

Ruginoasa este părăsit şi de către Maria Moruzzi care se plictisea să trăiască la ţară şi ca urmare se 

mută în noua sa reşedinţă din Iaşi care fusese palatul boierilor Pogor, astăzi Muzeul literaturii 

române „Casa Pogor‖.  

Cum fostul domnitor Cuza nu a avut şansa să-şi petreacă bătrâneţile la Ruginoasa aşa cum 

şi-a dorit atunci când a cumpărat castelul şi moşia, nici în mormântul de la Ruginoasa acesta nu a 

avut parte de linişte, căci în anul 1907 a fost mutat de acolo împreună cu fii săi din cavoul construit 

special în pronaosul fostei biserici de curte (foto 19). Dar blestemul se pare că l-a ajuns şi aici, căci 

nici aici nu avusese parte de linişte. Astfel, în timpul celui de-al II-lea război mondial, odată cu 

apropierea armatelor sovietice, pentru a fi ferit de profanare, resturile pământești ale fostului Domn 

al Unirii a fost deshumate şi depuse la biserica Mănăstirii din Curtea de Argeş, iar după război au 

fost readuse în Moldova şi depuse la Iaşi în biserica fostei mănăstiri „Trei Ierarhi‖, alături de alţi doi 

foşti domnitori ai Moldovei Vasile Lupu şi Dimitrie Cantemir. Abia aici se pare că în sfârşit Cuza 
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se „bucură‖ de liniştea de care nu a prea avut parte în viaţă, dar nici mulţi ani după moarte. Dar 

pentru a nu fi totul încheiat în linişte, astăzi se aud unele glasuri care propun strămutarea 

rămăşiţelor lui Cuza în cavoul bisericii din Ruginoasa, unde zic ei şi-a dorit el să odihnească, dar 

unde de fapt nu a avut parte de linişte nici el şi nici familia sa. Din acest motiv nici Elena Cuza nu a 

vrut să odihnească somnul de veci la Ruginoasa şi a cerut să fie înmormântată la Soleşti (județul 

Vaslui), lângă biserica familiei sale, acolo unde avusese loc cununia cu tânărul Alexandru Cuza şi 

alături de conacul părintesc (al familiei Rosetti)  

În anul 1978 un grup de patrioţi, oameni de cultură şi cu sprijinul personalităţilor timpurilor, 

au avut iniţiativa de a reface fosta reşedinţă domnească a lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa 

şi transformarea acesteia într-un muzeu memorial. În anul 2010 s-a încheiat o nouă etapă de 

renovare capitală a castelului urmând ca în anul 2013 să fie adus mobilierul original recondiţionat, 

care s-a mai păstrat şi să fie redeschis publicului muzeul din castel modernizat la standardele 

muzeale europene. 

Parcul din curtea castelului ocupă o suprafaţă de cca 10 ha, inclusiv iazurile amenajate 

spre est. Arborii, arbuştii şi aleile fostului parc au fost distruse în timpul celui de-al doilea război 

mondial şi, mai apoi, de indiferenţa perioadei comuniste, când întreaga curte a fost administrată de 

cooperativa agricolă din localitate.  
 

         

Foto 16 - 17. Molidişul din parcul castelului și Galeria personalităţilor   

Arboretul actual al parcului este relativ recent şi cuprinde pâlcuri de molid, paltin, ulm, 

salcâm şi stejari, ale căror vârste este de cca 40-50 de ani (foto 16). Pe latura estică a fost 

reamenajat un mic lac de baraj artificial, cu o bogată vegetaţie higrofilă dintre care se detaşează 

sălciile plângătoare. Aleile din parc sunt slab amenajate şi întreţinute iar starea de curăţenie este 

îngrijorătoare datorită folosirii parcului de către localnici şi a lipsei de gospodărire eficientă a 

acestuia. Nu există dotări cu mobilier ambiental şi de recreere. În partea dreaptă a castelului, după 

intrare, se găseşte galeria personalităţilor locurilor cu busturi realizate de absolvenţii secţiei de 

sculptură ai Universităţii de Artă din Iaşi (foto 17), precum şi o clădire anexă a vechiului ansamblu 

arhitectonic împreună cu beciul care deservea castelul.  

Biserica Domnească este ctitoria lui Sandu Sturdza terminată în anul 1811, când a fost  

sfinţită (foto 18). Cu două hramuri, ―Adormirea Maicii Domnului‖ şi ―Sf. Ecaterina‖(după numele 

soţiei ctitorului), biserica a fost amplasată pe locul unei biserici de lemn. Actuala biserică este 

refăcută parţial după 1950 în urma distrugerilor din timpul războiului, când devine parohie a satului. 

Fiind monument de arhitectură biserica are elemente originale cum sunt coloanele (capitelurile) de 

inspiraţie ionică de la intrare, aspectul zvelt specific bisericilor occidentale şi forma sferică a părţii 

sale centrale. Biserica mai păstrează câteva icoane din pictura murală originală și obiecte de cult 

vechi. Aici au fost depuse rămășițele pământeşti ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza ( născut la 

data de 20 martie 1820  la Huşi şi, decedat la data de 15 mai 1873, la Heidelberg, Germania- foto 
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19), în 1907, prin deshumarea lor din cavoul aflat în exteriorul bisericii, apoi au fost strămutate  la 

Curtea de Argeş (1944) şi, mai apoi, reînhumate la Biserica Mănăstirii Sf.‖ Trei Ierarhi‖ din Iași 

(1946. În racla din lăcaș sunt și osemintele mamei lui Cuza - Soltana, ale fratelui acestuia Dimitrie 

și ale unchiului Grigori Cozantini. În criptă sunt depuși Sandu şi Ecaterina Sturdza (ctitorii acestei 

biserici), cu fiii lor.  

