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Acest volum este dedicat  memoriei  profesorilor - geografi care au participat la înfăptuirea 

României Mari în 1918, mulți dintre ei devenind după 1945 victimele regimului politic 

comunist. Cu respect ne înclinăm memoriei voastre! Vă mulțumim! 
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Profesorul universitar DHC Grigore Posea, la 90 de ani / 

 Professor DHC Grigore Posea, 90 year old 
 

 

Paraschiv Viorel
1
 

 

                                     

Profesorul Grigore Posea s-a născut la 

15 (12) octombrie 1928 la Nehoiașu, un sat de 

oameni demni și dârzi de pe valea montană a 

Buzăului. Școala primară a urmat-o la Nehoiu, 

apoi s-a înscris la Liceul militar din Chișinău 

(refugiat la Timișoara și Predeal) absolvind 

cursurile liceale în 1948. Se înscrie la 

Facultatea de Geologie-Geografie a 

Universității București, pe care o absolvă în 

1952. Cariera sa universitară este legată de 

universitățile din Cluj (lector între 1957-1960) 

și, mai ales, de cea din București (perioada 

1960-1999). Devine doctor în geografie la 

Universitatea din Cluj, în 1958, cu o cercetare 

despre Țara Lăpușului și Doctor docent în științe, la Universitatea din București, în 1970. 

De-a lungul carierei sale academice profesorul Grigore Posea a publicat peste 300 de 

lucrări științifice, din care peste 30 de volume de sinteze, manuale, tratate, dicționare de 

specialitate, unele în colaborare. Lucrările științifice ale profesorului Posea au fost premiate de-a 

lungul vremii de Academia Română cu premiile ”Gh. Munteanu Murgoci” și ”Grigore 

Cobâlcescu”. De asemenea pe durata carierei sale profesionale profesorul Grigore Posea a 

coordonat și realizat peste 50 de contracte de cercetare cu diferiți beneficiari și contractanți. 

În anul 2003 Universitatea din București – Facultatea de Geografie îi dedică profesorului 

Grigore Posea un volum omagial pentru toată activitatea sa științifică intitulat ”Tezaur 

geografic”, volum apărut la Editura Universitară. După pensionare profesorul Grigore Posea și-a 

legat numele de Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” fiind prorectorul acestei 

unități de învățământ privat. Ca recunoaștere a meritelor sale profesionale și umane îndeplinește 

și funcțiile de președinte de onoare ale Societății de Geografie din România și Asociației 

Geomorfologilor din România. A fost ales profesor de onoare al Universității „Al. I. 

Cuza,,(2010), Iași și Doctor Honoris Causa al Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 

(22.04.2009)
2
. 

                                                           
1
 Profesor dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, Str. Milcov, nr. 11. Email: vio_scout@yahoo.com 

2
 http://oldnews.ubbcluj.ro/5723/ 
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*** 

L-am cunoscut pe profesorul Grigore Posea la cursul de Geomorfologie generală din 

Universitatea București, în 1985. Aflat atunci în plină maturitate intelectuală, noi îl vedeam drept 

un profesor dedicat și exigent. Era unul din acele examene considerate de noi, studenții, drept 

,,cui”! După peste 30 de ani de la momentul evocat pot spune că profesorul Posea era un 

specialist corect, cu tact și metodă de evaluare practică elaborată și corectă. La examenul de 

Geomorfologie dădeam mai întâi scris și treceau la proba orală doar cei cu minim 7. Greu, 

subiecte multe din toată materia de examen și diversificate. 

 Îmi amintesc că la unul dintre subiectele de la proba orală, despre relieful fluviatil, m-a 

pus să descriu un profil transversal al văii Prahovei, la Câmpina. Făcusem aplicațiile practice de 

teren cu lectorul Ielenicz, pe atunci. Am descris cu amănunte profilul geomorfologic al văii 

Prahovei, dar ochiul critic al profesorului tot a găsit vreo două elemente de adăugat. Am terminat 

examenul târziu, spre seară. La final, în amfiteatrul ,,George Vâlsan”,  profesorul Posea ne-a 

adunat pe toți și ne-a încurajat să ne ascuțim simțul practic al terenului, să observăm toate 

formele și microformele pe care le desenăm grafic la orele de lucrări practice și să vedem 

tridimensional microrelieful, corelativ cu harta topografică. Ne-a mai sfătuit ,,părintește” pe 

viitorii didacticieni să folosim desenul la lecții și să explicăm elevilor toată evoluția reliefului 

actual, inclusive microformele ce evoluează chiar sub ochii noștri! 

După câțiva ani l-am reîntâlnit pe profesorul Grigore Posea cu prilejul diverselor 

evenimente geografice multe din ele organizate de Societatea de Geografie din România, pe care 

profesorul a și condus-o direct o bună perioadă de timp. Prezența sa agreabilă am remarcat-o ori 

de câte ori ne-am intersectat pașii. Ultima revedere am avut-o cu prilejul aniversării 

semicentenarului Filialei Vaslui-Bârlad a S.G.R., la 1 decembrie 2014 (foto 2). 

Am admirat din nou claritatea exprimării profesorului Posea pe probleme de larg interes 

pentru țara noastră, despre politicile publice în dezvoltarea regională și principiile care ar trebui 

statuate din punct de vedere geografic în stabilirea regiunilor de dezvoltare economică. Evident 

că pentru mine este tot mai clar faptul că sfaturile practicienilor și specialiștilor în toate 

domeniile științifice, așa cum este profesorul Posea în științele Pământului, nu sunt pe gustul 

celor care ajung la decizia politică în guvern și stat și fumigena ,,regionalizare” a fost total 

abandonată, din păcate… 

Am punctat articolul acesta cu câteva fotografii recente care dovedesc energia deosebită a 

profesorului Posea în sprijinul geografiei românești, cu prilejul unor evenimente științifice din 

mediul academic la Universitatea din Oradea și în două licee la Focșani și Oltenița (foto 3, 4, 5).  
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Foto 2. Expunerea profesorului Posea la Teatrul ”V.I.  Popa” din Bârlad, la Semicentenarul Filialei locale a S.G.R.. 

În fotografie mai apar: Mihai Ielenicz, Adrian Covăsnianu (Iași), Lilian Neacșu (Iași) și Viorel Râmboi (președintele 

S.G.R. Vaslui-Bârlad). Foto din arhiva personală 

 
Foto 3. La Universitatea din Oradea – lansare de carte (18 aprilie 2013) – în dreapta prof.dr. Ovidiu Gaceu 

(Sursa: https://media.uoradea.ro/article70-Lansarea-de-carte-Relieful-resursă-de-bază-a-turismului)  

https://media.uoradea.ro/article70-Lansarea-de-carte-Relieful-resurs?-de-baz?-a-turismului
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Foto 4. Profesorul Grigore Posea la Colegiul ,,Unirea” Focșani, cu prilejul Simpozionului omagial N. Al. 

Rădulescu (iunie 2014). Alături sunt cercetătorul dr. Șerban Dragomirescu (stânga) și prof. dr. Răzvan Săcrieru 

(dreapta) (Sursa www.monitorulvrancea.ro) 

 

     
Foto 5. Profesorul Grigore Posea la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița, la o activitate metodică a 

profesorilor locali (mai 2013 – Sursa:  http://www.olteniteanul.ro/category/educatie/page/2/) 

 

Cu prilejul aniversării vârstei de 90 de ani mult stimate domnule Profesor Grigore Posea 

vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru geografia românească, pe toată durata 

îndelungatei dvs cariere științifice. Ne amintim cu plăcere de cuvintele profesorului Ion Mac, 

http://www.monitorulvrancea.ro/
http://www.olteniteanul.ro/category/educatie/page/2/
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rostite cu prilejul aniversării profesorului Posea la vârsta de 75 de ani, care v-a gratulat ca fiind 

,,primul magistru al celei de-a doua generații de ctitori ai geografiei românești”!
3
 Sunteți pentru 

noi toți un demn mentor al multor generații de geografi. Vă dorim multă sănătate și puterea 

necesară dezvoltării cu succes a proiectelor dumneavoastră, care vă animă viața zi de zi!  
 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

* * * (2003), Volum omagial, Grigore Posea. Tezaur geografic. Personalităţi ale ştiinţei româneşti, Vol. 

1, Edit. Universitară, Bucureşti. 

http://geosymposiumlandscapes.ro, accesat în februarie 2018 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Nicolae Cruceru pe https://www.researchgate.net/publication/292394057  ,,Professor Grigore POSEA at the age of 

85 years”  (2013) 

 

 

 

http://geosymposiumlandscapes.ro/
https://www.researchgate.net/publication/292394057
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Geografii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918: ŞTEFAN MANCIULEA (1894-1985) / 

The Geographers of the Great Union from 1 December 1018: Ștefan Manciulea (1894 - 

1985) 
 

 

 

Născut la 16 decembrie 1894 într-o casă modestă de păstori macedoneni din satul Straja, comuna 

Berghin din judeţul Alba, Ştefan Manciulea, cel care urma să devină una din marile personalităţi ale 

României în domeniile geografiei şi istoriei, urmează la 7 ani şcoala primară în satul natal, iar la 3 

septembrie începe cursul inferior la Gimnaziul Superior Românesc din Blaj unde şi-a format şi şlefuit 

conştiinţa. Ca elev la Blaj a luat contact cu Badea Cârţan, care a fost trimis cu cărţi de I. Bianu, de la 

Bucureşti, prin vama Cucului, la canonicul Ion Micu Moldovan. În mai 1913 a susţinut examenul de 

maturitate, iar în august Consistoriul Mitropolitan din Blaj aproba înscrierea ca stipendiat la Seminarul 

Teologic de 4 ani.  

După absolvirea seminarului, în 1917 Şt. Manciulea a fost numit docent confesional la şcoala 

primară din Hăpria, iar la 1 Decembrie 1918, alături de dascălii, preoţii şi sătenii din satele din Podişul 

Secaşelor, participa la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. În 1919, cantorul docente din Straja, 

Ştefan Manciulea, a fost nominalizat pentru o bursă la Facultatea de Litere şi Filosofie, specialitatea 

geografie, din Bucureşti, unde a avut ca modele pe distinşii profesori Simion Mehedinţi, Nicolae Iorga, 

Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ion Bianu ş.a. După absolvirea facultăţii (1921) a funcţionat ca profesor 

secundar şi director la Liceul Teoretic „Moise Nicoară,, din Arad, iar la începutul lui 1927 a fost 

hirotonisit preot şi numit paroh greco-catolic la Straja. Ca o curiozitate, în Arad, pe lângă activitatea 

didactică, urmează „Şcoala de Arte şi Meserii” şi obţine, iniţial, calificarea de fierar, iar mai târziu, 

certificatul de mecanic de locomotivă. 

În anul 1929, Consiliul Mitropolitan îl detaşa ca profesor de geografie la Liceul Teoretic „Sfântul 

Vasile cel Mare,, din Blaj unde, începând din toamna lui 1937, a îndeplinit şi funcţia de director al 

Bibliotecii Arhidiecezane, iar din 1938 a fost numit inspector secundar în ţinutul Mureş. Între timp, în 

decembrie 1936 îşi susţine la Facultatea de Litere în faţa unei comisii formate din profesorii Simion 

Mehedinţi, C. Rădulescu-Motru, C.C. Giurescu şi I. Candel, teza de doctorat cu titlul „Câmpia Tisei,, şi 

primeşte titlul de doctor în geografie cu menţiunea „Summa cum laude,,. 

Activitatea ştiinţifică începută în anul 1922 s-a concretizat prin numeroase studii precum: 

Contribuţii la studiul Şesului Tisei (1923), Infiltrări de populaţii străine în Banat (1927), Contribuţii la 

studiul elementului românesc din Câmpia Tisei şi Carpaţii Nordici (1931), Sate şi sălaşuri în Câmpia 

Tisei (1931), Infiltrări de populaţii streine în Câmpia Tisei în veacurile XVIII-XIX (1932), Graniţa de 

Vest (1936), Câmpia Tisei (1938), Aşezări româneşti din Ungaria şi Transilvania în sec. XIV-XV (1941), 

Transilvania în cărţile româneşti de geografie apărute până la 1848 (1942), Rolul macedo-românilor în 
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dezvoltarea economică a oraşelor ardelene (1947) ş.a. Între acestea, Graniţa de Vest şi Aşezări româneşti 

din Ungaria şi Transilvania în sec. XIV-XV au fost premiate de Academia Română. 

În lucrarea Graniţa de Vest, cel mai semnificativ studiu al autorului, geograful Şt. Manciulea 

analizează amănunţit, printre alte numeroase probleme, infiltrările de populaţii străine în Banat – sârbi, 

germani, francezi (după 1752); italieni (după 1719); spanioli (după 1733); bulgari (după 1737); maghiari 

(după 1750) – şi în Crişana şi Maramureş – slovaci (după 1800); germani (sec. XVIII); maghiari (după 

1700); ruteni (sec. XIII-XVIII) – şi deznaţionalizarea elementului românesc din judeţele de la graniţa de 

apus a ţării în veacul al XIX-lea prin: a) sistemul de colonizări cu populaţie maghiară; b) maghiarizarea 

prin şcoală şi biserică, după 1869; c) denaturarea datelor statistice. 

În anul 1941 Şt. Manciulea a fost numit conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe a 

Universităţii „Victor Babeş,, din Cluj şi şef al Catedrei de Geografie regională unde a predat cursurile de 

„Geografie regională, state şi continente” şi s-a remarcat ca un dascăl ilustru, pedagog desăvârşit şi om 

de ştiinţă, de o rară scrupulozitate şi acurateţe, care a reuşit să îmbine armonios geografia şi istoria. 

Urmare a refuzului de a intra în rândurile partidului comunist, în anul 1947 Şt. Manciulea a fost 

eliminat din învăţământul superior cu formula „comprimarea catedrei” şi catalogat astfel: „Acest om nu 

este bun pentru nici un serviciu public, decât numai pentru munca de jos, cu braţele”.  

Reîntors la Blaj, fostul conferenţiar universitar a fost angajat la o fermă din oraş, unde trudea la 

aratul terenului, prăşitul porumbului, cositul şi uscatul fânului, sortarea legumelor şi hrănirea animalelor. 

Învinuit că prin lucrările publicate a prezentat denaturat problematica naţionalităților 

conlocuitoare (instigând la ură şi duşmănie) și considerat ca susţinător al Bisericii Române Unite cu 

Roma (desfiinţată în anul 1948),  Şt. Manciulea a fost arestat la începutul anului 1951 şi condamnat la 7 

ani de închisoare, fiind întemniţat pe rând la Jilava, Aiud, Baia Sprie (unde a lucrat la mina de plumb) şi 

Caransebeş.  

În timpul anchetei la care a fost supus de securitate la Cluj a fost obligat să citească din 

manuscrisul tezei de doctorat care-i fusese confiscată. Apoi acesta a fost aruncat în curtea interioară, 

autorul fiind obligat, de câte ori era scos la „plimbare”, să calce în picioare paginile care reprezentau 

munca sa cea mai laborioasă. La Aiud, după ce într-o seară de martie a anului 1954 a vorbit ortacilor de 

celulă despre istoria Basarabiei a fost legat cu lanţuri la picioare şi închis o săptămână în zarcă*. După 

ieşirea din detenţie este rearestat în anul 1962 şi condamnat la 5 ani de detenţie la penitenciarul Gherla de 

unde a fost eliberat la mijlocul lunii august 1964. Revenit la Blaj, Şt. Manciulea reuşeşte să se angajeze ca 

îngrijitor de parc în cadrul Sanatoriului T.B.C. din Blaj, de unde s-a şi pensionat.  

S-a stins din viaţă la 12 iulie 1985 şi a fost înmormântat în Cimitirul Bisericuţei Blajului.  

După anul 1990 mai multe lucrări ale geografului Şt. Manciulea au văzut lumina tiparului. A fost 

republicat studiul Graniţa de Vest (1994; cu sprijinul unor oameni de cultură din Transilvania) și 

publicate volumele: Scrisori şi acte privitoare la mişcarea revoluţionară a românilor din Ardeal şi 

Ungaria în anii 1848-1849 (1992), la Edit. Cartea Românească, Bucureşti, Povestea unei vieţi (1995), la 

Editura Clusium din Cluj-Napoca, Istoria Blajului (2001), la Editura ASTRA – Despărţământul „Timotei 

Cipariu” din Blaj ș.a. 

 
 
 
 
Extras din articolul: Preotul, savantul şi omul Ştefan Manciulea (1894-1985), autori: Ioan 

Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, în revista ,,Magister”, Nr. 8 aprilie 2009, Craiova, p. 107-108. 
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Cercetător ştiinţific doctor Nicolae Muică (1925-2008) 

și pasiunea sa pentru geografie / The Scientific Researcher Nicolae Muică 

(1925-2008) and his Passion for Geography  

 

 

Mărculeţ Ioan
1
, Mărculeţ Cătălina

2
 

 

 

Nicolae Muică (1925 - 2008) 

 

Rezumat. Cercetător ştiinţific doctor Nicolae Muică, reprezentant de marcă al geografiei 

româneşti, s-a născut la 14 septembrie 1925 în localitatea Gornoviţa (judeţul Mehedinţi). A învăţat la 

Liceul „Traian” din Drobeta-Turnu Severin şi a urmat cursurile Facultăţii de Geologie-Geografie, Secţia 

Geografie, a Universităţii Bucureşti. În anul 1987 a obţinut titlul de doctor în geografie în cadrul 

Institutului de Geografie al Academiei Române, cu teza „Studiu geomorfologic al Subcarpaţilor dintre 

Teleajen şi Slănicul Buzăului”. Până în anul 1989 a desfăşurat o prodigioasă activitate de cercetare, iniţial 

ca pedolog în cadrul Comitetului Geologic, iar apoi în cadrul Institutului de Geografie al Academiei 

Române, în cadrul colectivelor de Geoecologie şi Geomorfologie. După pensionare, dr. Nicolae Muică a 

desfăşurat o susţinută activitate universitară (lector şi conferenţiar) în cadrul Facultăţii de Geografie şi 

Geoecologie din Universitatea din Craiova, unde a predat mai multe discipline de profil („Geografia 

solurilor cu noţiuni de Pedologie, „Biogeografie” ş.a.). Dr. Nicolae Muică a încetat de viaţă la 18 august 

2008. Întreaga sa activitate ştiinţifică s-a materializat prin publicarea, singur sau în colaborare, a cca. 70 

de lucrări ştiinţifice şi de popularizare, în diferite domenii ale geografiei: pedologie, geomorfologie, 

biogeografie şi mediu, geografia turismului ş.a. 