     

Foto 18 - 19. Biserica şi mormintele fiilor lui Cuza aflate în exteriorul din partea dreaptă a bisericii 

CASTELUL  VLĂDOIANU de la 

CÂRJOAIA, COMUNA COTNARI 

Poziţia geografică. Satul Cârjoaia este situat pe 

valea Pârâului Măgura (sau Cârjoaia), la peste 60 

km de reşedinţa judeţului, pe un drum comunal 

modernizat care se ramifică din drumul judeţean 

DJ 281 C, care se continuă spre satele Coasta 

Măgurii - Blăgeşti şi Cucuteni, considerat parte a 

„Drumului turistic al vinului‖. Acest drum 

modernizat de rang local (DC) face legătura între 

DJ 281 C şi DJ 281 în dreptul satului Sticlăria 

din comuna Scobinţi şi uneşte toate satele din 

comuna Cotnari situate între dealurile, pădurile, 

viile şi livezile din zona platourilor structurale 

ale Dealului Mare - Hârlău. Castelul este situat chiar la intrarea în satul Cârjoaia, dinspre Cotnari 

(fig. 20). Venind direct dinspre Paşcani sau Tg. Frumos, accesul se face de pe DJ 281 C, drum 

deteriorat în zona satului Coasta Măgurii.  

Istoric. Castelul a fost ridicat de meşteri italieni cu materiale aduse majoritar din Italia 

(inclusiv marmură de Carrara) la începutul secolului al XX-lea, fiind terminat în anul 1901(foto 21). 

Vasile Vlădoianu a fost om politic şi demnitar al vremurilor, fost prefect, ministru de finanţe, 

guvernator al Băncii Naţionale. Istoria consemnează că de moşia de la Cârjoaia se ocupa mai mult 

soţia boierului, Raliţa Balş-Vlădoianu, decedată în anul 1943. Vasile Vlădoianu, considerat mare 

cartofor, a murit în anul 1907, la Cannes. Castelul a avut o impresionantă bibliotecă de care însă nu 

se cunoaşte cu certitudine ce s-a ales! 

Fig. 20 
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Actualmente fostul castel boieresc este 

proprietatea S.C. ‖Cotnari‖ S.A. care a cumpărat 

clădirile şi terenurile retrocedate de la 

moştenitorii de drept ai familiei Vlădoianu. Noul 

proprietar are un proiect ambiţios şi de 

perspectivă pentru dezvoltarea turismului în 

zonă. Crama şi beciul vor fi reamenajate, 

jumătate din beci va fi depozit cu vinuri din 

soiuri locale şi tradiţionale, iar cealaltă jumătate 

va fi sală de degustare şi de alimentaţie publică. 

Castelul va fi amenajat la standardele moderne şi 

va cuprinde 40 de locuri de cazare, iar în 

împrejurimile acestuia pe cca 2,5 hectare se va 

amenaja o baza de agrement, cu piscine şi  

terenuri de tenis.  

Beciul construit în spatele castelului de la Cârjoaia- a fost ridicat tot de boierul Vasile 

Vlădoianu. Săpat la o adâncime de 15 metri, beciul are dimensiuni impresionante, fiind lung de 30 

de metri si înalt de circa 6 metri şi prevăzut cu trepte acoperite cu lespezi din calcare şi gresii 

sarmatice exploatate pe valea Pârâului Măgura. Capacitatea de păstrare este estimată la peste 

100.000 de litri de vin. Se mai păstrează încă crama în care boierul Vlădoianu îşi producea vinurile. 

După ce strugurii culeşi de pe cele cca 50 de  hectare cultivate cu viţă nobilă erau zdrobiţi, mustul 

era coborât gravitaţional printr-un uluc săpat în podeaua cramei direct în butoaiele din beci, unde 

rămânea apoi la temperatură constant pentru fermentare şi  pentru maturare-învechire.  

Parcul dendrologic care a fost restrâns teritorial şi ruderalizat cu arbuşti fără valoare 

peisagistică trebuie reamenajat şi toaletat. Terasele antropice amenajate din calcare şi gresii 

exploatate local distruse parţial şi datorită rădăcinilor arborilor din parc trebuie refăcute pe toată 

lungimea lor, vor trebui reamenajate aleile de acces și dotate cu mobilier specific de odihnă şi 

recreere. Dintre speciile de arbori cu valoare peisagistică din actualul parc amintim arboretul de tuia 

comună, mesteacăn şi molid, în asociaţie cu arbustul Buxus sempervirens (foto 21) din apropierea 

castelului, iar în parcul actual delimitat cu gard parţial degradat sunt arbori cu valoare peisagistică 

mai redusă (plop, ulm, jugastru, salcie – foto 22-23). Intervenţia unui peisagist specializat în 

amenajamente horticole, redimensionarea fondului cu valoare dendrologică reală, refacerea 

inventarului speciilor şi a teraselor sunt principalele priorităţi de moment.  

 

     

Foto 22-23. Parcul dendrologic şi castelul Vlădoianu de la Cârjoaia 

Chiar şi sălciile care domină peisajul actual dinspre est (foto 22) ar trebui remodelate şi 

plantate în proximitatea noilor amenajări turistice complexe care vor avea loc la Castelul de la 

Cârjoaia: terenuri de tenis, piscină, spații de cazare, parc aventura. Potenţialul turistic actual al zonei 

Foto 21 – Castelul Vlădoianu 
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Cârjoaia este aproape total nevalorificat. Dezvoltarea unei reţele de agroturism locale ar avantaja şi 

mai mult economia zonei şi ar conduce la o rentabilizare superioară a produselor agricole 

tradiţionale şi a alternativelor de relaxare pentru beneficiarii serviciilor turistice. 

 

CASTELUL CU CAMPANELĂ DIN COTNARI 

Poziţie geografică. Castelul este situat pe DJ 281C (Cotnari – Blăgeşti - Paşcani) la ieşirea 

din satul Cotnari, de unde se urcă pe un drum denivelat şi slab întreţinut către ―castel‖ (cca 400 m. 

în urcare). 

Istoric. Castelul cu campanelă (cu clopoţel – foto 24) a fost construit între anii 1938-1939 

de către ―Asociaţia viticultorilor din Cotnari‖ (a micilor producători care deţineau şi cele mai mari 

hrube din zonă) pentru a deveni domeniu regal pentru Principele Mihai. Constructorii sperau că 

astfel vor putea deveni mai puternici prin lobby-ul pe care casa regală l-ar face în sprijinul lor. Nu a 

mai fost terminat definitiv decât după anul 1950 când devine sediul administrativ al întreprinderii de 

stat (I.A.S.) şi după 1990 a actualei S.C. ‖Cotnari‖ S.A. Deci castelul nu a ajuns niciodată în 

proprietatea casei regale şi nu a servit decât ca sediu administrativ. În jurul său au fost plantaţi 

arbori şi arbuşti ornamentali pe o suprafaţă redusă (pini, thuia candelabru, buxus etc) pentru 

consolidarea versantului afectat de eroziune dar și cu rol peisagistic, după anul 1970. În apropiere, 

peste drumul de acces la castelul cu campanelă, actualul proprietar a construit un schit ortodox. 

Potențialul turistic al zonei Cotnari este slab valorificat în ciuda numeroaselor bune intenții 

afirmate constant de administrația locală sau de conducerea Societății ‖Cotnari S.A.‖ vizibile și pe 

site-ul companiei.  

Celebrul traseul oenologic ‖Drumul viilor‖ necesită investiții rapide în infrastructura de 

transport și cazare. Sediile fermelor S.C. 

‖Cotnari‖ S.A. funcționează în foste conace 

boierești sau posedă sedii modernizate și cu 

investiții adecvate ar putea fi introduse în 

circuitul turistic.Conectivitatea zonelor istorico-

turistice Cucuteni-Băiceni - Cotnari și Hârlău – 

Deleni – Frumușica (județul Botoșani) de 

dimensiune liniară, este obligatorie. Obiectivele 

turistico-istorice locale din comuna Cotnari 

(biserica ștefaniană, ruinele ‖Schola Latina‖ din 

vremea lui Iacob Eraclide, hrubele și podurile 

medievale de pe vechiul drum domnesc -de la 

Cârjoaia și Zlodica-, cetatea traco-getică de pe 

Dealul Cătălina ș.a.) nu stârnesc fluxuri turistice 

din cauza lipsei de oferte. Exemplul de bună practică în marketingul turistic al zonei este 

reprezentat de conacul Ghica Polizu-Micșunești de la Maxut, lângă Hârlău. Numai că prin poziția 

marginală a acestui conac turistic situat pe versantul estic al Dealului Mare-Hârlău nu se acoperă 

cerințele din ce în ce mai crescute de cazare și alimentație publică ale traseului. 

Concluzii. Cele patru obiective arhitecturale analizate au un potențial turistic demn de a fi 

valorificat și multiplicat. La Ruginoasa castelul Cuza a fost redeschis după renovare în 2013, iar 

castelul de la Miclăușeni se poate vizita și la interior începând din 2015! Traseul turistic propus de 

noi beneficiază de un acces relativ bun, folosind drumuri naționale (28 și 28 A) și unele drumuri 

județene care din păcate sunt în mare parte distruse ( DJ 280B și 281C ). Analiza site-urilor turistice 

ne arată o slabă valorificare a unui potențial turistic destul de important. Cele 4 castele se impus 

pregnant în peisajul local, au multă istorie și pot deveni centre culturale, istorice și recreativ agro-

turistice diversificate. Administrarea patrimoniului este un factor limitativ din partea proprietarilor, 

spre exemplu la Miclăușeni activitățile propuse sunt relativ puțin stimulative în ciuda potențialului 

natural și infrastructurii de transport foarte bune.  

Foto 24 Castel Cotnari 
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Serviciile de cazare au o bază limitată fiind destinate grupurilor organizate. Oferta pentru 

turismul de familie practic nu există. Prețurile serviciilor turistice sunt și ele un factor limitativ 

pentru accesul tinerilor. La Miclăușeni se organizează tabere tematice de vară pentru elevi, mai ales 

spirituale. 

Folosind metoda chestionarului pe un eșantion reprezentativ de 40 de elevi asupra 

valorificării ofertelor turistice în perimetrul castelelor de la Miclăușeni – Ruginoasa - Cotnari am 

ajuns la concluzia că programele de relaxare turistică pentru tineri sunt foarte slab reprezentate.  

 Itinerarul propus de noi care reunește cele mai importante castele și palate din zona înaltă de 

podiș din vestul județului Iași poate deveni viabil prin îmbinarea unor tipuri secundare de turism 

cultural (spiritual, ecumenic, istoric, literar ș.a.), cu cel recreativ  (ateliere diverse, pictură pe 

sticlă/lemn…), gastronomic  și oenologic (degustare de vinuri). Posibilitățile valorificării 

agroturistice pot fi promovate foarte bine de toate cele patru castele analizate existând spații 

disponibile pentru activități recreativ-sportive și de recuperare fizică în aer liber (Cârjoaia, 

Miclăușeni și Ruginoasa în mod deosebit). 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

GHINEA, D., (2000), Enciclopedia geografică a României. Editura  Enciclopedică, Bucureşti 

ION, Narcis Dorin, (2008) Elitele şi arhitectura rezidenţială în Ţările Române (secolele XIX-XX). 

Universitatea ―Valahia‖ din Târgovişte 

IRINCIUC, Petrea, (2001) "Monumente istorico-arhitecturale ale Ruginoasei", în Monumentul. 

Lucrările celui de al II-lea Simpozion "Monumentul. Tradiție și viitor" Editura Junimea, Iași 
NICOARĂ, M., Bomher, E., (2010), Conservarea biodiversității în județul Iași, Editura Pim Iași 

PARASCHIV, V., (2011), Castele, palate, conace și parcuri boierești cu impact asupra peisajului 

din județul Iași. Editura Performantica, Iași 

http://www.cotnari.ro/turism 

http://esuceveanu.ablog.ro 

www.monumenteiasi.ro 

www.googleearth. com  

http://ruginoasa.mmb.ro/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esuceveanu.ablog.ro/
http://www.monumenteiasi.ro/
http://www.google/
http://ruginoasa.mmb.ro/


Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

107 
 

Anexa 1 

 

CHESTIONAR 

1. AȚI VIZITAT CASTELELE DE LA MICLĂUȘENI, RUGINOASA , CÂRJOAIA ȘI 

COTNARI? 

 

                   

2. Cum apreciați serviciile turistice de care ați beneficiat pe durata vizitei? 

a. Foarte bune……….. 

b. Bune ………….. 

c. satisfăcătoare …… 

d. rele…. 

3. Ce v-a plăcut în mod deosebit pe durata vizitei? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ce considerați că trebui îmbunătățit? 

a. Starea drumurilor/infrastructura de transporturi…. 

b. Cazarea…. 

c. Condițiile de alimentație publică…. 

d. Ofertele pentru tineri…. 

e. Informarea turistică…. 

f. Transparența programelor… 

g. Prețurile…. 

h. Altele…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

VĂ MULȚUMESC! 