Cuvinte cheie: cercet. dr. Nicolae Muică, pedologie, geomorfologie, Institutul de Geografie al 

Academiei Române 

                                                           
1
 Profesor dr. la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Bucureşti; Calea Dorobanților, nr. 163, Sector 1; tel. 

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com  
2
 Cercetător ştiinţific dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, București; Dimitrie Racoviță, nr.12; tel. 

0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com  

mailto:ioan_marculet@yahoo.com
mailto:cmarculet@yahoo.com
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Abstract. The scientific researcher Nicolae Muică, a representative of the Romanian geography, 

was born on 14 September 1925 in Gornovita (Mehedinţi County). He studied at Traian High School in 

Drobeta-Turnu Severin and attended the courses of Geology-Geography Faculty, Geography Section of 

the University of Bucharest. In 1987 he received the title of Doctor of Geography at the Institute of 

Geography of the Romanian Academy with the thesis A Geomorphological Study of the Subcarpathians 

between Teleajen and Slănicul Buzăului. Until 1989 he carried out a prodigious research activity, initially 

as a pedologist within the Geological Committee, and then at the Institute of Geography of the Romanian 

Academy, within the Geoecology and Geomorphology teams. After retirement, Dr. Nicolae Muică held a 

sustained academic activity (lecturer and co-lecturer) at the Faculty of Geography and Geoecology at the 

University of Craiova, where he taught several subjects (The Geography of Soils with Pedology,  

Biogeography etc). Dr. Nicolae Muică passed away on August 18, 2008. His entire scientific activity was 

materialized by publishing, single or in co-authorship, about 70 scientific and popularization papers in 

various geographical fields: pedology, geomorphology, biogeography and the environment, tourism 

geography, etc.  

Keywords: researcher PhD Nicolae Muică, pedology, geomorphology, Institute of Geography of 

the Romanian Academy  

 

 Născut într-o familie de agricultori
3
, la 14 septembrie 1925, în localitatea Gornoviţa 

(judeţul Mehedinţi) – sat risipit, situat la marginea dinspre munte a Podişului Mehedinţi – 

viitorul geograf Nicolae Muică a urmat şcoala primară în satul natal şi Liceul „Traian” din 

Drobeta-Turnu Severin (1939-1947). În anul 1947 a început studiile universitare la Facultatea de 

Ştiinţe Naturale din Bucureşti, dar, din cauza situaţiei materiale grele (accentuată din seceta din 

acei ani), a fost nevoit să renunţe. Între 1949 şi 1953 a urmat cursurile Facultăţii de Geologie-

Geografie, Secţia Geografie, a Universităţii Bucureşti, pe care a absolvit-o cu diploma de merit. 

 În intervalul 1954-1968 a activat ca pedolog la Comitetul Geologic, Întreprinderea de 

Prospecţiuni şi Laboratoare, Serviciul de Pedologie. În cadrul instituţiei, a participat la 

campaniile de teren pentru studierea şi cartarea solurilor, desfăşurate din primăvară până în 

toamnă (1 mai-31 octombrie), în Podişul Moldovei, Câmpia Română, Piemontul Cândeşti, 

Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Moldovei, Podişul şi Munţii Mehedinţi. Rezultatele cercetătorilor 

s-au concretizat prin depunerea a 14 rapoarte ştiinţifice la arhiva Serviciului de Pedagogie al 

Comitetului Geologic şi prin realizarea hărţilor solurilor din România, la scările: 1:1.000.000, 

1:500.000 şi 1:200.000. Urmare a campaniilor de teren, în Podişul Sucevei a identificat un nou 

subtip de sol: cernoziomoid argiloiluvial. 

 Pe teren, deşi scopul principal era studierea şi cartarea solurilor, Nicolae Muică a urmărit 

cu multă pasiune şi interes, o serie de aspecte din domeniul geomorfologiei, în special probleme 

legate de evoluţia reliefului şi a reţelei hidrografice, acumulând o vastă experienţă în domeniu, 

care-l va susţine în cariera de geomorfolog. 

                                                           
3
 Părinţii săi au fost Toader Muică (1877-1957) şi Marina (1887-1954). Şi fratele său mai mare, Ion Vintilescu 

(nume preluat de la mamă), a fost un reputat geograf (asistent universitar, funcţionar în Ministerul Agriculturii şi 

cercetător la Institutul Speologic al Academiei Române). 
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 În intervalul 1968-1971, N. Muică a fost încadrat ca doctorand cu frecvenţă şi bursă în 

cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, fiind coordonat de reputatul geograf prof. 

dr. Vintilă Mihăilescu. La susţinerea tezei de doctorat (Studiu geomorfologic al Subcarpaţilor 

dintre Teleajen şi Slănicul Buzăului – 21 noiembrie 1987), comisia a fost formată din: conf. 

univ. dr. Ioana Pană (Universitatea din Bucureşti) – preşedinte, cercet. şt. dr. Lucian Badea 

(Institutul de Geografie) – conducător ştiinţific şi prof. univ. dr. Ignatie Berindei (Universitatea 

din Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Vasile Băcăuanu (Universitatea din Iaşi) şi cercet. şt. dr. 

Gheorghe Niculescu (Institutul de Geografie) – referenţi oficiali. Lucrarea, pregătită pentru 

publicare, a văzut lumina tiparului în anul 2012, cu titlul Regiunea subcarpatică dintre Teleajen 

şi Slănicul Buzăului. Contribuţii geomorfologice.
4
 Referitor la lucrare, cercet. şt. principal I. dr. 

Lucian Badea a scris: „Nu atât întinderea regiunii cercetate cât varietatea morfologică şi 

complexitatea problemelor ridicate de evoluţia şi dinamica actuală a formelor de relief au impus 

adaptarea unui mod de tratare diferit de cel dominant analitic, sistemic, adaptat în majoritatea 

studiilor de geomorfologie regională. Pentru elaborarea lucrării s-a recurs, aşadar, la tratarea 

globală şi selectivă, sprijinindu-se pe aspectele dominante cerute de o cunoaştere în primul rând 

regională şi în subsidiar specializată”. Este de fapt modul de tratare suficient experimentat şi cu o 

anumită tradiţie în geografia românească, însuşit pe deplin de autorul lucrării care arată de la 

început că «cea dintâi datorie a cercetătorului este să prezinte cât mai obiectiv faptele (adică 

obiectul studiat) şi după aceea să le caute explicaţia».”
5
 

 După finalizarea studiilor doctorale (1971), Nicolae Muică a fost angajat în calitate de 

cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Geografie
6
, unde a performat în cadrul colectivelor de 

Geoecologie şi Geomorfologie până la începutul anului 1989, când i-a fost impusă pensionarea. 

 În cadrul Institutului, geograful Nicolae Muică a colaborat la numeroase teme de 

cercetare şi a efectuat investigaţii de teren în Subcarpaţii Curburii, în Subcarpaţii Getici, în 

Podişul Mehedinţi, în ariile protejate din Oltenia, Carpaţii Orientali, Podişul Dobrogei etc. A 

contribuit la elaborarea a numeroase teme de contract cu Academia Română, Ministerul 

Mediului, Urbanproiect, ISPIF, Institutul de Biologie, direcţiile de arhitectură şi sistematizări ale 

unor consilii judeţene ş.a. 

 Ca pasionat geomorfolog şi adept al îndemnului făcut de profesorul Simion Mehedinţi, 

„geografia adevărată se face cu pasul”, Nicolae Muică s-a ocupat de evoluţia reţelelor 

hidrografice, de raporturile dintre rocă, relief, soluri şi procesele actuale de modelare etc., 

rezultatele obţinute fiind publicate în diferite reviste şi capitole de specialitate. Semnalăm 

studiile şi notele de studiu: Schimbări ale reţelei hidrografice din regiunea de sub munte dintre 

Dâmboviţa şi Râul Doamnei (1971), Schimbări de cursuri în împrejurimile Pătârlagelor (1977), 

Înfăţişarea reliefului (în Potenţialul mediului din Subcarpaţii judeţului Buzău, 1989), Podişul 

                                                           
4
 De apariţia lucrării s-a ocupat soţia sa, conf. univ. dr. Cristina Muică, o importantă cercetătoare în domeniul 

geografiei din România, cu care a avut o căsnicie reuşită şi cu care a colaborat la realizarea a peste zece studii şi 

articole. 
5
 Text preluat pe coperta a IV-a a volumului. 

6
 Comisia de examinare a fost alcătuită din: prof. dr. Vintilă Mihăilescu, prof. dr. Victor Tufescu şi cercet. şt. dr. 

Lucian Badea. 
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Mehedinţi. Constituţia geologică şi caracteristicile reliefului şi Relieful carstic (în Geografia 

României, IV, Regiunile pericarpatice, 1992), Observaţii geomorfologice în Subcarpaţii Olteniei 

între Jiu şi Galben-Gilort (1998) şi Observaţii geomorfologice în ulucul submontan dintre Jiu şi 

Gilort (2000). 

 

 
Coperta lucrării Regiunea subcarpatică dintre Teleajen și Slănicul Buzăului. Contribuții geomorfologice, Edit. 

Universitară, București, 2012 
 

 
Nicolae Muică, soția (Cristina Muică) și fiica Maria (1983)

7 

 

 Rezultatele cercetărilor dr. Nicolae Muică, publicate sub formă de capitole şi subcapitole, 

au contribuit la îmbunătăţirea unor lucrările fundamentale apărute sub egida Institutului de 

                                                           
7
 Din lucrarea Cristina Muică. Împliniri în geografie, autor S. Geacu, Edit. Universitară, București, 2010, p. 87. 
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Geografie al Academiei Române: Geografia României, vol. I, Geografie fizică (1983), Cercetări 

geografice asupra mediului în jud. Buzău (1986), Potenţialul mediului din Subcarpaţii judeţului 

Buzău (1989) şi Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice (1992).  

 În sprijinul elevilor pasionaţi de geografie şi mediul natural, a realizat patru capitole 

pentru volumul Studii geografice cu elevii asupra calităţii mediului înconjurător, coordonat de 

dr. Ion Zăvoianu şi publicat la Editura Didactică şi Pedagogică, în anul 1981 (Relieful antropic; 

Degradarea solurilor ca urmare a unor cauze naturale; Degradarea solurilor ca urmare a 

activităților umane; Observaţii cu elevii asupra poluării solurilor).  

 După anul 1990, cercetătorul dr. Nicolae Muică a avut o intensă colaborare ştiinţifică cu 

geograful britanic David Turnock, de la Universitatea din Leicester, cu care a publicat aproape 

20 de studii în ţară şi străinătate
8
. Datorită geografului român, britanicul a putut cunoaşte în 

profunzime lumea satului românesc, a putut avea o legătură directă cu oamenii locului, de care 

amândoi s-au apropiat cu multă căldură şi înţelegere. 

 Între 1994 şi 1998, dr. Nicolae Muică a desfăşurat o susţinută activitate didactică, în 

calitate de lector şi conferenţiar universitar la Facultatea de Geografie şi Geoecologie din 

Universitatea din Craiova. În cadrul instituţiei a predat mai multe discipline de profil: Geografia 

solurilor cu noţiuni de Pedologie, Biogeografie, Geografia continentelor şi Geografia 

terenurilor degradate, asigurând totdată și practica de teren pentru aceste cursuri universitare. 

Cercet. dr. Nicolae Muică a încetat de viaţă la 18 august 2008, pe drumul de întoarcere 

dintr-o deplasare pe teren în Subcarpaţii Vrancei (Subcarpaţii Curburii)
9
. 

 Întreaga sa activitate ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea, singur sau în colaborare, a 

cca. 70 de lucrări ştiinţifice şi de popularizare, în diferite domenii ale geografiei: pedologie
10

, 

geomorfologie, biogeografie şi mediu
11

, geografia turismului etc. 

                                                           
8
 Living on landslides: The Subcarpathian districts of Buzău and Vrancea (1994), The potential for traditional food 

and drink products in Eastern Europe (1996), Plum brandy distilling in Romanian Subcarpathians (1996), The 

future of Eastern Europe’s small towns: the Romanian case (1997), Pătârlagele: a key village in the Buzău 

Subcarpathians (1997), Aspects of farm diversification (1998), Rural tourism and economic diversification in 

Maramureş, Romania (1999), Transformation of a border region: dispersed agricultural communities in Braşov 

County, Romania (1999), Pluriactivity in the Buzău Subcarpathias: the case of plum brandy distilling (2000), The 

changing significance of Subcarpathian fruits for rural distillation (2000), Maramureş: Expanding human resources 

on the Romanian periphery (2001), Approaches to sustainale forestry in the Piatra Craiului National Park (2002), 

The railway age in the Caroathian forests: a study of Romania (2003), Sustainable development for rural Romania 

(eds., 2004), Historical geography of the Pătârlagele Depression: landscape and settlement to 1945 (2007), 

„Ţuica” in Romania: the Historical Geography of rural distilling (2008), Settlement and toponomy in the 

Pătârlagele Depression: the Buzău Valley settlements between Valea Lupului and Poienile de Jos. Part one: 

Settlement History (2009), Historical geography of settlements in the Pătârlagele Depression: the cartographic 

evidence from the late nineteenth and twentieth centuries (2010) şi Settlement and toponomy in the Pătârlagele 

Depression: Pănătău and Sibiciu (2010). 
9
 Note biografice, p. 167, în volumul Regiunea Subcarpatică dintre Teleajen şi Slănicul Buzăului. Contribuţii 

geomorfologice, Edit. Universitară, Bucureşti, 2012. 
10

 Cercetări pedologice în câmpia dintre Olt şi Argeş (1962), Observaţii generale pedologice în Podişul Sucevei 

(1962), Harta solurilor R. P. R., 1:1.000.000 (1964), Privire geografică asupra solurilor din cuprinsul judeţului 

Buzău (1971), Harta pedologică a R. S. România, 1:500.000 (1971), Solurile (în Potenţialul mediului din 

Subcarpaţii judeţului Buzău, 1989), Subcarpaţii. Solurile (1992), Piemontul Getic. Solurile (1992) ş.a. 
11

 Observaţii privind starea mediului în împrejurimile staţiunii Pătârlagele (Subcarpaţii de Curbură) (1979), 

Conservarea unor elemente geografice de interes turistic în împrejurimile mănăstirii Tismana (1980), Rezervaţiile 
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 În încheie, adresăm mulţumirile noastre doamnei conf. univ. dr. Cristina Muică pentru 

sprijinul oferit în vederea realizării prezentului material.  
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Studiu privind procesele geomorfologice din bazinul hidrografic al  Hușniței / 

Study on the Geomorphological Processes in Huşniţa Catchment Area 

 

Grecu Marilena Violeta
4
 

 

Rezumat. Din suprafaţa primară rezultată în urma retragerii apelor marine (lacustre), prin 

adâncirea reţelei hidrografice şi scoaterea în evidenţă a morfostructurii şi morfolitologiei se formează 

relieful derivat, rezultat al eroziunii selective. Pe seama acestor forme de relief derivat se dezvoltă o 

întreagă serie de forme microrelief, sub inpulsul proceselor de eroziune areolară, ravinaţii, torenţialitate 

sau deplasări pe pante. Procesele de acumulare devin cu atât mai intense cu cât materialele eliberate prin 

eroziune sunt mai abundente fiind acumulate pe loc sau vehiculate de anumiţi agenţi: apă, vânt, procese 

gravitaţionale. 

Cuvinte cheie: eroziune, procese geomorfologice, alunecări, torenți  

 

Abstract. The derived relief as a result of the selective erosion is made of the primary surface 

taking place from the withdrawal of the marine waters (lacustrine), by deepening its hydrographic 

network and highlighting its morphostructure and morpholithology. Based on these derived forms of 

relief a whole series of micro-relief forms are developed under the impulse of isolating erosion processes, 

ravines, torrential or sloping movements. Accumulation processes become even more intense as the 

materials released by erosion are more abundant, being accumulated in place or conveyed by certain 

agents: water, wind, or gravitational processes. 

Keywords: erosion, geomorphological processes, slides, torrents 

  

 

Hușnița este cel mai mare afluent al Motrului, după Coșuștea. Are 44 km lungime și un 

bazin de 315 km, asimetric, cu versantul sudic (Piemontul Bălăciței) mai dezvoltat. Își are 

obârșia sub un deal, la cota 350 m, de la nord – vest de Husnicioara.  În perimetrul comunei 

Prunișor Hușnița își schimbă direcția NV-SE spre V-E, lărgindu-și considerabil lunca. Începând 

de aici valea Hușniței constituie limita nordică a piemontului, iar râul și-a săpat în versantul drept 

până la 4 nivele de terase. Versantul opus, înalt, reprezintă un abrupt cuestiform. Lunca Hușniței 

se lărgește de la 500 m în perimetrul comunei Prunișor pâna la 1000 m spre confluența cu Motru, 

deținând în general o pondere de 50% în cadrul complexului de vale. Panta medie a luncii, în 

aval de Prunișor este de 2,7m/km. 

                                                           
4
 Profesor la Colegiul Național Economic ,,Theodor Costescu” Drobeta Turnu – Severin. E-mail: 

marilenavioletta@yahoo.com, Telefon: 0723940967 
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Albia minoră nu prezintă meandre de anvergură. Câteva meandre simple existau înainte de 

canalizare, în aval de confluența cu pârâul Peșteana Din mărturiile localnicilor rezultă că la 

începutul secolului xx- lea râul curgea într-un talveg adânc de 5-6 m, până după 1930, când în 

urma defrișărilor intense din bazinul Hușniței, organismele torențiale au început să debușeze 

mari cantități de aluviuni, determinând o colmatare rapidă și despletirea cursului, capacitatea de 

evacuare a materialelor fiind cu mult depășită. Un fenomen interesant este acum și secarea apei 

în timpul verii, când râul curge la 2-5 m adâncime prin stratul de aluviuni. 

Albia minoră, puțin adâncă, a favorizat producerea inundațiilor.După 1960 au început 

lucrări de canalizare a cursului Hușniței, de la vărsare spre amont întrerupte 1968. Se poate 

aprecia că pe anumite sectoare, judecând după felul cum au fost înfundate podurile, aluviile 

recente au depășit 4 m în ultimii  50 de ani. În profil litologic, aluviunile luncii Hușniței se separă 

într-un orizont bazal cu elemente grosiere, de cca 3m grosime, și un orizont superior cu argilă 

aluvială până la 7 m. grosime Hușnița are o vale largă, pentu debitul actual, chiar dacă ținem 

seama că a fost modelată în formațiuni foarte friabile. Terasele se păstrează mai mult pe sectorul 

drept. Pe stânga apar destul de fragmentate și izolate. Mulțimea văilor torențiale și intensitatea 

proceselor de alunecare au concurat la fragmentarea versantului stâng și la distrugerea teraselor.  