 

Chestionarul va fi trimis prin e-mail la adresa: andreea_diana72@yahoo.com sau direct listat 

elevei Dobrea Andreea – cl.a XI-a B 

 

 

 

 

 

 

 

Da Nu 

mailto:andreea_diana72@yahoo.com
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De la curriculum la formarea competenţelor unei culturi a democraţiei, în 

învăţământul preuniversitar european / From curriculum to the development of 

competences for a culture of democracy, in the European educational system 

 

Cecilia Chifu
48

 

 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi dialog intercultural reprezintă două domenii de care 

Consiliul Europei se preocupă de multă vreme. Au fost semnate tratate, s-au stabilit protocoale 

pentru a încuraja apropierea popoarelor, în spiritul promovării valorilor comune şi al formării 

cetăţeniei europene. Construirea unei culturi a democraţiei este un deziderat la care trebuie să 

contribuie toate forurile societăţii, prin dialog, cunoaştere, convenţii, tratate, legi şi metodologiile de 

aplicare ale acestora, prin realizarea unui plan cadru pentru elaborarea unui curriculum şi 

implementarea acestuia în instituţiile de învăţământ europene, dar mai ales prin deschiderea şi 

convingerea tuturorcă armonia conlocuirii este esenţa menirii oamenilor. Noile evenimente sociale 

cu care se confruntă ţările Europei, fenomenul, din ce în ce mai amplu, al migraţiei, au determinat 

luarea unor decizii, la toate nivelurile. 

Prin Programul Pestalozzi al Consiliului Europei, program de dezvoltare profesională a 

profesorilor şi a actorilor educaţiei, au fost realizaţi, deja, primii paşi în această direcţie. O echipă de 

specialişti, coordonaţi de profesorul emerit în psihologie la Universitatea din Surrey (Marea 

Britanie), a realizat un studiu amplu, în urma căruia a rezultat un document de referinţă intitulat: 

„Competenţe pentru o cultură a democraţiei (CDC). A trăi împreună pe picior de egalitate în 

societăţi democratice şi culturale diverse‖. Această publicaţie este rodul unui proiect desfăşurat în 

patru etape, propus pentru perioada 2014-2017. Prima etapă a fost destinată elaborării unui model 

teoretic referitor la competenţele pe care cetăţenii trebuie să le posede pentru a participa într-o 

manieră eficientă în cadrul unei culturi a democraţiei. În etapa a doua a proiectului, s-a avut în 

vedere elaborarea unor descriptori (stabilirea enunţului sau a descrierii a ceea ce o persoană este 

capabilă să facă din momentul achiziţiei 

diverselor competenţe definite în prima etapă). 

În etapa a treia, se realizează asocierea 

descriptorilor cu nivelurile de competenţe date, 

iar cea de-a patra etapă constă în producerea 

documentelor suport destinate profesorilor şi 

factorilor cu decizie politică care vor da o notă 

mai accesibilă descriptorilor. Se are în vedere ca 

aceste documente să stea la baza dezvoltării 

viitoarelor programe şcolare, a cadrului 

metodologic şi a unor forme noi de evaluare 
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(plecând de la autoevaluare, la evaluarea reciprocă etc). Cea de-a patra etapă este cea mai dificilă, 

pentru că documentele emise trebuie raportate la contextele concrete, diferite, în care se află ţările 

Europei, din Munţii Caucaz, la Oceanul Atlantic, de la Marea Mediterană, la Marea Baltică etc. 

Tocmai de aceea, misiunea atelierului Pestalozzi pe această temă desfăşurat la Andorra la Vella, 

capitala Principatului Andorra, în perioada 6 - 7 iulie 2016, a fost foarte dificilă, determinând 

reflecţia profundă a participanţilor asupra modului în care se poate cultiva un set de valori 

democratice, în diferitele comunităţi europene. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui găsite 

răspunsurile la întrebări precum: Ce atitudini şi ce comportamente putem accepta, pe care nu le 

putem accepta? Cum se împacă antagonismele privind viziunile diferite asupra lumii?  

Metodele de lucru au fost interactive, organizate în perechi sau în grupuri de lucru mai mici sau 

mai mari, în funcție de activitate, pentru a permite realizarea procesului de învăţare, dar şi pentru a 

facilita schimburile de opinii, învăţarea prin cooperare, dezbaterile de idei, jocul de rol, prezentarea 

unor exemple concrete din şcolile şi ţările de origine ale participanților. 

Concret, cursanții au participat activ la mai multe activități de învățare, prin care s-a demonstrat 

modul de formare a competențelor pentru democrație, au adaptat modelul teoretic al competențelor 

și al descriptorilor pentru o cultură a democrației la fiecare context național, s-a realizat integrarea 

modelului educativ și punerea acestuia în relație cu așteptările învățării care vizează curriculumul 

național, s-au propus activități de evaluare ale învățării adaptate marii diversități a elevilor din 

modelul prezentat. 

Formarea unui grup de lucru în cadrul comisiei metodice ‖Om şi Societate‖, alcătuit din 

profesorii de cultură civică, istorie, geografie, religie şi consilierul şcolar, care să asigure 

experimentarea modelelor şi exemplelor de activităţi desfăşurate în cadrul atelierului din Andorra, 

reprezintă un rezultat important pentru şcoala noastră. Creativitatea şi imaginaţia identificării unor 

resurse didactice proprii au condus la activităţi demonstrative cu elevii, cu un impact deosebit 

asupra evoluției lor formative. 

Marea dificultate a implementării CDC constă în urmărirea atingerii descriptorilor pentru 

competenţele vizate prin proiectul propus. Numărul foarte mare al descriptorilor îngreunează 

procesul de evaluare. 

Grupul de lucru şi-a propus perfecţionarea metodelor de lucru, o antrenare eşalonată pentru a 

putea susţine o activitate demostrativă în cadrul Cercului profesorilor diriginţi la nivel de judeţ cu 

tema: „Formarea competențelor elevilor pentru o cultură a democrației” care se va desfăşura la 

Colegiul Naţional din Iaşi, în luna martie 2017. Rolul profesorului diriginte în acest context 

educaţional este foarte important, aducând o perspectivă nouă asupra sarcinilor concrete asumate. 
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Retrospectiva succesului academic la Facultatea de geografie și geologie a 

Universității” Al. I. Cuza” din Iași - Simpozionul internațional Mediul Actual și 

Dezvoltarea Durabilă – ediția a XI-a /International Symposium Present 

Environment and Sustainable Development, XI ed. 

 

Liviu Apostol
49,  Viorel Paraschiv

50 

 

 

 

Rezumat. Simpozionul organizat de mediul academic și cercetare din domeniul geografiei mediului 

de la Universitatea ‖Al. I. Cuza‖ din Iași și-a dovedit utilitatea sa științifică și practică internațională fiind la 

ediția a XI-a. 

Cuvinte-cheie: simpozion, mediu, dezvoltare durabilă 

 

Abstract. The symposium organized by academics and research in the field of environmental 

geography at the University of‖ Al. I. Cuza‖ from Iassy, has proved its scientific usefulness and international 

practice, being at the 11
th
 edition. 

Keywords: symposium, environment,  sustainable development 

 

 

Simpozionul este organizat în fiecare an în preajma 

zilei mondiale a mediului de către colectivul de 

mediu al Facultății de Geografie – Geologie din 

Universitatea ‖Alex. I. Cuza‖ Iași, în parteneriat cu 

Garda Națională de Mediu și Societatea de 

Geografie din România - Filiala Iași. Ediția din 

acest an s-a bucurat și de colaborarea instituțiilor 

reprezentative de pe teritoriul Republicii Moldova: 

Universitatea Academiei de științe, Institutul de 

Ecologie și Geografie, Universitatea de Stat din 

Chișinău, Rezervația naturală Pădurea Domneascăși 

Mișcarea Ecologistă din Moldova. Simpozionul 

este deschis participării specialiștilor și 

cercetătorilor din cele mai diverse domenii 

științifice din întreaga lume, cu preocupări despre 

problematica mediului. La această ediție au 

participat numeroși specialiști din instituții de 

cercetare din România și Republica Moldova, 

alături de care au fost prezenți și cercetători din: 

Albania, Belgia, Camerun, Côte dʹIvoire, Egipt, 

Franța, Iran,  Peru, RD Congo, Senegal, SUA, 

Tunisia și Ucraina (foto 1-2). Aplicația practică s-a 

desfășurat pe un itinerar în Republica Moldova care 

a vizat obiective de patrimoniu natural și antropic cu valențe turistice și conservative pentru 

calitatea mediului natural și antropic.  
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Foto 1. Prof. George W. White, Universitatea South Dakota - SUA 

 

 

 
Foto 2. Aplicația de teren la Cetatea Soroca – Republica Moldova 

*** 

Din cele 11 ediții ale simpozionului nostru internațional PESD, organizate până în prezent, ediția 

din acest an a fost a IV-a ca număr de lucrări efectiv prezente (125), a IV-a ca prezență între autori a 

unor personalități științifice din țară (academicieni, profesori universitari, cercetători principali I  și 

alții 43), prima ca număr de lucrări cu autori din străinătate (33), a doua ca prezență a unor 

demnitari (miniștri, ambasadori, secretari de stat). Aplicația, în străinătate, a fost de succes. 

Bilanțul financiar a fost și el unul bine realizat. Mulțumiri tuturor celor implicați în buna organizare.  

(Scrisoare‖ metodică‖ și evaluare finală realizată de prof. univ. dr. Liviu Apostol). 
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Concursul interregional de limba franceză  ˶FRANCOFȆTE˝, ediția I, Vaslui  

aprilie 2016. Theme: Le français véhicule des idées engagées 

 

 Les moyens d’expression du français d’hier, d’aujourd’hui et de n’importe 

quand 

 

Epure Teodor 
51

 

 

Le français c’est,  à coup sur, l’un des   plus connu langages du monde entier et en même temps le  

berceau des concepts et  des idées qui remontent loin dans l’histoire de l’humanité. Il y a parmi les 

termes spécifiques à telle ou telle science, des mots devenus déjà internationaux pour définir des 

notions très connues. À partir de l’idée que presque une moitié de l’Afrique parle le français puis le 

Canada Francophone, les Antilles, le DOM-TOM et tous ceux qui apprennent le français en tant que 

langue étrangère ou pour mieux communiquer, il ne faut pas laisser à côté l’idée d’étudier un tout 

petit peux l’importance du français dans notre vie. Il y a quelques siècles l’expansion du 

colonialisme a eu son essor, au-delà de son rôle punitif, il a contribué à la dissipation du français 

partout  dans le monde. Par son vocabulaire, très riche, par ses valeurs culturelles, le français est à 

coté de l’anglais un langage tout à fait indispensable de nos jours. S’  il  y a  quelques siècles, le 

français était le symbole de l’imbattable Napoléon, dès mousquetaires ou des  romans des rois et 

des reines de l’histoire de la France, aujourd’hui les notions de français s’imposent par des termes 

très connus. Chaque homme de n’importe quel pays connait-il, par exemple, le sens des mots tels 

planète, volcan, lune, Océan, paysage, utilisés dans le domaine de la géographie. En les utilisant,  

grand nombre de citoyens de notre planète ont la bonne possibilité de comprendre mieux la vie, de 

l’accepter oui ou non mais d’être mieux informés d’une façon encore plus accessible. Sans doute 

partout  dans le monde il y a un grand nombre de langues, chacune avec ses moyens d’expression 

mais l’idée d’une langue capable     à exprimer des notions accessible pour tout le monde  c’est tout 

à fait incroyable mais désirable. Pourtant, a coté des langues romanes, les notions à vrai dire 

génériques  s’imposent de plus en plus dans les domaines les plus variées. Pour le domaine de la 

protection de l’Environnement le vocabulaire est très riche en termes qui n’ont pas  la nécessité 

d’être traduits tels, arbre, énergie, planète, protéger, protection, centrale, le terme générique de 

l’environnement, lui-même c’est commun en français et  l’anglais. A coté de son rôle incomparable, 

le français représente une façon d’agir, un véritable concept de vie et d’action. Tout le monde est 

d’accord avec l’idée de LIBERTÉ, EGALITE et FRATERNITE,  les notions d’un patriotisme sans 