Terasele văii Hușniței au patul aluvial mai subțire, de maxim 1,5 m, fiind întâlnit în terasa 

a III –a din cele cinci existente.  Prima terasă este destul de bine reprezentă. Are înălțimi de 3-5 

m iar în unele sectoare se leagă de suprafața luncii printr-o frunte teșită, prelungă care se pierde 

pe nesimțite datorită acumulărilor de versant, și înălțării luncii. Terasa a II-a de 10-15 m este 

mult mai fragmentată în dreptul localității Tâmna. Patul de aluviuni are grosimi ce pot ajunge la 

10- 20 m. Terasa a-III-a de 30- 40 m, este destul de fragmentată în raza localității.  În 

componența aluviunilor se constată ponderea mare de 50% a materialelor eruptive. 

    La distrugerea 

intensă a teraselor a 

contribuit atât 

precipitațiile cât și 

eroziunea lineară 

efectuată de Hușnița, ce 

și-a lărgit albia pe 

seama teraselor. 

Hușnița colectează 

toate apele care se 

scurg de pe versanţi şi 

au un caracter 

temporar, fiind formate fie în urma ploilor torenţiale sau din topirea zăpezii.  

În perioadele secetoase, debitul de apă al râului scade uneori până la limita minimă datorită 

precipitaţiilorscăzute, infiltrări în sol a apei, evapotranspiraţiei și accentuării pantelor. În general, 

râul Hușnița nu produce inundaţii, dar se cunosc şi ani în care, din cauza precipitaţiilor foarte 

bogate râul a ieşit din matcă producând inundaţii şi aducând pagube importante oamenilor (ex. 

Foto 1.  Amenajarea  Hușniței în perimetrul  comunei Tâmna 
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toamna anului  2004).Văile afluente  Hușniței, în 

general sunt seci, deoarece apa îşi face apariţia ca 

urmare a scurgerilor de pe versanţi numai în 

perioadele ploioase. Valea Hușniței a fost 

amenajată prin regularizări ale albiei, terasări, 

asanări oferinduse astfel posibilitatea de a fi 

cultivate agricol (foto 1). Pârâul Hușnița se varsă 

în Motru în apropierea orașului Strehaia. 

Există şi văi cu fire periodice de apă care sunt 

alimentate atât din scurgerile de pe versanţi cât şi 

din numeroase izvoare de pantă şi de talveg:  

văile pâraielor Peșteana (afluent al Hușniței), Cervenița și a  pârâului Murguț. Rețeaua de văi 

largi au un caracter intermitent în mare parte a anului. Albiile sunt largi și puțin adânci, prezintă 

un grad de colmatare și pe unele locuri de înmlăștinire. Datorită unor pante reduse, la precipitații 

bogate se pot produce inundații. Luncile sunt folosite mai mult pentru pășunat decât pentru 

culturi agricole datorită posibilității producerii de inundații. Regimul scurgerii râurilor, 

determinat de regimul precipitațiilor, temperatura aerului, relief, soluri, vegetație structură 

geologică prezintă două perioade de creșteri, ape mari și viituri: una primăvara odată cu topirea 

zăpezilor și a doua toamna când cantitatea precipitațiilor crește, iar evaporația scade. Relieful 

slab cimentat le-a dat posibilitatea torenților să sculpteze viroage adânci cu maluri prăpăstioase. 

Regimul de torenţialitate în regiune favorizează o modelare sezonieră activă. Se remarcă o 

înaintare şi în ariile în care au loc procese de tasare.  Toate văile au un profil longitudinal cu o 

cădere continuă, iar în profil transversal prezintă fund plan, puternic colmatat. De exemplu, pe 

Valea Hușniței apar sectoare de supraînălţare datorită materialului provenit de pe versanţi.  

Procese actuale din orizontul local 

Din suprafaţa primară rezultată în urma retragerii apelor marine (lacustre), prin adâncirea 

reţelei hidrografice şi scoaterea în evidenţă a morfostructurii şi morfolitologiei se formează 

relieful derivat, rezultat al eroziunii selective. Pe seama acestor forme de relief derivat se 

dezvoltă o întreagă serie de forme microrelief, sub inpulsul proceselor de eroziune areolară, 

ravinaţii, torenţialitate sau deplasări pe pante. 

  Procesele de acumulare devin cu atât mai intense cu cât materialele eliberate prin 

eroziune sunt mai abundente fiind acumulate pe loc sau vehiculate de anumiţi agenţi: apă, vânt, 

procese gravitaţionale. 

Aflată în contact cu agenţii climatici, partea superficială a scoarţei este modelată puternic 

de aceştia. Pe suprafeţele orizontale sau suborizontale, materialele rezultate prin prelucrarea rocii 

de bază rămân în situ, alcătuind eluviile care îmbracă interfluviile sculpturale. Dacă panta se 

accentuează, sub influenţa gravitaţiei, aceste procese de alterare încep să se deplaseze încet sau 

brusc, în funcţie de condiţiile care acţionează asupra versantului respectiv. Alcătuirea 

petrografică, dominată de faciesul nisipo-argilos cu intercalaţii de pietrişuri, având în vedere 

plasticitatea argilelor umede, reprezintă o cauză primordială a degradărilor şi în special a 

Foto 2. Valea Peșteanei 
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declanşării alunecărilor de teren. Apele curgătoare, reprezintă elementul dinamic cel mai 

important datorită căruia sunt aduse la zi prin eroziuni, stratele de roci ce vor fi expuse factorilor 

subaerieni. Morfologia reliefului reprezentată prin gradul de fragmentare pe orizontală, energia 

versanţilor, lungimea ca şi valoarea înclinării acestora. Astfel, apare evident că degradările se 

produc în general pe pante mai mari de 5
0
. În cuprinsul arealelor cu valoarea înclinării reliefului 

oscilând de la 5
0
 la 10

0
, apar în plus ogaşe şi alunecări superficiale.  

Regimul precipitaţiilor – nu atât cuantumul anual, cât distribuţia acestora în cursul anului 

şi mai ales frecvenţa ploilor torenţiale – corelat cu tipul de vegetaţie.  

Solurile dominante din această zonă sunt cele brun-roşcate tipice. Ele se caracterizează 

prin permeabilitate moderată şi mică şi tasare puternică, indicând o rezistenţă relativ mare faţă de 

eroziune, dar o spălare avansată a orizontului superior.  

Degradarea terenurilor este datorată proceselor geomorfologice. 

Eroziunea în suprafaţă comportă două aspecte: pluviodenudarea şi spălarea. 

Spălarea (ablaţia) reprezintă procesul de îndepărtare a particulelor fine de la suprafaţa 

solului şi rocilor prin scurgerea apelor din ploi sau din topirea zăpezilor pe pante. Sub acţiunea 

eroziunii exercitate de curenţii laminari şi transportului de particule iau naştere o serie de 

şănţuleţe care îşi modifică mereu traseele printr-un fel de microcapturi. Materialele antrenate 

sunt depuse la baza pantei în ordinea greutăţii. De cele mai multe ori spălarea acţionează în 

asociaţie cu alte procese de degradare, dar există şi suprafeţe care sunt prelucrate aproape 

exclusiv prin ablaţie, cum sunt versanţii cu înclinări reduse sau interfluviile uşor înclinate din 

sudul şi sud estul regiunii. Spălarea este favorizată în general de permeaabilitatea redusă a 

solurilor din regiune, pe alocuri mai ales în jumătatea superioară a versanţilor, prin înlăturarea 

orizontului superior mai bogat în humis, arătându-se mici petice de culoare mai deschisă (gălbui-

roşcată). Spălarea afectează și cuestele cu pante mai mari de 15 grade, din cauza despăduririlor 

abrupturilor cuestiforme (abruptul Hușniței).   

Tasarea este un proces mecanic de îndesare a rocii lăsând la suprafaţă o mică formă 

depresionară. Datorită dizolvării sărurilor solubile din depozitele loessoide s-au format crovurile, 

în care se adună apa ploilor.  Prin conjugarea longitudinală a mai multor crovuri se formează un 

rudiment de vale, numită padină.  

Şiroirea - formarea rigolelor – scurgerile temporare sub formă de pânză tind să se 

concentreze în şuviţe, deci să treacă în şiroiri, care dau formele primare create de eroziunea 

liniară. Acestea sunt nişte şenţuleţe a căror poziţie se schimbă de obicei după fiecare ploaie, dar 

există şi cazuri în funcţie de pantă şi de gradul de acoperire cu vegetaţie în care rigolele ăşi 

păstrează traiectul şi tind să se ierarhizeze sub forma rigolelor liniare şi înrămurate şi a reţelelor 

arborescente. Pe pantele argilo-nisipoase, ca şi pe depozitele deluviale şi coluviale, şiroirea 

întâlneşte condiţii favorabile pentru a crea forme statornice care evoluează ulterior spre ogaşe şi 

ravene.  

Ravinaţia/ravenarea este un proces de intensificare a eroziunii în adâncime, având drept 

efect forme stabile în timp, care se înscriu în peisaj şi se află în continuă dezvoltare. Se formează 
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astfel o ravenă (râpă), de obicei pe terenuri în pantă accentuată supuse într-un fel sau altul 

intervenţiei antropice cum ar fi: defrişările, suprapăşunatul, arăturile orientate din deal în vale. 

   Raportate la morfologia planului inferior al lor, ravenele sunt de tip discontinuu (o succesiune 

de praguri în lungul talvegului, separate de mici conuri aluviale) şi de tip continuu, când 

pragurile dispar şi ravena evoluează, având râpă de obârşie şi un con aluvial, toate bine 

conturate. Din prima categorie de ravene, mai des întâlnite în orizontul local al comunei sunt 

ravenele de mal, caracterizate prin lungimi de câţiva metri până la 10 metri, dispuse paralel pe 

flancurile văilor cu înclinări de 5-10 grade îndeosebi.  

 În ansamblul fenomenelor de 

eroziune în adâncime din 

orizontul local, o pondere 

însemnată o au şi ogaşele care se 

dezvoltă în general pe suprafeţe 

plane, ele fiind întâlnite şi pe 

podurile interfluviale. Ele se 

dezvoltă rapid, efect al rocii moi. 

Denumirea de ogaş este foarte 

răspândită, localnicii atribuind-o 

şi torenţilor propriu-zişi.(foto.3) 

Densitatea ogaşelor, în zona luată în studiu creşte mult în zonele de obârşie ale văilor de ordine 

superioară unde s-au adâncit prin eroziune regresivă, prelungindu-se cu timpul şi pe podurile 

largi şi netede ale interfluviilor, exemplu ogașul Corbului. Ogaşul este un şanţ neregulat şi adânc 

provocat de scurgerea apelor în timpul ploilor intense pe coastele erodabile.  

Torenţii. Se deosebesc de formele precedente prin concentrarea unei mari cantităţi de ape 

pe o singură direcţie, mod prin care îşi sporesc mult energia de care dispun în acţiunea de 

eroziune. Prin interceptarea unor pânze de ape subterane, unele văi torenţiale din orizontul local 

au căpătat un potenţial de eroziune sporit, mărindu-şi cu timpul bazinul.  Văile cu scurgere 

temporară îndreptate spre Hușnița cunosc procese de continuă adîncire şi lărgire, explicabile în 

următorul mod: la ploi, infiltrarea fiind foarte slabă din cauza slabei densităţi a covorului vegetal, 

şuvoaiele de apă debordează pe flancurile acestor văi ( valea Peșteana afluent al Hușniței), iniţial 

adâncite doar cu câţiva metri, produc sau lărgesc râpe de mal şi adâncesc văile torenţiale, 

evacuând materialul cu uşurinţă datorită cantităţii mari de apă. Ca urmare se poate observa cum 

aceste văi sunt în plin proces de evoluţie în mod simultan retrăgându-se suprafaţa podului 

interfluvial propriu zis prin tendinţa de formare şi interpunere a unui glacis prelung între valea 

propriu zisă şi culme şi modelat aproape exclusiv prin spălare. 

O altă formă de distrugere a terenurilor de către apă o constituie aşa numitele pornituri de 

teren – alunecările de teren.  În bazinul hidrografic al pârâului Hușnița,  alunecările de teren sunt 

foarte des întâlnite şi local se numesc ,,sudoame”. 

Foto 3.  Terenuri degradate în bazinul Hușniței  
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Alunecările de teren active ocupă 

suprafeţe apreciabile şi acestea sunt 

în legătură cu dezvoltarea unor 

ravene care au reactivizat 

alunecările mai vechi   (foto 4). 

Viteza de alunecare este în raport 

direct cu coeficientul de frecare 

dintre materialul  care se deplasează 

şi cel care ramâne în terenul 

nemişcat precum şi înclinarea 

pantei. Cauzele care determină apariţia alunecărilor de teren şi care au un rol morfogenetic sunt: 

forţa gravitației, apa, configurația reliefului, prezența unei suprafețe înclinate, natura terenurilor 

şi defrişarea pădurilor.Umiditatea solului, condiţie de bază în generarea alunecărilor de teren, 

mai ales atunci când ploile sunt de durată, încete, favorizează infiltrarea apei şi reducerea 

scurgerii superficiale. Majoritatea acestor ploi cad primăvara, când se asociază cu apa provenită 

din topirea zăpezilor şi dezgheţul solului, fapt ce duce la umezirea maximă a solului, favorizând 

producerea alunecărilor. O alta cauză morfogenetică care determină apariția alunecărilor de 

teren,  o constituie prezența marnelor şi argilelor impermeabile din subsol, care prin impregnare, 

fac să se reducă forța de coeziune ce înlesneşte alunecarea. De asemenea, prezenţa unor 

orizonturi groase de nisipuri şi pietrişuri ce 

au o coeziune slabă în alcătuirea dealurilor 

piemontane şi în care văile îşi sapă versanți 

puternic înclinaţi favorizând apariția 

alunecărilor.  

Analizând alunecările de teren existente în 

orizontul local s-a constatat că 

microrelieful alunecărilor este alcătuit 

dintr-o serie de forme pozitive şi negative, 

cu aspect de valuri (foto 5). 

         De asemenea, s-a constatat că se găsesc şi alunecări actuale dar şi reactivate. Se deosebesc 

alunecări stabilizate şi parţial coluvionate şi alunecări active care de obicei însoţesc eroziunea în 

adâncime. Alunecările stabilizate apar  ca suprafeţe largi, netede şi sunt foarte răspândite în 

perimetrul comunei. Mase mari de pământ s-au desprins din partea superioară a versanţilor 

cuprinzând circa două treimi din lungimea versantului, care este antrenat în această deplasare. În 

cuprinsul acestor alunecări îşi fac prezenţa unele lacuri cu vegetaţie hidrofilă ca urmare a 

apariţiei unui izvor la intersectarea straturilor cu pânză freatică. 

Măsuri de prevenire şi combatere a proceselor geomorfologice actuale 

In tratarea problemelor de prevenire şi combatere a eroziunii solului în bazinul 

hidrografic al Hușniței s-a mers pe ideea îmbrăcarii versanţilor cu lucrări pentru combaterea în 

mod special a eroziunii de suprafaţă. Pentru eroziunea în adâncime s-a pus un accent deosebit pe 

Foto 4. Alunecare  
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Foto 5.  Alunecare cu aspect de valuri 
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lucrările de îmbunătăţire a ravenelor, iar lucrările de greutate să se prevadă numai în treimea 

inferioară a versaților. Combaterea eroziunii în adâncime, sub formă incipientă, s-a prevăzut a se 

realiza prin lucrări de împădurire şi împrejmuire susţinute de lucrări uşoare din lemn cum sunt 

traversele de fascine. Aceste lucrări au fost prevăzute în treimea superioară şi de mijloc a 

versanților şi uneori în treimea inferioară. S-au facut, de asemenea, lucrări din beton, baraje şi 

praguri cu fundația evazată, susținute de traverse, iar pe văile cu debit mai mic de 5m
3
/s şi unde 

condițiile au permis au fost introduse baraje din pămant consolidate. Aceste lucrări au fost 

executate în treimea inferioară, iar în treimea superioară şi mijlocie s-au plantat salcâmi cu 

scopul de a proteja versanţii. Pragurile au fost executate pe ravenele cu debite mici şi mijlocii în 

treimea inferioară având ca rol principal consolidarea albiei şi reţinerea aluviunilor. Au fost 

prevăzute praguri cu înălţimea de 1,5 m şi lungime variabilă în funcție de lăţimea văii. Barajele 

construite pe ravenă, din punct de vedere funcţional sunt, în general, de retenţie şi de priză la 

racordarea ravenelor cu canalele de evacuare. Inălțimea barajelor a fost consolidată de înălțimea 

malurilor ravenelor. Lungimea barajelor este în funcție de deschiderea văii, între 10-20 m. 

Aceste baraje sunt consolidate cu dale din beton. La ravenele al căror con de dejecție este 

colmatat, debitul lichid încărcat cu aluviuni, din lipsa unor canale de scurgere dimensionate la 

debítele maxime, se revarsă în luncă. Pentru a evita această revărsare s-au construit canale de 

conducere a apei. Acestea au fost dimensiónate pentru debitul regularizat, la asigurare de 20%   

din   total.  Pe canalelene consolidate,  viteza maximă admisă la debitul maxim este de l,5m
3
/s. In 

zonele unde această viteză de curgere a fostdepăşită, canalele s-au consolidat prin înierbare şi cu 

dale din beton. 

Sistemul de cultură pe curbele de nivel constă  în executarea tuturor lucrărilor în acest 

mod şi amplasarea pe întregul versant a aceleiaşi culturi. Pentru a se realiza lucrările pe direcţia 

curbelor de nivel se pichetează pe versanţi traseul acestora şi se marchează prin brazde. Dacă 

lucrările se execută direct, acest sistem de cultură se  reduc pierderile de sol faţă de mărimea 

pantei cu cel putin 50%. Toate  acestea micşorează eroziunea solului. 

Pe terenurile în pantă cu permeabilitate suficientă argilo-nisipoase sau nisipo-argiloase 

care sunt predispuse alunecărilor, pentru conservarea solului s-au făcut terase unde s-au cultivat 

pomi fructiferi. Prin terasare s-au realizat condiţii de stăvilire a eroziunii. 

Formațiuni ale eroziunii în adâncime se întâlnesc atât pe terenurile arabile cât şi pe păşuni, 

pentru lichidarea cărora trebuie să se ia o serie de măsuri. In cazul în care versantul are o pantă 

uniformă, brăzdată de ogaşe puțin adânci, cea mai corespunzătoare lucrare agrotehnică  este 

nivelarea terenului, însămânțarea cu ierburi perene sau amenajarea pentru plantarea pomilor 

fructiferi. Păşunile reprezintă terenurile cu cele mai frecvente procese de eroziune ce 

caracterizează orizontul local. În condițiile naturale, vegetația ierboasă este alcătuită din ierburi 

perene care constituie cel mai bun mijloc de apărare a solului contra eroziunii. Faptul că 

vegetaţia ierboasă nu-şi exercită, în cazul păşunilor, însuşirile favorabile, se datorează mai 

multor cauze dintre care două sunt mai importante: 

- păşunatul nerațional asociat cu o totală lipsă de îngrijire a pajiştilor; 

- repartizarea pentru păşune a unor terenuri cu soluri mai puţin fertile. 
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Relieful carstic din Munţii Parâng / The Karst Relief of Parâng Mountains   

   

 

Săndulache Cătălina
5
, Săndulache Iulian

6
 

 

 

Rezumat. Calcarele ocupă în Munţii Parâng suprafeţe reduse comparativ cu şisturile cristaline şi 

granitele, dar ele oferă o notă de varietate în geomorfologia acestor munţi. Acestea sunt localizate pe două 

aliniamente (nordic şi sudic) şi impun în peisaj atât forme carstice de suprafaţă (abrupturi, lapiezuri, 

doline, chei), cât şi de adâncime (peşteri). O particularitatea a Munţilor Parâng o constituie circul glaciar 

Găuri, unde calcarele se situează la altitudini de 1.900 – 2.300 m, vorbindu-se astfel de carst alpin sau 

carst de altitudine mare. Datorită localizării sale, topografia tipică de carst a fost modelată de acţiunea 

gheţarilor şi de factorii modelatori periglaciari, fiind considerat astfel un glaciocarst, de vârstă cuaternară.  

  Cuvinte cheie: Parâng, calcare, carst, peșteri, chei. 

 
Abstract. The limestones occupy small areas in Parâng Mountains compared to the crystalline 

shales and granites, but they show the geomorphological diversity of these mountains. They are located 

on two alignments (northern and southern) and include both surface-shaped (steeples, lakes, valleys, 

gorges) and deep (caves) karst in the landscape A particular feature of Parâng Mountains is Găuri glacial 

cirque, where the limestone is found at altitudes of 1.900-2.300 m, thus speaking of an alpine or high 

altitude karst. Due to its location, the typical karst topography was shaped by the action of glaciers and 

periglacial modeling factors, being considered as a quaternary glacio-karst.  

 Keywords: Parâng, limestone, karst, caves, gorges  

 

1. Introducere şi obiective 

Munţii Parâng sunt situaţi în jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali, fiind încadraţi de 

Munţii Vâlcan, la vest, Munţii Căpăţânii, Munţii Latoriţei la est, Munţii Şureanu, la nord şi la 

nord – vest de Depresiunea Petroşani. Limitele sunt date în principal de reţeaua hidrografică: la 

vest, Jiul, la est, Olteţul, la nord, Latoriţa, Lotrul şi Jieţul şi doar la sud limita este dată de 

abruptul de contact între regiunea montană şi Depresiunea Subcarpatică Olteană (fig. 1). 
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Fig. 1. Așezarea geografică a Munților 

Parâng 

 

Principalul obiectiv al 

lucrării îl constituie 

inventarierea, tipizarea şi 

cartografierea formelor reliefului 

carstic pe baza cercetărilor, dar 

mai ales a  observațiilor și 

datelor obținute în primul rând 

din teren. De asemenea, se 

urmărește o descriere a acestora 

și localizarea lor, aceste 

informaţii fiind utile mai ales 

pentru activitatea turistică din 

Munţii Parâng. 

2. Metodologie 

Pentru realizarea acestui studiu s-au utilizat diferite materiale: harta topografică la scara 

1:25 000, hărţi tematice (geologice, pedologice, de vegetaţie), curbe de nivel extrase din modelul 

numeric al terenului (DEM), ortofotoplanuri la scara 1:5000, hărţi turistice. Etapele parcurse au 

vizat: consultarea lucrărilor din literatura de specialitate, analiza hărţilor tematice, numeroase 

campanii de teren în care s-au realizat cartări în arealul propus pe harta topografică la scara 

1:25000, observaţii şi măsurători realizate în teren, fotografii, prelucrarea elementelor cartate în 

programele ArcMap-GIS şi Corel-Draw. Cea mai dificilă etapă a fost cartarea pe teren, ținând 

cont de efortul fizic necesar; s-a lucrat pe hărţi topografice color la scara 1:25000 (mai precis copii 

xerox, scara 1:1, ale acestora), parcurgându-se din aproape în aproape toată aria luată în studiu, 

cartându-se prin semne convenţionale color toate formele de relief şi procesele geomorfologice 

actuale identificate pe teren. De altfel acest material face parte dintr-un studiu amplu care a vizat 

analiza hazardelor și riscurilor naturale din Munții Parâng (Săndulache, Cătălina, 2010). 

3. Rezultate 

Din punct de vedere petrografic şi stratigrafic, Munţii Parâng prezintă o structură foarte 

complexă. În cea mai mare parte, această zonă cuprinde formaţiunile cristalinului danubian, 

alcătuit din şisturi cristaline (Seria de Drăgşan, Seria de Lainici – Păiuş) străbătute de masive de 

granite şi granitoide. Acest cristalin suportă Seria de Tulişa, peste care se depun depozite de 

vârstă mezozoică. Pânza Getică este foarte puţin extinsă în Parâng, prezentându-se sub formă de 

petice (Oncescu, N., 1965) (fig. 2). 
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Fig. 2. Harta geologică a Munţilor Parâng 

 

Calcarele ocupă în Munţii Parâng suprafeţe reduse comparativ cu şisturile cristaline şi 

granitele, dar ele oferă o notă de varietate în geomorfologia acestor munţi. Calcarele din Munţii 

Parâng aparţin Formaţiunii de Tulişa şi cuverturii mezozoice a cristalinului danubian (Iancu, 

Silvia, 1972) (fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3. Calcar cristalin aparţinând Seriei de Drăgşan, 

localizat în Circul Găuri (august 2008) 
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Calcarele sunt dispuse pe două aliniamente: aliniamentul nordic (situat în preajma liniei 

de contact dintre Pânza Getică şi Cristalinul Danubian) şi aliniamentul sudic (dispus la contactul 

dintre Munţii Parâng şi Depresiunea Subcarpatică Olteană). 

Aliniamentul nordic cuprinde relieful carstic situat în partea centrală a Munţilor Parâng 

(interfluviul dintre Lotru şi Jieţ; circul Găuri – Zănoaga Mare şi Zănoaga lui Murgoci; Zănoaga 

Verde şi partea dreaptă a văii glaciare a Jieţului, Zănoaga lui Burtan) şi în partea vestică a 

Munţilor Parâng (pe cumpăna de ape dintre Jiu, Sadu şi Polatiştea şi în sectorul mijlociu şi 

inferior al văii  Polatiştea). 

În sectorul central, calcarele se caracterizează printr-un grad ridicat de cristalinitate, iar 

altitudinea aflorimentelor este cuprinsă între 1.470 şi 2.150 m. Sunt intercalate cu şisturile verzi 

(în Circul Zănoaga Mare – Găuri şi Zănoaga lui Murgoci) şi sunt dispuse peste şisturile verzi pe 

interfluviul Jieţ – Lotru şi peste amfibolite în Zănoaga lui Burtan (Iancu, Silvia, 1970). 

Relieful carstic din sectorul central al aliniamentului nordic este reprezentat de forme 

carstice de suprafaţă: abrupturi caracterizate prin înălţimi de aproximativ 100 m, ale căror pante 

sunt accentuate de caracterul cuestic, nefiind acoperite de vegetaţie. Sunt prezente pe dreapta văii 

Jieţ, la contactul cu Zănoaga Verde, pe stânga Zănoagei Mari din complexul Găuri (aceasta se 

prezintă etajat ca urmare a intercalării calcarelor cu două benzi de şisturi verzi) (fig.4), în 

Zănoaga lui Murgoci (calcarele sunt puse în evidenţă faţă de şisturile verzi sub forma unor trepte 

structurale). 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 4 – Abrupt petrografic situat în circul  Zănoaga Mare – Găuri (august 2007) 

Lapiezuri se formează pe suprafeţele cvasiorizontale din Căldarea lui Murgoci şi Zănoaga 

Mare – Găuri. Acestea ating lăţimi de cca 10 cm şi adâncimi de 10 – 15 cm. Doline sunt prezente 

pe fundul treptei superioare a Zănoagei Mari - Găuri, în Zănoaga Verde, în Căldarea lui Murgoci 

(unde sunt aliniate pe un vechi curs de apă şi adăpostesc mici lacuri carstice). Au diametre de 2 - 

4 m şi adâncimi de circa 1 m, fiind în cea mai mare parte înierbate. Cea mai mare dolină, având 

aspectul de pâlnie carstică, a fost evidenţiată de Gh. Munteanu Murgoci (1898) şi denumită 

,,Gaura Fusului”. Aceasta are un diametru de circa 15 m şi adâncimi de 7 - 8  m. Pe versanţii ei 

se formează lapiezuri liniare şi grohotişuri (fig.5 a și b). 
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Fig. 5 a și b – Gaura Fusului în circul Zănoaga Mare – Găuri (august 2007) 

Chei formează pârâul Găuri, în circul Zănoaga Mare, având lungimi foarte reduse. Acest 

pârâu, după ce realizează un scurt traseu în şisturi verzi, dispare odată cu apariţia calcarelor, după 

care reapare la locul numit ,,Între izvoare”, după ce a parcurs pe cale subterană un petec de 

calcare (Iancu, Silvia, 1970). 

Formele carstice de adâncime sunt reprezentate de avene şi peşteri. Datorită grosimii 

reduse a calcarului, cât şi suprafeţei reduse de extindere, golurile subterane nu au o dezvoltare 

majoră. S-au descoperit însă şase peşteri (Teodorescu, Maria, Angela, Mitrofan, H.,1999): 

Peştera de la Poliţi (localizată la o altitudine de 2045 m, pe o poliţă situată la cca 100 m, pe 

stânga, deasupra văii Găuri), Gaura Zmeului (localizată la o altitudine de 2015 m) (acestea două 

au fost menţionate prima dată de Gh. Munteanu – Murgoci, în 1898), Peştera Găuri (localizată la 

altitudinea de 1990, menţionată de Silvia Iancu, 1970), Peştera Mică (localizată la 2000 m) şi 

peşterile RB 1 (2010 m) şi RB 2 (sunt menţionate de Giurgiu, I., 1998).  

La aceste peşteri se adaugă Peştera cu Apă de la Găuri, descoperită şi cartată în 1980 

(Ploaie, Gh., 1980). Ea se află în fundamentul căldării glaciare, este străbătută de un curs de apă 

subteran, ce reprezintă pârâul Găuri pătruns în subteran. Este singura peşteră din România 

străbătută de un curs de apă şi dezvoltată în fundamentul unei căldări glaciare, la o altitudine de 

peste 2.000 m (Ploaie, Gh., 2006). 

Deoarece calcarele se situează la altitudini de 1900 – 2300 m, circul Găuri se integrează 

(ca şi zonele Muşeteica, Vârtopul Buta, Arpaşul Mic din Munţii Făgăraş) celor mai înalte zone 

carstice din România, fiind numit carst alpin sau carst de altitudine mare (Teodorescu, Maria, 

Angela, Mitrofan, H.,1999). Datorită localizării sale, topografia tipică de carst a fost complicată 

de acţiunea gheţarilor şi de factorii modelatori periglaciari, fiind considerat de Silvia Iancu 

(1970) un glaciocarst, aceasta considerându-l de vârstă cuaternară (fig. 6).  

a. b. 
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Fig. 6 - Complexul glaciar Găuri (august 2008) 
 

În sectorul vestic al aliniamentul carstic de nord, exocarstul este reprezentat de: martori 

structurali – litologici, situaţi pe interfluviul dintre Jiu, Sadu şi Polatiştea, în alternanţă cu 

înşeuări în cadrul cărora s-a atins substratul granitoid sau filito – sericitos (vf. Gropu – 1.538 m, 

vf. Petriceaua – 1.421 m), abrupturi (la Pietrele Albe), lapiezuri (în jurul vârfului Gropu), chei 

(Cutreasa în apropiere de confluenţa cu Polatiştea, Polatiştea în cursul mijlociu şi inferior, Izvoru 

în cursul inferior). Endocarstul este reprezentat de peşteri: Peştera Călugărului, analizată de 

Ionescu M. (1964), situată la sud – vest de vârful Ogrinul (1110 m). 

Aliniamentul sudic cuprinde calcarele situate în zona de tranziţie a muntelui cu 

Depresiunea Subcarpatică Olteană. Sunt reprezentate de o mică bară de calcare jurasice (situată 

în partea vestică, în sectorul Crasna - Drăgoieşti) şi, alta, mai dezvoltată, constituită din calcare 

jurasic superior – cretacic inferior (situată în partea estică, în sectorul cuprins între văile Olteţului 

şi Galbenului).  

Carstul de suprafaţă este reprezentat de: doline (situate pe interfluviul dintre Galbenu şi 

Olteţ), lapiezuri, chei. Cheile Olteţului (fig.7) au o lungime de cca 1,5 km şi o adâncime relativă 

de cca 400 m. Cheile Galbenului au o lungime de cca 1 km, o lăţime de circa 30 – 50 m, 

adâncime relativă de cca 230 m, pe versanţii lor fiind prezente lapiezuri (fig.8), grohotişuri, 

torenţi de pietre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 - Cheile Olteţului  

Fig.8 - Lapiezuri tubulare în Cheile Galbenului (august 2008) 
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Carstul de adâncime este reprezentat de peşteri. Cea mai importantă este Peştera 

Muierilor, care constituie cel mai reprezentativ complex endocarstic din Parâng (Iancu, Silvia, 

1971), fiind situată pe versantul drept al Cheilor Galbenului. Se compune din patru nivele şi are o 

lungime de 3.566 m (Ielenicz M. şi colab., 2003). Prezintă numeroase microforme: draperii, 

stalactite, stalacmite, coloane (cu diferite denumiri: Orga, Avonul etc.). Peştera  a fost 

menţionată încă din anul 1898 de Gh. Munteanu – Murgoci şi reprezentată pe o hartă geologică 

împreună cu celelalte peşteri din Carpaţii Meridionali. Din punct de vedere geomorfologic a fost 

analizată de Ilie I., Lupu Silvia (1962) şi Iancu Silvia (1971). Este prima peşteră electificată din 

România şi introdusă în circuitul turistic (1963) (Ploaie, Gh., 2006). 

4. Concluzii 

Calcarele nu ocupă suprafețe extinse în Munții Parâng dar se impun în peisajul 

geomorfologic prin forme de relief desosebite, care imprimă o notă de varietate și prezintă un 

potențial turistic ridicat. Deși calcarul este o rocă dură (rezistentă față de eroziunea mecanică), 

este solubilă, mai ales dacă apa care îl atacă (îl dizolvă) este încărcată cu CO2, rezultând astfel 

formele carstice (exo- și endocarstice) (Săndulache, I., 2016). Calcarele din Munții Parâng sunt 

localizate pe două aliniamente (nordic şi sudic) şi impun în peisaj atât forme carstice de suprafaţă 

(abrupturi, lapiezuri, doline, chei), cât şi de adâncime (peşteri). Pe aliniamentul nordic se 

remarcă formele de relief situate în circul glaciar Găuri, spectaculoase atât prin diversitate și 

peisaj în ansamblu, dar mai ales prin altitudinea la care sunt situate, necesitând un efort susținut 

pentru a putea fi vizitate. Pe aliniamentul sudic sunt situate Peștera Muierii, Cheile Oltețului și 

Galbenului, mult mai accesibile și cunoscute publicului larg. 
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Caracteristici meteo-climatice ale Depresiunii Huși. 

Studiu de caz: Vulnerabilitatea la fenomenul de brumă/  

Climatic Features of Huşi Basin.  

Case Study: Vulnerability to Hoarfrost Phenomenon 

 

 
Munteanu Laura Roxana

7
 

 

 

 
 

Rezumat. Studiul este o analiză a vulnerabilității unei microunități de relief a Podișului Moldovei 

la fenomenul hidro-meteo al brumei și efectele acesteia asupa peisajului agricol, pomi-viticol. 

Condiționările cadrului natural al microreliefului stimulează asociativ fenomenul. 

Cuvinte-cheie: brumă, vulnerabilitate, hazard, depresiunea Huși, viticultură 

 

 

Abstract. The present study tackles the vulnerability of a Moldavian plateau micro-unit to the 

hydrometeorological phenomenon of the hoarfrost and its effects on the agricultural, tree-viticultural 

landscape. Associatively, the conditions of the natural microrelief stimulate the phenomenon.  
Keywords: hoarfrost, vulnerability, risk, Huşi basin, viticulture  

 

 

 

Depresiunea Hușilor face parte din Podișul Moldovei, fiind situată în nord-estul Podișului 

Bârladului, reprezentând o subunitate geografică bine delimitată în estul Podișului Central 

Moldovenesc. Din punct de vedere administrativ depresiunea aparține județului Vaslui, aflându-

se în nord-estul acestei unități administrativ-teritoriale. Pe teritoriul Depresiunii Hușilor se 

întretaie paralela de 46º 41` latitudine nordică, cu meridianul de 28° 03` longitudine estică, ceea 

ce relevă o poziţie estică în cadrul teritoriului României şi în acelaşi timp o poziţie nord-estică în 

cadrul judeţului Vaslui (fig. 1). 

Hazardul reprezintă ,,un eveniment ameninţător sau probabilitatea de apariţie într-o 

regiune şi într-o perioadă dată a unui fenomen natural cu potenţial distructiv (pagube materiale, 

daune aduse mediului înconjurător, victime umane)”. 

Riscul este definit ca ,,numărul posibil de pierderi umane, persoane rănite, pagube 

materiale de orice fel, produse în timpul unei perioade de referinţă şi într-o regiune dată, în cazul 

existenţei unui fenomen natural particular”. 