égal surgi des combattants qui ont initié la Révolution Française, la démarche la plus sanglante 

d’une communauté contre la monarchie mais son esprit s’est répandu partout dans le monde. La 

grandeur de la culture française, la littérature, la musique, le théâtre,  a apporté à coup sur des idées, 

des notions et des  courants en tant que  modèles à suivre ou à copier. En  regardant la culture des 

pays francophones ou non,  ce n’est pas si difficile à observer les influences. En outre la 

gastronomie vient s’ajouter à l’usage du français dans des différents domaines, parce que la cuisine 

de France c’est tout à fait unique, i l y a beaucoup de plats connus dans tout le monde, savarins, 

choux à la crème, soupe, gril, roulade, bouillon et on peut continuer à l’infini. Beaucoup de  mots  
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très utilises de nos jours, ont leur origine dans le français, Napoléon devenu monnaie,  Gambetta, un 

chapeau, Savarin, un gâteau  et la liste reste ouverte. Maintenant c’est le moment  à nous demander 

si  le français  représente le passé, le présent ou le futur. Pour répondre il faut se rapporter  en même 

temps au siècle des lumières, au monde actuel et à l’avenir, au debout tout serra assez difficile puis 

les liens deviendront de plus en plus accessibles. Pourquoi ça ? Peut- être, parce que le français  a 

été, c’est  et serra toujours  au milieu des événements en s’accoutumer avec le cri de l’époque. Une 

autre langue encore plus riche de sens tel le français c’est pratiquement impossible à trouver ou 

presque. Le français n’est pas un langage facile, n’est pas impossible mais tout à fait plein d’une 

musicalité incroyable, d’une richesse souvent impossible à comprendre jusqu'à  la fin sans un travail 

acharné. A d’autre part, le français n’est seulement un langage mais un véritable concept, une façon 

de vie et la vie même d’une tierce de notre planète. Voila pourquoi le français c’est le porteur de 

sens pour l’époque contemporaine, c’est la voix pleine de charme de Mireille Mathieu ou d’Édith 

Piaf Gassion, c’est la douceur d’un gâteau raffiné et peut être la beauté d’un tableau de Renoir ou de 

Matisse. Les nouveaux techniques abusent des termes pris du français qui sont assez accessibles. Si 

nous le voulons oui ou non le français domine notre terre et il faut accepter cela si nous sommes  ou 

non d’accord avec l’idée. 
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Conferința națională a Societății de Geografie din România, Cluj Napoca, iunie 

2016 / The national conference of the Romanian Geographical Society, Cluj 

Napoca, June 2016 

Organizatori: Filiala Alma Mater Napocensis din Universitatea ‖Babeș-Bolyai‖, 

Facultatea de Geografie din Universitatea ‖Babeș-Bolyai‖ și I.Ș.J. Cluj 

 

 

Viorel Paraschiv
52

 

 

În ciuda unei popularizări bune ediția din acest an 

nu a stârnit un interes pe măsura așteptărilor 

organizatorilor.  Filiala Iași a SGR a fost 

reprezentată de trei membri din Comitetul director: 

Eugen Rusu – președintele filialei și vicepreședinte 

național, Viorel Paraschiv prim-vicepreședinte 

filială și membru în Comisia de cenzori națională, 

Constantin Gheorghiță vicepreședinte filială și 

membru în Comisia de etică la nivel național. 

Au fost prezentate lucrări pe cele 4 secțiuni: 

geografie fizică și mediu, geografie umană, 

geografie regională și didactica geografiei. 

Delegația ieșeană a prezentat lucrările astfel:  

Eugen Rusu – în plen, comunicarea ‖Rezultate 

controversate în analiza dinamicii recente a 

suprafețelor de pădure ale României‖; 

Viorel Paraschiv – la secțiunea Geografie fizică și 

mediu (și moderator) comunicarea ‖Rușcuța de 

primăvară (Adonis vernalis) în Câmpia colinară 

Jijia-Bahlui‖ (foto 1) 

Constantin Gheorghiță la secțiunea de Didactica 

geografiei, comunicarea ‖Proiecte europene în 

Insulele Canare, Spania‖. 

Au urmat două zile cu aplicații de teren în zona montană (nord-estul Apusenilor) și de podiș 

(Bonțida-Gherla-Sic) a județului Cluj. 

 

                                                           
52

 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, prim-vicepreședinte al S.G.R. – Filiala Iași. E-mail: 

vpv2012@yahoo.ro 
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Foto 1. Secțiunea geografie fizică și mediu 
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VI. RECENZII  
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Înconjurul lumii cu autostopul. Volumul 1 / Hitchhiking around the 

world. Volume I   
 

Autor: Timotei Rad 

Editura PIM, Iaşi 2016, 386 pag., ISBN: 978-606-13-3071-3 

 

 
Rezumat: „Înconjurul lumii cu autostopul‖ este o carte de impresii de călătorii unică în felul ei de a transpune 

în scris aventurile autorului. Volumul prezintă, adesea sub forma unor epistole adresate unor prieteni, o porţiune din 

traseul de aproximativ 200 000 de kilometri parcurşi cu autostopul în 78 de ţări în decurs de trei ani. 

Cuvinte cheie : călătorie, autostop, aventură, Marco Polo 

 

Abstract: ‖ Hitchhiking around the world‖ is a book of travel impressions unique in its way to transpose into 

writing the adventures of the author. The volume presents, often in the form of letters addressed to friends, a portion of 

the routing of almost 200 000 kilometers travelled with the hitchhiking in 78 countries within three years. 

Key words: journey, hitchhiking, adventure, Marco Polo 

 

 

 

Îndemnat de o forţă lăuntrică si de dorinţa de a cutreiera 

şi a cunoaşte lumea, un tinerel ardelean, având în 

buzunar „fabuloasa‖ sumă de 78 de euro, s-a aventurat, 

aidoma unui Marco Polo modern, în cele mai exotice 

locuri de pe Planeta Albastră. Produsul finit rezultat de 

pe urma acestor călătorii nu putea fi decât o carte de 

excepţie, care umple un gol în literatura de specialitate. 

Volumul „Înconjurul lumii cu autostopul‖ este o carte de 

impresii de călătorii unică în felul ei. Aşteptată cu 

nerăbdare, de cei care au luat cunoştinţă, prin intermediul 

internetului  de aventurile cele mai năstruşnice adesea 

periculoase, volumul menţionat, este, fără doar şi poate, 

cea mai notabilă apariţie a genului din ultimii ani.  

Fără a excela prin condiţii grafice deosebite, 

cartea conţine 109 de figuri alb-negru dintre care nu 

lipsesc fotografiile cât se poate de sugestive, schiţele de 

desen, schiţele de hartă cu traseele parcurse şi hărţile. 