Dezastrul natural reprezintă ,,o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, care 

cauzează pierderi umane, materiale şi de mediu, pe care societatea respectivă nu le poate depăşi 

cu resurse proprii”. 

Vulnerabilitatea înseamnă ,,gradul de pierderi (0-100%), rezultate din potenţialitatea unui 

fenomen de a produce victime şi pagube materiale”, gradul de vulnerabilitate depinzând de 

nivelul de dezvoltare socio-economică al zonei în cauză. 
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Fig. 1 Așezare geografică Depresiunea Huși 

 

În anul 2011 (tabelul 1) primăvara a fost mai caldă decât normala multianuală, cu valori 

cuprinse între 1,1
○
C şi 5,0 

○
C (lunile martie şi aprilie) şi mai mică decât normala în luna mai, cu 

0,4
○
C. Precipitaţiile au depăşit normala în martie cu 10,4 mm, aprilie cu 5,6 mm şi au fost 

aproape de normală în luna mai, iar umiditatea relativă a depăşit normala cu 3% în martie, 12% 

(aprilie) a fost subnormalăîn luna mai (-1%).  

Vara este caracterizază prin temperaturi mai ridicate decât normala multianuală, cu valori 

cuprinse între 0,9-2,5
○
C, iar precipitaţiile au înregistrat un deficit în lunile iunie (44,0 mm) şi 

august (24,7 mm). În luna august au depăşit normala cu 65,8 mm.  

Umiditatea relativă prezintă fluctuaţii, variind de la 61% la 65%, în funcţie de prezenţa 

precipitaţiilor. Luna septembrie a înregistrat temperaturi ce au depăşit multianuala cu 1,8
○
C şi un 

deficit de precipitaţii de 34,4 mm. 

Temperatura minimă absolută a fost de -23,7
○
C, înregistrată pe 26 ianuarie, maxima 

absolută a fost de +37,5
○
C înregistrată pe 13 august. 

Temperatura medii (lunare si anuale) 

Temperatura medie anuală a aerului este de 9,5
o
C în intervalul 1896-1995 şi de 9,8

o
C 

între 1952-1987, cu o amplitudine medie de 25
o
C şi o amplitudine a extremelor absolute de 

69,3
o
C (între – 29,1

o
C şi + 40,2

o
C ), ceea ce evidenţiază un accentuat continentalism termic, iar 

frecvenţa, durata şi intensitatea gerurilor sub – 20
o
C avertizează asupra pericolului de inghet al 

viilor si al pomilor fructiferi. Potrivit datelor înregistrate din teritoriul cercetat, reiese că 

temperatura medie anuală a aerului în perioada 2011 este de 11,5 
o
C (Tabelul 1). 

Temperatura medie în luna cea mai caldă (iulie, este de 23.5
o
C ). 

Temperatura medie în luna cea mai rece (ianuarie, este de 1.2
o
C). 
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În timpul verii se manifestă secete frecvente datorate circulaţiei maselor de aer de origine 

tropicală dinspre Africa de Nord și de origine continentală dinspre Asia Mică sau zona arabo-

caspică. 

Primul îngheţ s-a înregistrat  în a doua decadă a lunii octombrie iar ultimul îngheţ s-a 

înregistrat în luna mai (tabelul 2) 

 Bilanţul termic global în anul 2011 are valoarea de 3861
o
C. Durata medie fără îngheţ 

este de circa 180 zile. Inversiunile termice au loc frecvent iarna şi în anotimpurile de tranziţie 

(tabelul 3). 

 

 
 

Tabelul 1 

 

 

Date privind primul şi ultimul îngheţ, numărul de zile fără îngheţ în perioada 2017 
                                Tabelul 2 

Specificare 2017 

Primul îngheţ 18.X. 

Numărul de zile fără îngheţ 331 

Ultimul îngheţ 30.III. 

 

Specificare    

Ian. 

 Febr.  

Martie 

  

Apr. 

Mai  Iunie  Iulie  Aug.  

Sept. 

Oct.  Nov.  

Dec. 

 

Total 

Per.de 

veget. 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 12 

luni 

(IV-

IX) 

TEMPERATURA(ºC) 

Decada I -5,2 1,8 -2,3 8,7 11,9 21,5  20,7 21,5 19,4 15,0 5,8 2,85 11,6 18,1 

Decada II 2,4 -3,3 5,9 8,16 17 20,6  25,5 21,6 20,6 6,9 0,8 3,7 10,5 19,2 

Decada III -5,0 -6,3 7,6 13,3 20,1 18,9  22,5 21,7 16 5,3 1,25 0,3 10,3 17,9 

Media 

lunară 

-2,6 -2,6 3,7  10 16,3 20,3  22,9 21,6 18,7 8,9 2,6 2,2 10,4 18,3 

PRECIPITAŢII(mm) 

Decada I 6,8 1,0 12,8 9,6 28,4 54,8 3,2 14,4 3,8 28,4   - 7 149,2 21,5 

Decada II 9 3,6 1,4 34,2 27 13,8 42,2 9,8 - 2,8   - 9,2 243,8 148,2 

Decada III 5,6 3,6 8,0 3,2 8,4 33,4 28,2 - 3,6    -   - 0,3 269 182,4 

Media  

lunară 

21,2 8,2 22,2 47 47,8 102 73,6 24,2 7,4 38,2   - 16,5 657,2 459,8 

UMIDITATEA RELATIVĂ(%) 

Decada I 94 73 69,7 71,1 69,3 66 69,4 61,8 63,3 63,6 77,1 84,8 75 68 

Decada II 96 73 71,9 70,2 70,1 65,7 64 60 57,3 73,1 80 91,8 76 67 

Decada III 88 92 65,4 50 60,0 70 68 55,2 57,3 80 78,2 83,3 76 70 

Media  

lunară 

92,5 85 64 60 89,2 67,1 62 57 59 71,7 78,3 86,5 76 69 
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Date privind bilanţul termic în perioada  2011-2017 
                                                                                                           Tabelul 3 

Specificare    Ʃ 

Bilanţul termic global 3861˚C 

Bilanţul termic activ 3587˚C 

Bilanţul termic util 1530˚C 

Bilanţul termic global rezultă din însumarea temperaturilor medii zilnice . Bilanţul termic activ 

rezultă din însumarea temperaturilor din zilele cu mediile diurne mai mari de 10 grade Celsius. 

Bilanţul termic util rezultă din însumarea diferentelor de temperatură care depăşesc pragul 

biologic de 10 grade Celsius. 

Umiditatea atmosferică 

Precipitaţiile atmosferice sunt în medie de 581,5 mm anual, cu variaţii reduse în plus sau 

în minus. Extremele ating cifre de 215,3 mm anual în anul 1939 şi maxim 888,2 mm anual în 

anul 1940. 

Regimul precipitaţiilor prezintă două maxime anuale: în mai-iunie, mai accentuat, şi altul 

în octombrie mai redusă cantitativ. Regimul minim se înregistrează în ianuarie-februarie-martie 

şi august-septembrie. 

Formele de precipitaţii sunt variate după cum urmează: 

 ploile predominante sunt condiţionate de masele de aer cu influenţe atlantice (dinspre vest). 

Uneori apar şi ploi adiabatice de tip averse cu grindină (cum a fost în mai 1954), care a 

distrus plantaţiile de vii din partea de vest şi nord-vest a oraşului Huşi; 

 zăpezile sunt frecvente în lunile decembrie-martie. Grosimea medie a stratului de zăpadă 

este de 39,3 cm iar grosimea maximă atinge cifra de 110 cm şi chiar mai mult (în iarna 

anilor 1940, 1954 ). Topirea bruscă a zăpezilor provoacă primăvara alunecări de teren şi 

uneori scurgerea de ,,gloduri” (curgeri noroioase). 

 brumele timpurii apar în septembrie-octombrie, iar cele târzii în primăvară în aprilie-mai 

când se înregistrează pierderi importante de ochi la culturile viţei de vie; 

 roua, prezentă în special primăvara-vara, aduce beneficiu în menţinerea umidităţii 

atmosferice; 

 ceaţa şi poleiul se întâlnesc frecvent toamna şi primăvara, respectiv iarna, cu efecte negative 

în transporturi şi sănătatea populaţiei. 

 chiciura sau promoroaca se manifestă în timpul iernii şi aduce pagube ochilor viţelor de vie 

prin asfixie şi îngheţ, dacă acesta se menţine un anumit  timp pe coardele viţei. 

 Umiditatea relativă atinge valoarea de 74-76 %. 

Nebulozitatea- este de 5,5-5,6 zecimi medie anuală. 

Evapotranspiraţia potenţială are valori de 550-600 mm anual, iar cea reală de 450-500 

mm anual, astfel că deficitul de umiditate este de circa 100-150 mm anual, iar în iunie-iulie este 

egal cu 75-100 mm anual ceea ce explică frecvenţa secetelor. 

Măsurarea cantităţilor de precipitaţii atmosferice s-a realizat în ferma şcolară care 

dispune de staţie meteorologică computerizată. 

Repartiţia precipitaţiilor este neuniformă în timpul anului, înregistrându-se un maxim în 

luna august 2011, 113,2 mm. 

Umiditatea relativă a aerului- în orasul Huşi, în perioada 2011 umiditatea relativă a 

aerului este de 74 % media anuală, cu variaţii între 70% în luna iulie şi 78 % în luna noiembrie 

2010. 
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Insolaţia. Radiaţia globală 

Are valori în jur de 120 kcal/cm
2
/an, cu variaţii între 110 kcal/cm

2
/an pe versanţii slab 

însoriţi şi 130 kcal/cm
2
/an pe cei mai bine expuşi incidenţei razelor solare. 

Insolaţia (durata medie de strălucire a soarelui) este de sub 2000 ore/an în dealurile înalte, 

şi peste 2100 ore/an în depresiunea Huşi (2120 la Huşi). 

Urmărind regimul mediu anual al valorilor radiative şi heliotermice, constatăm că ele se 

menţin ridicate în toată perioada de vegetaţie (inclusiv în septembrie şi octombrie), fapt ce 

permite o bună dezvoltare vegetativă, fructificare şi maturare deplină a strugurilor, fructelor si 

legumelor. 

Vânturile. Dinamica atmosferică este strâns legată de circulaţia generală a maselor de 

aer deasupra continentului european. Ca urmare, majoritatea vânturilor din zona oraşului Huşi 

bat dinspre vest şi nord-vest, mai ales primăvara-vara, aducând precipitaţii abundente. 

 Iarna, vânturile din nord-vest aduc multe ninsori persistente, iar uneori vara, ploi reci. 

Vânturile din nord bat mai mult iarna, ca şi cele din nord-est care produc iarna geruri prelungite 

şi aduc puţină zăpadă. Uneori au viteze mari şi spulberă zăpada, caracteristic fiind Crivăţul. 

 În timpul verii, vânturile tropicale, nord-africane, favorizează în luna iulie zile toride 

prelungite, numite popular zilele lui cuptor. Mai sunt cunoscute şi vânturile ce bat dinspre Marea 

Caspică, aducând mult praf şi călduri prelungite. 

 Viteza vânturilor rareori atinge la Huşi valori ridicate de tipul furtunilor sau 

vijeliilor.Aceasta şi datorită ramei de dealuri din jurul oraşului, care joacă rol de adăpost. 

Primăvara şi vara, în zona pantelor abrupte (de tip cuestă) se resimt brizele de deal. 

Astfel, dimineaţa, adie un vânt răcoros, de tip zefir, ce urcă pe pante dinspre oraş, iar seara 

invers. Aerul mai rece, fiind mai greu, coboară noaptea pe părţile cele mai joase ale Huşului, iar 

dimineaţă urcă pe pantele abrupte spre zonele mai înalte.Vântul are influenţă asupra temperaturii 

şi a precipitaţiilor dintr-o regiune. 

Accidente climatice. In podgoria Huși apar uneori accidente climatice, ca manifestări ale 

hazardelor hidro-climatice, a căror ciclicitate este diferită: 

 grindina, apare o data la 6 ani în puncte diferite ale podgoriei; 

 înghețurile târzii de primăvară apar în zonele joase ale podgoriei, odată la 3 ani; 

 înghețuri timpurii de toamnă, apar o dată la 10 ani; 

 numărul de zile cu brumă este în medie de 30 de zile (în anul agricol 2010-2011 a fost de 

27,5 zile); 

 în anul agricol 2011, temperatura minima absoluta a fost de -23ºC, pe data de 

26/01/2011; 

 temperatura maximă absolută în aceeași perioadă a fost de 37,4ºC, pe data de 13/08/2011; 

 primul îngheț a fost în toamna anului 2011 pe data de 18/10/ (-0,2ºC); 

 ultimul înghet a fost pe 30/03/2011 (-1,2ºC).  

Concluzii. 

- Analizând harta vulnerabilității teritoriului la fenomenul de brumă se observă că 

vulnerabilitate foarte mare o au versanții ce au fost terasați unde sunt practicate 

viticultura și pomicultura. 

- Zonele joase, văile pârâurilor, sunt predispuse și acestea la fenomenul de brumă. 

- O vulnerabilitate foarte mică se observă în interiorul localităților pe fondul circulației.   
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Sequoia în România: trecut și prezent / Sequoia in Romania: Past and Present 

 

Paraschiv Viorel
8
 

 

Rezumat. Pădurea trebuie privită în primul rând ca efect a spațio-temporalității  mediului și ca 

produs tridimensional al acestuia (climă, relief, sol). Toate speciile vegetale au o istorie a lor, care ne 

demostrează adaptabilitatea acestora la condițiile naturale, ele fiind indicatorul cel mai fidel al evoluției 

condițiilor de mediu. Lucrarea de față își propune o trecere în revistă a existenței taxonului Sequoia și a 

varietăților sale de pe actualul spațiu al României, într-o abordare fundamentată pe principiile istorismului 

și cel al actualității. 

Cuvinte-cheie: Sequoia, România, trecut, prezent, indicator de mediu 

 

Abstract. The forests must first be seen as the effect of the environmental spatio-temporality and 

as its three-dimensional product (climate, relief, soil). All vegetal species have their own history, which 

demonstrates their adaptability to natural conditions, thus being the most accurate development indicator 

of the environmental conditions. The present paper aims to review the existence of Sequoia taxonomic 

rank and its varieties in today’s Romania, following an approach based on the principles of history and 

present.  

Keywords: Sequoia, Romania, past, present, environmental indicator  

 

 
Introducere. Pădurile conservă  în evoluția lor toate modificările mediului, schimbările 

climatice, adaptările la post-translația continentală, repetatele extinderi și restrângeri spațiale, 

reconfigurările structurale ale biodiversității și evoluția progresivă a funcțiilor
9
. Cele mai vechi 

asociații vegetale de pe actualul teritoriu al României datează din Paleozoic (carbonifer-

permian)
10,11

, descoperite în depozitele sedimentare din Munții Banatului. 

Metodologie.  

În faza inițială a fost parcursă bibliografia letrică și de pe internet. S-a identificat și 

ordonat cronologic evoluția și involuția speciei pe actualul teritoriu al României, contextualizate 

la scară regională. Apoi am identificat pe teren pe baza softurilor geoinformatice locurile unde 

habitează actualmente cele două subspecii de Sequoia în țara noastră. Pe teren am vizitat arborele 

de la Băile Herculane (2018) și pe cel de la Măderat, lângă Pâncota –Arad, și am verificat 

autenticitatea informațiilor verbale despre existența unui arbore Sequoia în parcul dendrologic al 

conacului boierilor Styrcea, de la Văleni-Neamț (2014-2015 

                                                           
8
 Prof.dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași str. Milcov, nr. 11 Email: vpv2012@yahoo.ro  

9
 Rusu E, 2012:24 

10
 Bojoi, 2000:254 

11
 Stur, 1870 și Semaka, 1958 citați de Geografia României,I, 1983:399 

mailto:vpv2012@yahoo.ro
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Prezentare. Discuții 

În flora fosilă a Mezozoicului superior (cretacic), în depozitele de cărbuni din apropierea 

Aninei, a fost identificată specia Sequoia reichenbachii care trăia în condițiile unui climat 

tropical, iar ,,plantele cu flori trăiau într-un stadiu avansat de evoluție filogenetică”
12

; ”pentru 

flora oligocen-miocenă, în sedimentarul din Depresiunea Petroșani, pădurile cuprindeau conifere 

de talie mare printre care și Sequoia” (neprecizată ssp). Paleoflora pliocenă a marnelor fosilifere 

de la Borsec studiată de E. Pop (1936) ne arată predominanța elementelor atlantice, iar în 

Depresiunea Chiuzbaia (Munții Igniș), în studiul întocmit de Răzvan Givulescu (1979), au fost 

,,identificate ultimele apariții cunoscute din Europa de Sequoia abietina și Ginkgo adiantoides, 

din cauza răcirii progresive a climei” (Bojoi, 2000). 

Sequoia abietana este specie indicator pentru Miocenul  timpuriu, care vegeta în partea 

de vest a actualului teritoriu al României (cca 24 milioane de ani, în urmă). Frunze coriacee de 

Taxus, Sequoia abietina, Glyptostrobus au fost identificate imprimate pe diatomitele carpatice. 

Referitor la pădurea cu Sequoia abientina, cu toate că este documentată macrofloristic (Țicleanu 

și col, 1982) și chiar palinologic (Petrescu și col, 1987a, 1990 citat de Țicleanu), Givulescu 

(1996) consideră că specia dominantă nu a existat decât în faciesuri răzlețe, nesemnificative 

pentru materialul carbogenerator. În acest sens, din punctul nostru de vedere, ținând seama de 

faptul că apar impresiuni foliare, deși extrem de rare  și polen, dar mai ales că există în xyliți
13

 

fragmente de Sequoioxylon gypsaceum (I. Petrescu, op..cit.), considerăm că pădurile de Sequoia 

au existat, iar în anumite arii contribuția acesteia la formarea MVP al cărbunilor putea fi 

semnificativă” lucru dovedit de numeroase analize de laborator și confirmări științifice
14

.  

Analiza florei Pliocene de la Cornițel (Bihor) ne arată un climat musonic, identic 

oarecum celui nord-american atlantic actual
15

. În alternanța de cinerite și diatomite de pe Valea 

Chiuzbaia (Baia Mare) s-a obținut cel mai complet profil palinologic al Pliocenului inferior din 

România, care atestă oscilații paleoclimatice cu tendințe de răcire progresivă (Givulescu, 

Diaconeasa, 1978, citați de Geografia României, I, 1983:401), care au condus la dispariția 

speciei Sequoia din țara noastră. Taxonul fosil era larg răspândit pe toată perioada Eocen-

Oligocen-Miocen, se restrânge în Pliocen și dispare în Ponțian. În perioada Oligocen-Miocen 

arborii de sequoia erau întâlniți mai ales pe marginea turbăriilor, ulterior schimbându-și cerințele 

ecologice de dezvoltare (Givulescu, 1990). 

În oligocenul din nord-vestul Transilvaniei, de la Cliț, I. Petrescu (1971) citat de Sîrcu 

(1987) descrie elementele paleobotanice care confirmă condiții climatice tropicale, subtropicale 

și temperat calde, fiind identificate printre altele: Sequoia abietina, Magnolia sp., Ficus sp. ș.a. 

Din stratele de cărbuni oligoceni de la Ticu și Surduc, I. Petrescu (1969) citat de Sîrcu  (1978) 

constată dominanța speciilor Taxodiaceae (Sequoia și Crryptomeria) în xylonul cărbunilor bruni 

analizați. Din stratele de cărbuni din Depresiunea Petroșani (Gh. Macovei, 1958 citat de Sîrcu, 

                                                           
12

 ***Geografia României. I Geografie fizică, Editura Academiei 1983:399 
13

 în cărbunii bruni lemnoși (lignit), distingem doi componenți macroscopici principali: partea detritică și xylitul. 

Xylitul este un cărbune cu structură fibroasă, lemnoasă, de culoare galben-cenușie, brună sau chiar neagră care 

conservă cel mai bine sporopolenul 
14

 Diaconu Florina, Țicleanu N., ”Reconstituirea paleomediilor carbogeneratoare  în sectorul Dunăre-Motru (sud-

vestul Olteniei)” în Studii și comunicări. Științele naturii. Muzeul Olteniei Craiova. Vol. XXII/2006, pag.11-14 
15

 ***Geografia României. I Geografie fizică, Editura Academiei 1983:401 
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1978), datate oligocen-aquitanian, s-a recoltat Sequoia langsdorfii, care vegeta într-un climat 

cald și umed de nuanță mediteraneeană. Pentru perioada ponțiană Givulescu (1960) interpretează 

probele de la Gheghie, pe Crișul Repede, unde întâlnește printre altele speciile: Tsuga 

europeaea, Sequoia langsdorfii, Ficus lanciolata, Platanus aceroides ș.a. 

În flora pliocenă din Oltenia (zonele Panga, Olteț, Tismana, Lupoaia, Roșiuța, Jilț nord), 

în depozitele de cărbuni formate în avanfosa carpatică și cuvertura Platformei Moesice găsim 

alte dovezi ale vegetării unor varietăți de Sequoia. Originea depozitelor de cărbuni a fost stabilită 

de I. Petrescu () și cuprinde 3 taxodiacee higrofite:  Glyptostroboxylon tenerrum (84,5%), 

Sequoiaxylon gypsaceum și Taxodioxylon taxodii (10,8%) – ultimele două neprecizate ponderal 

cantitativ. În mlaștinile carbogeneratoare pliocene s-au descoperit fragmente și lujeri de Sequoia 

abietina și Taxodium dubium, care se încadrau paleotipului zonei marginale a bazinului de 

sedimentare...exondarea mai rapidă a acestuia a îndepărtat în mare parte dovezile paleobotanice” 

(Țicleanu și col., 2005). Limita pliocen-pleistocen coincide cu răcirea climei și dispariția 

gimnospermelor uriașe din flora Europei Centrale
6 

.  

Corelativ la nivelul Europei Centrale, în Austria-Cehia-Germania, într-un studiu 

comparativ asupra exploatărilor carbonifere din Europa Centrală (Styria-Boemia-Bavaria)
16

 cu 

privire la paleoflora din miocenul inferior a siturilor, reiese că  doar la Oberdorf nord-Voitsbeg 

(Austria) avem o abundența de Sequoia abietina. În celelalte situri analizate specia Sequoia nu 

mai apare, cel mai posibil pe fondul condițiilor de mediu ostile din respectivele zone. În Styria, 

la Oberdorf arboretele de Sequoia abietina este posibil să fi fost favorizate de solurile aluvionare 

bogate și de topografia reliefului.  

Considerăm că și în spațiu vest și sud-vest carpatic românesc doar condițiile locale au 

favorizat dezvoltarea acestei specii, care nu a avut o extindere generală, ca și în restul Europei 

Centrale, după cum putem observa din studiile citate. 

La sfârșitul Tardiglaciarului  și începutul Holocenului încălzirea climatică schimbă 

covorul vegetal al tundrelor și stepelor reci, pădurea se recolonizează regional și cronologic în 

câteva mii de ani, nivelul avansării medii fiind de cca 10-30 de ani pentru o generație de arbori. 

Studiile INRA
17

 (2009, citate de Rusu 2012) arată că pe durata Cuaternarului unele specii 

forestiere au dispărut: Magnolia, Liriodendron, Taxodium, Sequoia, Pseudotsuga...
18

. Sequoia 

abietina sau Sequoia langsdorfii (în literatura mai veche) este actuala Sequoia sempervirens, 

taxon californian, montan, care vegetează la peste 900 m alt, pe soluri umede. 

Situația actuală din țara noastră a speciei Sequoia 

Specia vegetează în condiții mulțumitoare cu două varietăți: Sequoia gigantea și 

Metasequoia glyptostroboides. La data scrierii articolului au fost identificate un număr de 9 

exemplare de Sequoia gigantea (tabel 1), unele exemplare care sunt citate în bibliografie nu mai 

există pe teren așa cum este exemplarul din Parcul Carol - București, sau citările de pe internet 

                                                           
16

 Kovar-Eder J., Kvacek Z., Meller B. ”Comparing early to middle Miocene floras and probable vegetation types of 

Oberdorf N Voitsberg (Austria), Bohemia (Czech Republic), and Wackersdorf (Germany)” pe 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11295166  și  pe  www.academia.edu  
17

 Institut National de la Recherche  Agronomique France 
18

 Rusu, E., 2012 – op.cit. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666700000701
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666700000701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11295166
http://www.academia.edu/
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de la Clinceni, Ploiești, Azuga, Buzău. În parcul dendrologic de la Gurahonț există un arbore de 

Sequoia, dar bibliografia nu citează corect specia, în opinia noastră este un Metasequoia. În anul 

2016 la Târgoviște au fost plantați doi arbori de Sequoia aduși de la o pepinieră silvică din 

Galicia, Spania, dar fără a se preciza subspecia. (surse private) 

Tabel nr. 1 

Localizarea Județul Vârsta aproximativă Date dendrometrice 

Oradea, în parcul ”Episcop 

Schlauch Lörinc” al Palatului 

Baroc spre Școala gimnazială 

”Dacia” (fostă nr. 14) sunt 3 

exemplare 

Bihor Arborii au o vechime de 

cca 100 de ani 

Înălțime 20-25 m, 

diametre sub 1,00 m 

Rogojel-Săcuieu, pe Dealul 

Domnului între cele două sate 

Cluj 120 de ani Înălțime cca 40 m; 

diametrul 3,45 m (!) 

Măderat - doi arbori situați la 

vest de sat (Dealu Mare), pe un 

drum de exploatație agricolă ce 

se desprinde din DJ 709A, 

aproape de crama MaxiMarc 

(foto 1) 

Arad 170 de ani (2015) Înălțime peste 35 m, 

diametrul peste 5 m 

Băile Herculane –parcul 

Cazinoului (foto 2) 

Caraș Severin Cca 100 de ani Înălțimea 30 m, 

diametrul 1,5 m 

Parcul Național Semenic-Cheile 

Carașului
19

, pe drumul ce leagă 

Peștera Comarnic de Anina (la 

aprox. 700 m altitudine) 

Caraș Severin peste 200 ani (nu are un 

istoric cunoscut) 

Înălțime peste 45 m, 

diametrul peste 5 m, 

Sursa: radio Reșița 

Ardusat - Fostul parc al 

castelului (distrus) grofului 

Degenfeld, situate pe o terasă 

superioară a Someșului 

Maramureș Peste 200 de ani Înălțime peste 30 m, 

diametrul cca 3,60 m 

 

Concluzii. Istoria speciei Sequoia în țara noastră este lungă, specii fosile au existat în 

trecutul geologic începând din Mezozoic și au contribuit la formarea unor importante zăcăminte 

de cărbuni. Sequoia este un indicator al modificărilor climatice care s-au succedat la nivel 

continental și regional. În prezent în țara noastră vegetează două varietăți de Sequoia, respectiv 

Sequoia giganteea nord-americană și Metasequoia glyptostroboides din China. Sequoia 

                                                           
19 http://www.rador.ro/2017/06/19/sequoia-arborele-gigant-care-traieste-5-000-de-ani-obiectiv-turistic-in-caras-

severin/ 

http://www.rador.ro/2017/06/19/sequoia-arborele-gigant-care-traieste-5-000-de-ani-obiectiv-turistic-in-caras-severin/
http://www.rador.ro/2017/06/19/sequoia-arborele-gigant-care-traieste-5-000-de-ani-obiectiv-turistic-in-caras-severin/
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giganteea numără 9 exemplare (2018), un exemplar fiind bănuit a fi existat și în parcul 

dendrologic al conacului boierilor Styrcea din Văleni-Neamț (neconfirmat pe teren de către noi). 

O corelație speculativă ne-ar putea determina să afirmăm că actualii arbori de Sequoia din țara 

noastră se găsesc tot în vestul și sud-vestul țării ca și în trecutul lor geologic, acolo unde s-au 

adaptat la fel de bine condițiilor specifice de mediu din perioada actuală de dezvoltare. 

Metasequoia glyptostroboides (Hu et Cheng) a fost descoperit în China, abia în 1941. Această 

varietate vegetează într-un arboret important în cadrul Parcului dendrologic de la Simeria, unde 

în 1994 erau 21 de arbori cu vârste cuprinse între 3 și 34 ani, diametre medii de 74 cm și înălțime 

maximă de 22,5 m
20

 . Un exemplar de la Simeria a atins, la vârsta de 52 de ani, un diametru de 

106 cm și o înălțime de 29,8 m. Comparativ cu arborele de la Simeria un alt exemplar de la 

Oldenzaal (Olanda) a atins un diametru de 163 cm și o înălțime de 21,8 m
12

. 
 

                       
                           Fig. 1. Măderat                                                                          Fig. 2. Băile Herculane 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Revista de silvicultură și cinegetică – Anul XVII/nr. 31/2012 

http://progresulsilvic.ro/wpcontent/uploads/2012.31.pdf) – pagina 60 

http://progresulsilvic.ro/wpcontent/uploads/2012.31.pdf
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Politica demografică a regimului Ceaușescu în context național /  

The Demographic policy of Ceaușescu’s Regime in a National Context 
 

 

Albăstroiu Vasile Alexandru
21

 

 

 

Rezumat. Perioada regimului comunist din România (1948-1989) este una interesantă din 

punctul de vedere al rolului pe care l-a jucat statul prin politica sa demografică deosebit de activă. 

Conducerea statului comunist român a insistat pentru un ritm accelerat al creșterii populației considerând 

că un număr mai mare de locuitori și-ar aduce contribuția la construirea unei societăți ideale. Această 

lucrare tratează în mod explicit una dintre cele mai represive politici pronataliste cunoscute în lume, cea 

impusă în Republica Socialistă România de către dictatorul Nicolae Ceaușescu.  

Cuvinte cheie: politică demografică, natalitate, regimul comunist. 

 

 Abstract. The period of the Communist regime in Romania (1948-1989) is one interesting from 

the point of view of the role that the state has played through its particularly active demographic policy. 

The leadership of the Romanian Communist state insisted for a rapid population growth considering that a 

greater number of inhabitants and would bring the contribution to the construction of an ideal society. 

This work deals, explicitly, one of the most repressive pro natalist policy known in the world, the one 

imposed in the Socialist Republic of Romania by dictator Nicolae Ceausescu. 

 Keywords: demographic policy, natality, the communist regime. 

 

 

 

Statele comuniste, bazate pe economii planificate, au încercat în permanență să-și atingă 

scopurile prin proiecte sociale de mare anvergură. Economiile socialiste au depins în mod direct 

de disponibilitatea forței de muncă deoarece nu se puteau baza pe infuziile de capital de care 

beneficiau economiile de piață din statele democratice. În acest context controlul populației a 

căpătat o importanță strategică deosebită, iar atenția acordată fenomenelor demografice a fost 

determinantă pentru consolidarea intereselor naționale pe termen îndelungat. Pentru a putea 

satisface necesarul de angajați în economia socialistă statul a impus forțat măsuri legislative, prin 

care se urmărea reproducerea accentuată a forței de muncă. 

Trecerea la o economie centralizată și necesitatea organizării principalelor sectoare 

economice, în conformitate cu obiectivele economice stabilite de regimul comunist, au 

determinat înființarea Comisiei de Stat a Planificării, prin Decretul Prezidiului Marii Adunări 
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Naționale nr. 119 din 1 iulie 1948
22

. Instituția a funcționat ca structură de sine stătătoare în 

subordinea Consiliului de Miniștri, având ca scop planificarea întregii economii românești. 

Această planificare nu se referea exclusiv la domeniile vieții economice ci viza și anumite 

aspecte ale vieții sociale. Toate aceste planuri ale statului comunist român nu au dat rezultatele 

scontate, pentru că valorile scăzute ale natalității au complicat situația cerințelor de forță de 

muncă.  

Problema scăderii accentuate a natalității în România în perioada 1955-1966 și a 

consecințelor acestui fenomen a fost semnalată de către Ministerul Sănătății încă din 1965 prin 

realizarea unui studiu demografic numit ,,Unele probleme privind dinamica sporului natural al 

populației din Republica Socialistă România”. Acest studiu identifica trei mari categorii de cauze 

responsabile de declinul natalității din România: social-economice (industrializarea, mecanizarea 

agriculturii, procesul de urbanizare, participarea femeilor la procesul de producție), social-

culturale (creșterea nivelului de instruire a populației, prelungirea duratei de școlarizare, 

creșterea nivelului cultural și educativ-sanitar, pierderea influenței factorului religios) și 

demografice (scăderea nupțialității, creșterea divorțialității, mișcarea migratorie, scăderea 

fertilității, întreruperile de sarcină)
23

. 

Acest cumul de  factori a determinat scăderea ratei natalității în România începând de la 

mijocul anilor ’60 ai secolului trecut. Ca urmare strategiile pronataliste ale regimului Ceaușescu 

au încercat să contracareze toate aceste tendințe negative ale dinamicii populației. 

Întrepătrunderea dintre preocupările demografice și interesele naționaliste a atins valori extreme 

în România condusă de Nicolae Ceaușescu, acestea fiind mult mai vizibile decât în orice altă țară  

comunistă europeană
24

. 

La fel ca și în cazul altor state totalitare și în România guvernul comunist a acționat pe 

trei planuri pentru a-și concretiza politica demografică. Mai întâi a acționat prin represiune 

introducând o legislație stufoasă împotriva avortului și a divorțului; apoi regimul de la București 

a promovat măsuri pronataliste stimulative, acordând ajutoare bănești și alte avantaje femeilor și 

familiilor cu mulți copii; nu în ultimul rând a acționat prin persuasiune modificând și orientând 

opinia publică, prin intermediul mass-media, în sensul unui comportament reproductiv cât mai 

fecund
25

.  

Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966 a pus capăt în mod brutal întreruperilor de sarcină 

ca metodă principală și legală de control al fertilității, constituind punctul de plecare în 

elaborarea legislației și strategiilor demografice care au consacrat intervenția statului comunist 

român în viața intimă a cetățenilor săi. Legătura politică directă dintre nașterea copiilor și 

reproducerea socială a fost mai puțin vizibilă decât creșterea spectaculoasă a natalității. 
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 Ghiță Ionescu, Comunismul în România.( traducere din engleză Ion Stanciu), Editura Litera,  București, 1994, p. 

196 
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 Corina Doboș (coordonator), Luciana M. Jinga, Florin S. Soare, op. cit.., p. 116. 
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Adoptarea legii împotriva avorturilor a reprezentat un element esențial pentru relația ce urma să 

fie stabilită între statul comunist și cetățenii lui, pe toată durata regimului Ceaușescu.  

Controlul reproducerii era considerat fundamental pentru marele proiect de transformare 

socialistă gândit de dictatorul român, valorificarea politică formală a familiei și a maternității 

fiind tipică tuturor regimurilor totalitare
26

. Din această cauză trebuie înțeles cu exactitate rolul 

determinant jucat de implicarea statului comunist român în intimitatea vieții de familie a 

cetățenilor săi. Prin legiferarea comportamentului reproductiv statul a intervenit în domeniul cel 

mai intim al relațiilor sociale. Această modificare radicală a relațiilor sociale și a organizării 

structurilor vieții cotidiene a reprezentat o prioritate a strategiilor de dezvoltare propuse de către 

planificatorii comuniști. 

Relația ce a rezultat din intersectarea politicii statului comunist român cu factorii 

demografici a avut consecințe directe, de cele mai multe ori negative, asupra familiei. S-au 

schimbat raportul dintre sexe și rolurile lor și au fost evidențiate interesele, deseori contradictorii, 

ale statului și cetățenilor lui, în special ale femeilor. În acest context trebuie schițat un profil 

istorico-demografic al României, în special al județului Vaslui, anterior ascensiunii lui Nicolae 

Ceaușescu la putere. Tranziția demografică a început în țara noastră mai târziu decât în 

majoritatea celorlalte țări europene deoarece în perioada interbelică, dezvoltarea relațiilor 

capitaliste s-a produs lent datorită unei economii predominant agrară și unei populații în 

majoritate rurală (75-80%).
27

 Aceeași situație se înregistra și în județele interbelice Vaslui, 

Tutova și Fălciu, acolo unde valorile economiei agrare și a populației rurale depășeau deseori 

80%. 