Din punct de vedere structural, volumul este împărţit în patru părţi, fiecare prezentând, adesea sub 

forma unor epistole adresate unor prieteni, o porţiune din traseul de aproximativ 200 000 de 

kilometri parcurşi, cu autostopul, în 78 de ţări în decurs de trei ani. Prefaţa cărţii conţine părerea 

unora despre aventurile autorului, dintre care am spicuit următoarele: „Tu dacă te năşteai cu 500-

1000 de ani mai devreme erai un Marco Polo sau un Cristofor Columb (Nicky Predescu)‖, „Tom 

Sawyer şi Huckleberry Finn îs Pepsi Cola American pe lângă Timo (Ovidiu Lechinţan)‖, „De 
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asemenea experienţe n-a avut parte nici Bear Grylls! (Mihăiţă)‖. Cele patru părţi se întitulează după 

cum urmează:  

              Partea întâi. Prima călătorie: eu puşcăriabilul clandestin pe Atlantic 

              Partea a doua. Descoperirea drogului autostop 

              Partea a treia. Înconjurul lumii cu autostopul-prima încercare 

              Partea a patra. Înconjurul lumii cu autostopul-încercarea a doua 

Povestind într-un mod hazliu întâmplările, de la trecerea frauduloasă a graniţei Marii Britanii într-

un container, până la a se fotografia cu un taliban din Afghanistan, ţinând Kalaşnikovul acestuia în 

mână, ne dăm seama de pericolele la care s-a expus de bună voie. O prezentare a unei astfel de cărţi 

nu poate fi încheiată fără „ars poetica‖ autorului: „...Autostopul e un sport al minţii mai complex 

decât şahul...autostopul e o modalitate să înveţi despre lume şi viaţă... e stagiu militar fără superiori 

idioţi. Într-o lume tot mai izolată social,..., autostopul e un antidot, un Mântuitor...‖ 

                                  

                                        

Trombitás Jenő  – profesor la Colegiul Economic Năsăud 
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”Lacurile de acumulare din bazinul hidrografic Sebeş. Studiu de 

hidrologie” / “The artificial lakes from the Sebeș river basin. Study of 

hydrology” 

Autor: Iulian Ioan Ştef 

Editura Transversal, Târgovişte 2016, 237 pag., ISBN: 978-606-605-146-0 

 

Volumul Lacurile de acumulare din bazinul hidrografic 

Sebeş - studiu de hidrologie, este materializarea, sub forma unei 

cărţi  a tezei de doctorat elaborată de Iulian Ioan Ştef şi 

coordonată de prof. univ dr. Victor Sorocovschi de la 

Universitatea „Babeş-Bolyai‖ din Cluj-Napoca. 

În opinia coordonatorului, lucrarea reprezintă 

„un studiu limnologic complex cu valenţe teoretice şi practice 

deosebite, care constituie o premisă importantă pentru 

gospodărirea raţională, echilibrată şi unitară a resurselor de apă 

din bazinul hidrografic Sebeş şi regiunile limitrofe‖. Tematica 

abordată este de actualitate şi contribuie la sistematizarea noilor 

informaţii din arealul cercetat.  

 În volumul care conţine 237 de pagini, autorul a utilizat 

163 de titluri bibliografice (volume, lucrări ştiinţifice şi surse 

juridice), 62 de tabele şi 97 de figuri  

(schiţe, grafice, hărţi). 

Lucrarea este structurată pe nouă capitole având următoarele titluri: 

 Cap.1. Bazinul Sebeşului-localizare şi subunităţi geografice 

 Cap. 2. Premisele geografice ale lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Sebeş 

 Cap. 3. Parametrii amenajărilor hidrotehnice din bazinul hidrografic Sebeş 

 Cap. 4. Bilanţul apei lacurilor de acumulare 

 Cap. 5. Influenţa lacurilor de acumulare asupra scurgerii 

 Cap. 6. Caracteristici fizice, chimice şi biologice ale lacurilor de acumulare 

 Cap. 7. Colmatarea lacurilor  

 Cap. 8. Riscuri induse de lacurile de acumulare 

 Cap. 9. Valorificarea apei lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Sebeş 

În prefaţă, d-l prof. univ. dr. Victor Sorocovschi evidenţiază contribuţia autorului la 

„...completarea şi actualizarea informaţiilor geografice din spaţiul cercetat, îndeosebi a celor 

referitoare la particularităţile lacurilor de acumulare cu funcţiile pe care le îndeplinesc şi 

posibilităţile de valorificare integrată a resurselor de apă dintr-un areal extins din sud-vestul 

Depresiunii Transilvaniei...‖, după care realizează o analiză succintă a fiecărui capitol în parte.  

Lucrarea d-lui Iulian Ioan Ştef este prima lucrare de sinteză care are drept obiect de studiu 

lacurile de acumulare din bazinul hidrografic Sebeş. Tratat cu rigurozitatea specifică unei teze de 

doctorat şi având  un limbaj elevat, volumul este recomandat tuturor specialiştilor din domeniu, 

fiind util atât studenţilor cât şi cadrelor didactice.  

 

Profesor Trombitás Jenő – Colegiul Economic Năsăud 



Repere geografice nr. 11 (2) - 2016 
 

121 
 

Corneliu - Ciprian Ilade, Ion. Gr. Cherciu, Gheorghe Tomşa – 

 Educaţie şi formare. Volum omagial dedicat conf.univ.dr. Costică Neagu, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2016. 

 

 Aşa cum reiese din titlul volumului, apariţia editorială este dedicată universitarului Costică 

Neagu, conferenţiar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, 

Departamentul Formarea Profesorilor.  

Volumul este structurat în trei părţi. Prima parte include un succint portret profesional, în 

timp ce în a doua parte sunt inserate opinii, aprecieri şi felicitări ale colegilor, colaboratorilor, 

prietenilor şi apropiaţilor. Parte a treia a volumului este formată din studii şi articole elaborate de 

colegi şi colaboratori, precum şi de studenţi de la programul de master. Trebuie semnalat totodată şi 

faptul că pe coperta acestui volum se află imaginea Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi‖ 

din Focşani, instituţie pe care profesorul Costică Neagu a slujit-o. 