Rata natalității reflecta parțial structura în general rurală a populației majoritatea 

familiilor din zonă având peste patru copii
28

. Ritmul dinamic al schimbărilor socio-economice 

din prima perioadă a dominației comuniste, după sfârșitul celui de-al II-lea război mondial, a 

avut ca rezultat îmbunătățirea sistemului public medical, urbanizarea, industrializarea sau 

educația de masă, contribuind astfel la scăderea ratei natalității. Pentru corectarea acestei situații 

nedorite de statul comunist român avortul a fost restricționat în perioada 1948-1957, fiind permis 

doar în cazurile când sarcina amenința viața mamei sau când exista riscul nașterii unui copil 

handicapat. Deși interzis prin lege avortul nu era sancționat decât ca infracțiune, decizia de a 

recurge la o întrerupere de sarcină fiind lăsată deseori la alegerea medicilor. Avorturile ilegale 

erau frecvente în acea perioadă efectuându-se de obicei cu acordul tacit al autorităților. Avortul 

încă nu căpătase o semnificație națională din punct de vedere al politicii demografice a statului 

comunist român. 

Interesul pentru controlul politic al vieții de familie prin legislația reproducerii s-a 

schimbat în anul 1957, atunci când avortul a fost pe deplin legalizat. Liberalizarea avortului și a 

accesului la divorț au reprezentat atacuri directe asupra solidarității familiei tradiționale, 

subminând ordinea ierarhică a autorității între generații și sexe. Noua orientare a conducerii 
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statului comunist urmărea o schimbare socială radicală ce trebuia să distrugă instituțiile, normele 

și valorile sistemului anterior
29

. 

În mod evident mișcarea migratorie a contribuit în mare măsură la mobilitatea socială și a 

schimbat în mod evident peisajul demografic al județului Vaslui. Astfel, până în 1966, populația 

urbană ajunsese la 20,2%, față de 17,3% în 1948
30

. Pentru a stimula mișcarea migratorie din 

zona rurală către cea urbană statul comunist român garanta salariul minim și condiții minime de 

trai tuturor celor ce participau la construirea socialismului. 

Modificările sociale au contribuit și la un pronunțat declin al ratei natalității, lucru 

dovedit de faptul că numărul mediu de copii născuți de o femeie scăzuse de la patru, în perioada 

interbelică, la doi în 1965
31

. Rata natalității scăzuse chiar dacă reproducerea forței de muncă era 

o necesitate, iar fenomenul fusese înlesnit parțial de accesibilitatea la avort. În anul 1965 Nicolae 

Ceaușescu, devenit noul conducător al Partidului Comunist Român după moartea lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, a luat în calcul efectele negative produse de liberalizarea avortului din 1957  

punând bazele unei politici demografice stimulative pentru natalitate. 

În luna mai a anului 1966 specialiști din Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale au 

realizat un studiu intitulat ,,Aspectele medicale ale avortului”, în care se regăseau o serie de 

măsuri medicale ce vizau limitarea întreruperilor de sarcină
32

. Acest studiu făcea pentru prima 

dată trimiteri clare la necesitatea limitării numărului de avorturi prin măsuri atât medicale, cât și 

normative, iar propunerile au fost discutate în cadrul unor consultări între specialiști ai 

Ministerului Sănătății și ai Consiliului de obstetrică și ginecologie
33

. Documentul sugera 

necesitatea inițierii unor măsuri urgente pentru revigorarea natalității de tip economic, social, 

cultural, educativ-sanitar și de ocrotire a sănătății. 

Pentru prima dată după 1957 se propunea o reglementare mai strictă a întreruperilor de 

sarcină. Această inițiativă aparținea Ministerului Sănătății și nu cerea schimbarea legislației în 

vigoare, ci doar introducea noi ,,Instrucțiuni” de aplicare a Decretului nr. 463/1957 care să 

controleze mai strict avorturile prin: legitimarea pacientei, obținerea consimțământului soțului 

sau părintelui, măsuri juridice care să limiteze întreruperile de sarcină efectuate în afara unităților 

medicale și prin creșterea taxelor plătite pentru realizarea unui avort
34

. 

Pe 1 octombrie 1966 Nicolae Ceaușescu a emis celebrul Decret nr. 770  prin care erau 

interzise avorturile. Interzicerea avortului a trecut aproape neobservată pe plan internațional și, în 

mod ciudat, chiar și în România, unde întreruperea sarcinii devenise cea mai răspândită metodă 

de control al fertilității. Lipsa unei reacții populare eficiente față de această măsură ar putea fi 

atribuită, cel puțin parțial, unei presupuneri greșite, potrivit căreia decretul nu avea să fie aplicat 

cu strictețe, dar și persistenței unei stări de frică din perioada stalinistă a regimului Gheorghe 
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Gheorghiu-Dej
35

. Frica și nesiguranța au fost instrumente eficiente de control, prin care statul 

comunist român a exercitat în permanență presiuni asupra cetățenilor săi. 

Atunci când statul încearcă să legifereze reproducerea biologică în interesul reproducerii 

sociale preocupările publice le înglobează pe cele private, iar Partidul Comunist Român a impus 

o reconciliere între interesele familiei și necesitățile politico-economice ale statului asumându-și 

prerogativele familiei tradiționale
36

. Pentru a stimula femeile să nască un număr cât mai mare de 

copii statul comunist român le-a acordat diverse forme de asistență socială: concedii de 

maternitate garantate, asigurarea păstrării locului de muncă, ajutoare financiare și alte facilități 

pentru îngrijirea copiilor. Toate aceste drepturi acționau ca stimulente pozitive și erau progresiste 

măcar ca intenție, dacă nu și ca realizare în viața cotidiană. 

Odată cu trecerea timpului regimul Ceaușescu a intrat tot mai mult în conflict cu viața 

cotidiană a românilor, dominarea sferei publice fiind corelată cu aceea a vieții private. 

Subjugarea vieții private s-a realizat în mare parte prin pătrunderea statului în aspectele cele mai 

intime ale vieții de familie. Atenția pe care o acorda statul vieții de familie și controlului 

sexualității urmărea să inducă cetățenilor un comportament patriotic, considerat de comuniști 

vital pentru viitorul națiunii române. Din păcate cererea de realizare a unei rate sporite a 

natalității nu era insoțită și de asigurarea unui nivel de trai minim, care să faciliteze îngrijirea și 

creșterea acelor copii.  

Statul comunist român a încercat să creeze după modelul său toate instituțiile 

intermediare răspunzătoare cu relațiile dintre viața publică și cea privată. Astfel, educația, presa 

și,mai ales familia, aveau rolul de a promova un proces de omogenizare a spațiului social, care 

avea ca și principală consecință estomparea granițelor între viața publică și cea privată. Controlul 

statului asupra vieții publice și subordonarea oficială a vieții private s-a realizat cu unele 

dificultăți, deoarece regimul comunist a înțeles în mod eronat semnificația relațiilor sociale 

neoficiale din viața cotidiană
37

. 

Reglementarea întreruperii cursului sarcinii a constituit una dintre numeroasele pârghii 

folosite de regimul comunist pentru a-și impune controlul strict asupra populației. Problemele 

apărute pe parcursul aplicării legislației pronataliste în viața cotidiană din România sunt într-o 

strânsă legătură cu alți factori (lipsa mijloacelor contraceptive moderne și a unor programe 

eficiente de educație sexuală) și au determinat,în cele din urmă, eșecul acesteia
38

. O legislație 

restrictivă privind avortul nu duce în mod obligatoriu la limitarea acestui fenomen, ci, mai 

degrabă, la creșterea numărului de întreruperi de sarcină efectuate în afara unităților medicale, cu 

un risc sporit pentru paciente
39

. 

Legislația și politica reproducerii în regimul comunist au o semnificație deosebită tocmai 

din cauza acestor permanente confruntări între interesele publice și cele private. Idealurile 

socialiste ale lui  Nicolae Ceaușescu și realitatea trăită de cetățenii României au devenit tot mai 
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Gail Klingman, op. cit., p.34. 
36

Ibidem. 
37

Ibidem, p. 49. 
38

 Corina Doboș (coordonator), Luciana  M. Jinga, Florin S. Soare, op. cit., p. 167. 
39

Ibidem. 



57 

 

diferite. Prăpastia tot mai profundă dintre ele a dus în cele din urmă la revolta cetățenilor români 

din decembrie 1989, în urma căreia a fost înlăturat regimul comunist, iar cei doi soți Ceaușescu 

au fost judecați, condamnați la moarte și executați. 
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Considerații asupra industriei celulozei și hârtiei din România
40

/ 

Considerations on the Romanian Pulp and Paper Industry  

 

 

Nicolae Damian 
41

 

 

  Rezumat: Articolul cuprinde o radiografie istorică a industriei celulozei și hârtiei din România. 

Analiza acestei ramuri economice se referă la dispunerea centrelor de producție strîns legate de sursele de 

materii prime, de evoluția și involuția fabricilor/societăților comerciale de profil de la înființare și până în 

prezent. 

Cuvinte cheie: România, industrie, celuloză, hârtie, centre de producție   

 

       Abstract. This article focuses on a historical radiography of the Romanian pulp and paper industry. 

The analysis of this economic branch refers to the arrangement of the production centers closely related to 

the sources of raw materials, the evolution and decline of the factories / trading companies then and now.  

Keywords: Romania, industry, pulp, paper, production center 

 

 

Hârtia se obținea în trecut în ,,morile de hârtie”, astfel de instalații sunt datate la începutul 

secolului al XVI – lea: în Transilvania la Brașov (1546) și Tălmaciu (1575); în Moldova la Piatra 

Neamț (1583) și în Țara Românească (1646, probabil în localitatea Călimănești sau în 

proximitatea sa), respectiv 1673 (la Râmnicu Vâlcea sau împrejurimi). Cea mai mare densitate 

de manufacturi de hârtie era în aria carpatică circumscrisă Transilvaniei la: Sebeș și îmrepjurimi, 

Orlat, Prundu Bârgăului, Gurghiu, Sînmihai, Miercurea Ciuc, Ghelința, Bogata și Cârțișoara
42

. 

Trecerea de la industria tradițională rudimentară la cea mecanizată s-a făcut spre sfârșitul 

secolului al XIX – lea. Nu doar mecanizarea a fost noua etapă din producția celulozei și hârtiei, 

ci și înlocuire materiei prime – a deșeurile de pânze (cârpe) cu lemnul. Primele fabrici de hârtie 

au fost construite la Piatra Neamț (1841)
43

, Zărnești (1857), Bacău - Letea (1884/1885
44

), 
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 Lucrarea ce o prezentăm în continuarea a fost susținută și publicată la Conferința Națională Anuală de Geografie: 

,,România 100: Geografia – disciplină necesară într-o lume tot mai complexă”, Alba – Iulia, 31 mai - 03 iunie 2018. 

Față de varianta publicată, aceasta diferă nu doar printr-o reformulare, partea cantitativă este însoțită de grafice 

pentru a putea exprima mai bine aces aspect, de asemenea s-a renunțat la descrierea principalelor unități de 

producție, astfel încât textul să fie mai condensat și esențial. 
41

 Prof.dr., președintele filialei Vrancea a Societății de Geografie din România 
42

 Claudiu Giurcăneanu (1988:66) 
43

 Claudiu Giurcăneanu (1988:66) ”… întemeietor Gheorghe Asachi” cu ”utilaje din Viena și Praga și muncitori 

calificați din Germania…”(Gh. Platon –Istoria modernă a României, EDP București, 1985:66) 
44

 Pentru anul 1884, sursa a fost Geografia României – Geografia umană și economică, vol. II, Ed. Academiei, 

București; pentru anul 1885 sursa este Botez, C., Saizu, I., (1981), Letea – un secol de istorie, Ed. Sport – Turism, 

București, 264 p. :  ,,Construcţia fabricii a început la 12 iulie 1882, sub conducerea inginerului Radu Porumbaru şi a 

durat, până la 21 mai 1885…”  
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Bușteni (1883), Câmpulung Muscel (1888), Cheia (1899 – fabrica de pastă de lemn). Folosirea 

lemnului ca materie primă a determinat apariția a numeroase unități de producție, astfel în anul 

1938 existau 16 fabrici
45

 la: Molid-Vama (Suceava), Bușteni, Zărnești, Ghimbav, Piatra Neamț 

(cu două fabrici), Letea (Bacău), Scăieni, Orlat, Petrești, Cluj – Napoca, Prundu – Bârgăului și 

cele amintite anterior, doar acestea având o producție importantă cantitativ. Totalul producției 

acoperea nu doar necesarul intern, surplusul fiind exportat în: S.U.A, Spania, Bulgaria, Italia, 

Turcia și Egipt. România importa, totuși: hârtia tehnică și specială.  

  O altă etapă importantă în industria celulozei și hârtiei s-a produs o dată cu instalarea 

regimului etatist și s-a concretizat prin:  

- apariția unor noi centre de producție: Ghimbav (1956), Brăila (1959), Constanța (Pallas, 

1960), Suceava și Călărași (1962), Dej (1963), Drobeta Turnu Severin (1972), Adjud 

(1977); 

- diversificarea produselor obținute din celuloză: 52 sortimente de hârtie și cartoane 

tehnice speciale precum hârtie cretată, carton ondulat, hârtie de ziar, hârtie igenico-

sanitară, hârtie de ambalaj, hârtie specială pentru electronică, hârtie de calcul, hârtie 

pentru saci, pungi și diverse ambalaje, hârtie pentru bacnote; dar și alte produse  precum: 

rechizite, drojdie de bere, fibre de celuloză; 

- introducerea cu rol secundar a unor noi materii prime: stuf, paie și recuperarea deșeurilor 

de hârtie.
46

 

Vom prezenta câteva date cantitative ce vor fi analizate și exprimate cu scopul de a 

contura cât mai real imaginea industriei producătoare de celuloză și hârtie de la începuturi și 

până în prezent. Dacă în perioada interbelică și postbelică, producția măsurată cantitativ era 

inferioară celei din perioada comunistă a industrializării țării, totuși aceasta acoperea 

necesarul intern, se exporta, iar importurile se concretizau doar prin produse finite de calitate 

(hârtia tehnică și specială). Din 1960 se dau în folosință noi unități productive, având ca 

rezultat diversificarea produselor, dar și implicit o creștere cantitativă. Astfel se ajunge la o 

producție de peste 86 mii tone de celuloză și semiceluloză; pentru ca în anii 1980, să se 

obțină peste 600 mii tone, înregistrându–se un record; și în privința produselor de hârtie și 

altor produse asistăm la creșteri record, de la 70 mii tone la 160 mii tone și apoi la peste 800 

mii tone. După 1989, a urmat o perioadă de reașezare a întregii economii a României și 

implicit a ramurei ce o analizăm. S-a trecut de la o economie centralizată, planificată, la una 

capitalistă; piața economică liberă a produs schimbări majore și pe acest segment industrial. 

Închiderea unor unități de producție, secții, reducerea numărului de angajați, căutarea unor 

noi piețe de desfacere a determinat scăderea producției în anul 1998 la 162 mii tone de 

celuloză, respectiv 306 mii tone de hârtie și carton, alte produse. Alte cauze ce au dus la 

această situație au fost: retehnologizarea pentru a respecta normativele de protecție a 

mediului, retehnologizarea ca urmare a progresului tehnologic ce impune un progres 

calitativ. De asemenea, s-a trecut de la fabricarea celulozei din lemn, la folosirea deșeurilor 
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 Amplasarea în arealul carpatic și subcarpatic s-a datorat existenței materiei prime.  
46

 ***, (1984), Geografia României – Geografia umană și economică, vol. II, Ed. Academiei, București 
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din hârtie.
47

  Zece ani mai târziu, a urmat criza economică mondială. Dacă inițial producțiile 

erau comparabile cantitativ cu cele din perioada comunistă
48

 ajungându – se la aproximativ 

600 mii tone de hârtie și carton, având la bază 170 mii tone celuloză, criza economică – așa 

cum am scris anterior, a diminuat producția în mod consistent, înjumătățind-o. Astfel, 

scăderea a fost cu peste 57% la producția de hârtie. Industria celulozei și hârtiei a recuperat 

în anul 2015, ajungând la o producție de aproximativ 400 mii tone, depășind această cifră în 

anii următori, iar pentru orizontul apropiat 2020 se preconizează o relativă creștere. Afirmația 

se datorează pe deschiderea unor noi capacități de producție în perioada recentă
49,50

, pe 

modernizarea unor fabrici
51

, iar în viitor pe extinderea altor  unități
52

. 

 

Tabel nr. 1: Producția de celuloză și hârtie în perioada anilor 1938 - 2008 

An 1938 1960 1980 1982 1998 2008 

Celuloză și 

semiceluloză* 

39.200 86 470  619.000  588 000 ** 162 000 170 000 

Hârtie și alte produse* 70 263 160 200 822. 000 801 000**** 306 000    - 

Sursa datelor: N. Ilinca, 2012, România – populație, așezări, economie, Ed. CD Press, București; XXX, (1984), 

Geografia României – Geografia umană și economică, vol. II, Ed. Academiei, București; pentru anii 1938 și 1960  - 

datele au fost calculate. 