 Profesorul Costică Neagu este cunoscut ca fiind un exeget al savantului Simion Mehedinţi, 

reuşind să republice operele sale şi să tipărească în premieră lucrări ce se credeau pierdute. S-a 

impus în ,,lumea geografilor‖ nu doar prin pasiunea sa pentru părintele geografiei din România, ci şi 

prin reeditarea revistei ,,Milcovia‖, fondată de Nicolae Al. Rădulescu şi prin participarea la 

Congresele SGR.  

La ceas aniversar, redacţia ,,Repere Geografice‖ semnalează apariţia acestui volum omagial 

şi îi urează profesorului Costică Neagu multă putere de muncă! ,,La Mulţi Ani! ‖  

 

Redacția  
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Teste de geografie pentru gimnaziu – clasa a VIII-a/ Geography tests for 

gymnasium – 8
th

 grade 

Autori/Autors:  

Dorina Cheval, Lucian Șerban, Constantin Dincă, Viorel Paraschiv,  

Ionuț Enache (ISBN 978-606-683-289-2, 136 pagini) 

Editura Didactica Publishing House, București – 2016   

 

 

Rezumat.  Lucrările cuprind teste cu grade de dificultate diferite pentru elevii clasei a VIII-a. Itemii 

sunt diversificați pe grade de complexitate diferite, progresiv, fundamentate pe principiile didactici moderne 

a predării geografiei. 

Cuvinte-cheie: culegere de teste, clasa a VIII-a, itemi, evaluare, metode 

 

Abstract. The work includes tests with varying degrees of difficulty for students of the 8
th
 grade. 

The items are diversified on different degrees of complexity, progressively, based on the principles of the 

modern didactics of teaching geography. 

Keywords: collection of tests, 8
th
 grade, items, estimate, methods 

 

 

Prezenta culegere de teste pentru clasa a VIII-a a 

fost concepută în echipă de lucru complexă, 

pornindu-se de la competențele generale și cele 

specifice derivate din Curriculum național, 

aducându-se elemente de noutate conceptuală în 

ceea ce privește tehnologia de elaborare 

procedurală a itemilor cu cerințele expresive și 

concrete ale acestora. Sunt îmbinați armonios 

tipuri de itemi care stimulează creativitatea 

elevilor, care sunt puși în situația operaționalizării 

gândirii pornind de la simplu la complex și a 

esențializării răspunsurilor pe baza utilizării unor 

exemple de bune practici cunoscute din orizontul 

local. Elementele care țin de didactica generală și 

cea de specialitate, în special cele despre evaluarea 

modernă a cunoștințelor și abilităților practice, sunt 

armonios îmbinate cu modelele tradiționaliste, pe 

alocuri doar teoretice, și specifice conținuturilor 

studiate, dar cu respectarea particularităților de 

vârstă a educabililor. Au fost proiectați itemi care 

valorizează gândirea critică, comparația, problematizarea, eseul structurat sau liber, schemele logice 

sau elementele de joc didactic, care conferă lucrării un important prag analitic pentru formarea unor 

competențe superioare prin promovarea unei evaluări diversificate. Lucrarea este recomandată 

cadrelor didactice și elevilor, fiind utilă tuturor celor care participă la numeroasele concursuri 

școlare geografice.                                                                                                               Redacția 
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LISTA AUTORILOR 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Afiliere Adresa email 

1 Albăstroiu Alexandru Profesor la Școala 

Gimnazială nr. 1 Gârceni, 

Jud. Vaslui 

albastroius@yahoo.com 

2 Albăstroiu Simona Prof.dr. la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași 

albastroius@yahoo.com 

3 Apostol Liviu Prof. univ. dr. Universitatea 

‖Al. I. Cuza‖ – Facultatea de 

Geografie și Geologie 

apostolliv@yahoo.com 

4 Chifu Cecilia Prof. la Școala Gimnazială  

‖Șt. Bârsănescu‖ Iași 

ceciliachifu@yahoo.com 

5 Covăsnianu Adrian Geograf la S.C. Pro - Activ 

Consulting SRL Iași, 

cercetător CUGUAT-

TIGRIS  Universitatea ‖Al. 

I. Cuza‖ din Iași 

covasnianu.adrian@yahoo.com 

6 Damian Nicolae Prof.dr., Director Şcoala 

Gimnazială Pufeşti, profesor 

asociat la Univ. Bucureşti – 

FPSE, extensia Focşani 

(DFP) 

nikudam@yahoo.com 

7 Dobrea Diana Andreea Elev – Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași 

andreea_diana72@yahoo.com 

8 Epure Teodor Prof. la Școala Gimnazială 

Muntenii de Jos, Jud. Vaslui 

tedegeof@yahoo.fr 

9 Felecanu (Popa) Ioana 

Alexandra 

Prof. la Școala Boureni, 

com. Balș, Jud. Iași 

p.ioanaalexandra@yahoo.com 

10 Ipate Dănuț Emil Prof. la Liceul Tehnologic 

‖Petru Poni‖ Iași 

lipate_emil@yahoo.com 

11 Ivan Elena Prof. la Școala Vânători, 

com. Popricani, Jud. Iași 

elenaivan32@yahoo.com 

12 Măcieș Lămîița Doina Prof. la școlile ‖G. 

Călinescu‖ și ‖Alecu 

Russo‖Iași 

sgriasi@yahoo.ro 

13 Măcieș Corneliu Dănuț Inginer - Tulcea  

14 Mărculeț Cătălina Cercetător științific dr. la 

Institutul de Geografie al 

Academiei Române 

cmarculet@yahoo.com 

15 Mărculeț Ioan Prof. dr. Colegiul Național 

‖I.L. Caragiale‖, București 

ioan_marculet@yahoo.com 

16 Paraschiv Viorel Prof. dr. Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași 

vpv2012@yahoo.ro 

17 Pop Vasile Viorel Doctorand Universitatea 

„Babeș- Bolyai‖ Cluj 

Napoca, Facultatea de 

Geografie  

vassypop@gmail. com 

18 Trombitás Jenő Prof. la Colegiul Economic 

Năsăud 

trombitasjeno@gmail.com 

19 Udrea Petru Prof. univ. dr. la 

Universitatea de Vest din 

petru.urdea@e-uvt.ro 

mailto:andreea_diana72@yahoo.com
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Timișoara – Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie, 

Departamentul de Geografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