* - se exprimă în tone;  **  - la care se adaogă și  31 000 semiceluloză, iar rezultatul final ne conduce spre aceleași 

date din 1980; *** 625 000 tone hârtie, restul fiind cartoane și mucavale  
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 S-a preferat exportul de lemn, cu profit imediat decât prelucrea pentru celuloză; de asemenea, pădurile au trecut în 

proprietatea privată 
48

 Deși numărul de angajați a scăzut datorită mecanizării prin robotizare, s-a ajuns la o producție cantitativă 

superioară.  
49

  În anul 2017 pe baza unor investiții majore se inaugurează noua capacitate de producție, de către firma Rossman, 

la București; Firma este primul investitor străin în domeniul cartonului din România, după anul 1990, preluând 

Întreprinderea de Carton Ondulat și Ambalaje București înființată în 1978. – pentru mai multe detalii vezi: : 

http://www.rossmann.ro/rmc-amb/ - accesat la 18.08. 2018; Aceiași firmă de origine franceză, deține și fabrica 

AMBRO din Suceava, ce a preluat în 1996 Fabrica AMBRO SA, înființată în 1962 sub denumirea Combinatul de 

Celuloză și Hârtie Suceava. Cea mai recentă modernizare s-a realizat în anul 2014, pe baza unor fonduri structurale 

europene – vezi: http://www.rossmann.ro/rmc-amb/ - accesat la 18.08.2018 
50

 Fabrica de produse din hârtie ”Monte Bianco” din Târgoviște 

(http://www.traficmedia.ro/ro/reviste/logistica/3376-pionieri-in-fabricarea-produselor-profesionale-de-hartie.html) și 

 Fabrica de șervețele și hârtie igienică a fostei S.C. ”Comceh” Călărași acum aparținătoare concernului italian 

Sofidel (https://www.money.ro/o-companie-italiana-a-preluat-integral-fabrica-de-prc-c8prc-99erveprc-c8prc-9bele-

prc-c8prc-99i-hartie-igienica-de-la-calaraprc-c8prc-99i/) 
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 Vezi nota anterioară, dar și următorul aspect: În anul 2016 unitatea de producție CELROM SA Drobeta Turnu 

Severin va fi redeschisă, angajându-se peste 400 de muncitori. Fabrica a fost cumpărată în 2012, pentru suma de 

10,2 milioane euro, iar până în 2014 se vor investi alte 20 milioane de euro. La origine este Combinatul de 

Celuloză și Hârtie de la Drobeta Turnu Severin, înființat în 1974, dar intrat în faliment în perioada 2008 – 2009. 
Sursa informațiilor: https://www.digi24.ro/stiri/economie/bani-afaceri/fabrica-de-celuloza-repornita-dupa-opt-ani-

636253 și http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/cum-s-a-prabusit-combinatul-celuloza-hartie-cea-mai-mare-fabrica-

carton-ondulat-oltenia-1_54ce4985448e03c0fd2d8869/index.html - ambele accesae  la 05. V. 2018; falimentară în 

2013 SC ”Someș” Dej a fost repornită și recapitalizată în 2016 (www.economica.net)  
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Tabel nr. 2: producția de celuloză și hârtie în perioada 2008 - 2017 

An 2008 2009  / 2010 2015 2016 / 2017 

Hârtie și alte produse (tone)  584 720  250 000 (-57%) 390 000 > 400 000 

 Sursa datelor: Eurostat 

 

Tabel nr. 3 : Producția de hârtie, comparativ cu alte țări din zona central SE (anul 2015) 

Țări România Bulgaria Slovenia Slovacia 

Cantitate (tone) 390 000 352 000 721 300 812 200 

Sursa datelor: Eurostat
53
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Citat de: http://www.universign.ro/2018/01/la-productia-de-hartie-romania-inca-de-recuperat-pierderile-din-

perioada-crizei/ - accesat la 28.IV. 2018; 
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Încercând să facem o comparație asupra producție, cu statele din proximitatea țării 

noastre, observăm o producție apropiată ca valoare de Bulgaria, dar departe de Slovenia și 

Slovacia – cu producții mai mult decât duble față de cantitatea produsă în țara noastră. 

 

O situație statistică interesantă este dată de balanța economică a exporturilor și 

importurilor, unde observăm unele discrepanțe. Astfel în privința exporturilor, s-a înregistrat o 

creștere de 127,4% în octombrie 2017 față de anul precedent aceiași lună, adică: 38,2 mii euro, 

respectiv 345,5 mii euro. Importurile de hârtie sunt la fel de surprinzătoare prin dinamica lor. În 

octombrie 2016 s-au înregistrat importuri în valoare de 117,8 mii euro, iar peste un an acestea au 

crescut cu 112,3% ajungând la valoarea de 1045,9 mii euro.  

Tabelul nr. 4: privind valoarea importurilor și exporturilor   

 exporturi importuri Balanță 

comercială* 

Octombrie 2016 38,2 mii euro 117,8 mii euro - 79,6 mii 

euro 

Octombrie 2017 345,5 mii euro 1045,9 mii euro - 700,4 mii 

euro 

Creștere % 127,4% 112,3%  

Sursa: Institutul Național de Statistică; *- date calculate. 
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Economia  turismului  şi  realismul  efectelor /  

Tourism Economy and its real Effects 
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54  

 

Rezumat. Deşi este activitatea apărută cel mai târziu, efectele turismului se amplifică cel mai 

repede. Turismul se evidențiază drept cel mai important angajator şi ramura economică aflată în cel mai 

mare avânt. O adevărată industrie a serviciilor asociate turismului formează reţele economice cu extindere 

variată ce includ spaţii de acţiune foarte diversificate. Efectele pozitive sunt unanim recunoscute şi 

apreciate social şi economic dar, ca orice altă ramură a economiei, turismul pune în evidenţă tot mai mult 

şi efecte negative. Descoperirea unei posibilităţi de dezvoltare, de îmbogăţire rapidă şi relativ facilă, a 

format o serie de atitudini distrugătoare pe termen lung din partea celor  implicaţi, cu un dualism de tip 

pozitiv / negativ asupra mediului, culturii, societăţii. Degradarea obiectivelor turistice sub propria lor 

celebritate are ritm direct proporţional cu excesivitatea vizitării şi nivelul profiturilor aduse, incluzând  

degradarea construcţiilor, distrugerea biotopurilor, alterarea peisajelor, supraaglomerarea urbană. 

Turismul va fi printre primele victime ale încălzirii planetei, dar în acelaşi timp este şi una din cauzele 

care conduc la creştere emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Cuvinte-cheie: turism, poluare, degradare, schimbări climatice 

  

 Abstract. Although it is considered the most recent activity, the effects of tourism are growing 

faster. Tourism stands out as the most important workforce supporter and the most highly developed 

economic branch. A whole tourism-related services industry leads to economic networks variously 

extended that include manifold action spaces. Positive effects are universally recognized and appreciated 

socially and economically but, as with any other branch of the economy, tourism is increasingly 

highlighting its negative impacts too. The discovery of a new possible development, of rapid and 

relatively easy growth, led to a series of destructive attitudes on long term coming from the persons 

involved, with a positive / negative type dualism on the environment, culture, and society. The destruction 

of tourist objectives under their own celebrity has a rate that is directly proportional to the excess of 

visiting and the level of profits made, including buildings degradation, biotope destruction, landscape 

shuffling, or urban overcrowding. Tourism will be among the first victims of the global warming, but it is 

also one of the causes that lead to increased greenhouse gas emissions.  

Keywords: tourism, pollution, degradation, climate change 
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  Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afaceri, aşa cum îl 

defineşte, pe scurt,  Organizația Mondială a Turismului (OMT). În conformitate cu aceeaşi OMT , turiștii  

sunt persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o 

durată de minimum 24 de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau alte 

motive nelegate de exercitarea unei activități remunerate în localitatea vizitată.” 
55

  Începând de la 

agroturism  până la turismul educaţional şi cultural, trecând prin turismul culinar ( tot mai popularizat ) , 

continuând cu ecoturismul şi cu cel de odihnă sau medical, ajungem la tipologii turistice inedite cum ar fi 

turismul aşa-zis extrem sau chiar cel din zonele afectate de războaie. Fie că este geoturism sau turism 

religios fenomenul este recunoscut drept activitatea de recreere populară cu tot mai mare amploare. Ba 

chiar îşi extinde aria atât de mult şi de repede încât s-ar părea că nu-i mai ajunge planeta! 

  Apariţia turismului spaţial sau „zbor spaţial cu caracter personal”, conform Federaţiei Comerciale 

a Zborurilor Spaţiale, începe să ducă vizitatori (în condiţii foarte restrictive) şi pe orbita circumterestră 

ţintind dincolo de Terra. Dacă primul turist spaţial – americanul Denis Tito  - a stat o săptămână cu 

echipajul Soiuz TM32 în aprilie 2001, Agenţia Spaţială Americană a început aproximarea planificării 

turiştilor (2030) pe un traseu spaţial în apropierea planetei Marte. 

          Incluzând aproximativ 100 milioane de angajați la nivel mondial, turismul se evidențiază drept cel 

mai important angajator şi ramura economică în cel mai mare avânt. Aceasta deserveşte peste 900 

milioane de turiști  înregistraţi în intervalul 2010 – 2015 - adică cei ce se folosesc de serviciile oficial 

înregistrate, deşi s-ar părea că numărul celor ce se deplasează în scopuri turistice ar fi mult mai mare. 

Marea preferinţă rămâne Europa ( peste 50% dintre turiştii lumii) urmată de zonele pacifice ale Asiei ( 

peste 20% ). O adevărată industrie a serviciilor asociate turismului formează reţele economice cu 

extindere variată ce includ spaţii de acţiune foarte diversificate : 

~ servicii de  transport   (aerian , naval , feroviar,  taxi , autobuz etc.) ; 

~ servicii de cazare ( hotel,  pensiune,  camping,  parcare) ; 

~ servicii de divertisment  (parc, grădină, cazinou, magazin, teatru, sală de spectacol, bază 

sportivă); 

~ servicii de alimentaţie publică   (restaurant,  bar,  bistrou,  cafenea,  cofetărie, supermarchet) ; 

~ servicii de urgenţă şi mentenanţă  (reparaţii,  benzinărie,  farmacie  etc.); 

~ servicii financiar - bancare (bancomate , case de schimb, mesagerie)    

Efectele pozitive sunt unanim recunoscute şi apreciate de la micro la macro nivel social şi economic : 

 Valorificarea superioară a tuturor categoriilor de resurse naturale; 

 Multiplicarea efectelor economice asupra celorlalte domenii de activitate ; 

 Echilibrarea balanţei de plăţi externe a unei ţări;  

 Asigurarea unei circulaţii băneşti echilibrate;  

 Dinamizarea sistemului economic global;  

 Diversificarea structurii economiei unei ţări; 

         Ca orice altă ramură a economiei, turismul pune în evidenţă tot mai mult şi efecte negative. 

Existenţa corporaţiilor off-shore ţin la distanţă de localnici profiturile făcute iar unele activităţi cu 

consecinţe nefaste sunt răspândite sau camuflate sub traficul turistic:  

- terorismul,  

- epidemiile,  

- contrabanda,  
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- favorizarea infractorilor,  

- traficul de persoane şi substanţe toxice 

  Deşi  includerea pe harta turismului este un scop politico-economic foarte susţinut de toate ţările 

dezvoltate ale lumii şi râvnit de ţările în curs de dezvoltare, apar tot mai des semnale de îngrijorare, deloc 

admirative , la adresa efectelor negative neglijate , uneori în mod voit . 

Descoperirea unei posibilităţi de dezvoltare, de îmbogăţire rapidă şi relativ facilă, a format o serie de 

atitudini distrugătoare pe termen lung din partea celor  implicaţi. 

Realitatea ne prezintă un dualism al efectelor sub mai multe aspecte de tip pozitiv / negativ. 

- Efecte  asupra  mediului : 

Ecoturismul protejează viaţa sălbatică, zonele naturale vs. Ecosistemele pot fi distruse sau modificate 

- Efecte  culturale: 

Ecoturismul protejează autenticitatea, tradiţiile şi comunităţile locale vs. Comunităţile riscă să devină 

dependente şi aservite industriei turismului  

 Cunoaşterea realităţii lumii, apropierea între popoare vs. Standardizarea stilului de viaţă şi a 

produselor locale  pentru a satisface dorinţele turiştilor , ce poate afecta  trăsăturile tradiţionale;    

 Educaţie, ridicare a nivelului de instruire, de cultură şi civilizaţie a oamenilor vs. Distorsionarea 

autenticului şi manipularea obiceiurilor şi artei locale (proliferarea kitsch-ului),  

- Efecte  sociale  

 Crearea unor noi locuri de muncă  vs. Nivelul salariilor în servicii turistice este cu 20% inferior 

mediei pe economie  (Organizaţia Mondială a Muncii) 

 Atenuarea dezechilibrelor interregionale vs.  Nesiguranţa locurilor de muncă, determinată de 

caracterul sezonier  al perioadelor de activitate  

 Remedierea regiunilor  dezindustrializate vs. Supraaglomerarea în vârful de sezon deranjează 

rezidenţii de la activităţile lor zilnice, fapt ce poate conduce la resentimente şi ostilitate; 

Programul dificil şi numeroasele ore de lucru îi fac ,uneori chiar pe  lucrători să fie mai puţin sociabili. 

Nu doar afaceriştii din domeniul turistic trebuie condamnaţi pentru efectele asupra mediului şi relaţiilor 

sociale. 

              Atitudinea turistică  este catalogată tot mai mult drept una păgubitoare prin turiştii care se 

prezintă ca fiind: generatori de conflicte; neglijenţi; vandalizatori; dispreţuitori, aroganţi ; risipitori; 

consumatori de stupefiante; snobi, indiferenţi faţă de valori . 

În topul celor mai problematici turişti pot fi „lăudaţi” cei din : 

 S.U.A. = gălăgioşi, nepoliticoşi 

 Marea Britanie =  petrecăreţi, agresivi 

 Rusia = cheflii, dezordonaţi (dar lasă cele mai mari bacşişuri!) 

 China = nepoliticoşi, incorecţi 

 Australia = necivilizaţi, alcoolici 

 Germania, India, Franţa, Italia, Brazilia = stricători, scandalagii 

Efectele negative apar la fel de repede pe cât se extind obiceiurile turistice. 

Degradarea obiectivelor turistice sub propria lor celebritate are ritm direct proporţional cu 

excesivitatea vizitării şi nivelul profiturilor aduse.  

Spre exemplu degradarea construcţiilor de la Machu Pichu a adus cetatea incaşă pe lista 

UNESCO a patrimoniului în pericol  iar în proximitatea „Piramidei Soarelui” de la Teotihuacan a fost 

lansată „Operaţiunea Equinox” (2011) pentru limitarea spaţiilor comerciale şi de parcare. 
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Distrugerea biotopului „Marii Bariere de Corali” este deja vizibilă prin modificarea culorii în timp ce în 

Galapagos minunatele specii unice încep să fie sufocate de  „atenţiile” turiştilor.  În multe locuri se 

observă o alterare a peisajului, cum ar fi în zona Himalaya, unde încărcătura spirituală a zonei este 

copleşită de turişti nerespectuoşi şi baze de campare zgomotoase. La fel se resimt ţărmurile Antarctidei pe 

care apariţia agenţiilor specializate în turism polar , cu vase de croazieră ,distruge liniştea şi izolarea. 

Supraaglomerarea urbană cauzată de turismul excesiv determină în ultimii ani locuitorii marilor 

oraşe europene (Barcelona, Lisabona, Roma, Veneţia etc.) să-şi arate tot mai vizibil nemulţumirea prin 

reclamaţii şi manifestări de protest copleşiţi de zgomot, gunoaie, afaceri ilegale, infracţiuni,creşterea 

preţurilor şi taxelor, aglomerarea spaţiilor publice,  blocarea traficului. 

 Turismul va fi printre primele victime ale încălzirii planetei, dar în acelaşi timp este şi una din cauzele 

care conduc la creştere emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin utilizarea călătoriilor cu avionul ( 40% din 

transportul turistic), a instalaţiilor de răcire şi a aerului condiţionat în  spaţiile de cazare, turismul devine 

un important poluator. Plajele litorale şi micile insule tropicale joase (exemplu: Maldive, Kiribati, 

Vanuatu, Cooks, Comore ș.a.) sunt primele care deja au de suferit din cauza creşterii temperaturilor. 

Concluzii. Deşi este activitatea economică apărută cel mai târziu, efectele turismului se amplifică cel 

mai repede. Discutarea acestora este controversată dar nu neglijabilă dacă se ţine cont de faptul că 

excesivitatea, neglijenţa şi lăcomia afaceriștilor tind să lase turismul fără ....,,obiectul muncii” ! 
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Determinarea poluanților rezultați la arderea gazelor naturale / Determining 

the Natural Gas Combustion-Related Air Pollutants 

 

Scrumeda Gabriela
56

 

 

Rezumat. Calitatea vieţii pe Pământ este dependentă de calitatea aerului. Dezvoltarea  

economică, creșterea numarului de  autoturisme de orice fel, suprapopularea marilor orașe, fumul şi 

vaporii nocivi degajaţi de coşurile fabricilor etc., impun măsuri bine gândite pentru a controla  

fenomenele periculoase de poluare a aerului, pentru a dirija dezvoltarea tehnico - economică  în folosul 

omului şi al umanităţii. Poluarea atmosferei are urmări neplăcute, adesea grave, asupra omului şi asupra 

mediului său înconjurător, sub diferite forme.  Prevenirea şi combaterea poluării atmosferei este o sarcină 

de primă importanță pentru majoritatea țările de pe mapamond. 

Cuvinte-cheie:  concentrația  maximă  admisibilă  (C.M.A.), compuşi organici volatili, surse 

antropice, limfocite T. 

 

 Abstract: The life quality on Earth dependents on air quality.  The economic development, the 

increasing number of cars of any kind, big cities overcrowding, the smoke and the noxious vapors emitted 

from the factories chimneys, etc, require well thought-out measures to control the dangerous air pollution 

phenomena, to direct the technical and economic development for the benefit of man and humanity.  The 

atmospheric pollution has unpleasant, often serious, consequences on man and his environment, in 

various forms. Preventing and fighting against the atmospheric pollution is a top priority for all countries 

around the world.  

 Keywords: maximum admissible concentration (CMA/MAC), volatile organic compounds, 

anthropogenic sources, T lymphocytes.  

  

 

1. Poluanții aerului din mediul urban  

Se vorbește despre poluarea atmosferică atunci când „una sau mai multe substanțe sau 

amestecuri de substanțe poluante sunt prezente în atmosferă în cantități sau pe o perioadă care 

pot fi periculoase pentru om, animale sau plante și contribuie la punerea în pericol sau vătămarea 

activității sau bunăstării persoanelor”. 

    Substanțele poluante care se gasesc în atmosferă sunt de trei tipuri: gazoase, lichide sau solide.             

- Gazele sunt substante care, în conditii normale de temperatură și presiune sunt în stare gazoasă, 

lichefiindu-se la temperatură joasă (condensare), ca de exemplu: dioxidul de carbon (CO2), 

dioxidul de sulf (SO2), sau ozonul (O3).  

- Vaporii sunt gaze care se condensează în condiții normale, de exemplu: vaporii de apă, 

substanțele organice volatile. 
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- Poluanţii solizi reprezintă circa 10% din totalul poluanţilor şi se manifestă sub formă de fum, 

pulberi, aerosoli etc. 

  Poluanții aerului exercită o serie de efecte negative atât asupra clădirilor, cât și asupra 

vegetației, animalelor și oamenilor, producând daune care  sunt bine cunoscute.  Plantele  sunt 

mai sensibile decât animalele la cei mai mulți poluanți ai aerului. Efectele poluanților asupra 

oamenilor reprezintă o problemă importantă, deoarece poluarea aerului poate avea un efect 

semnificativ asupra sănatății și, în special, asupra copiilor, bătrânilor sau  bolnavilor. Poluarea 

fotochimică are un efect indirect. Poluanții se  formează  la baza atmosferei, până la aproximativ 

7-10 km altitudine, și au la bază  reacțiile chimice între diverși compuși, calificați drept 

precursori cum ar fi COV (compușii organici volatili), azotații, monoxidul de carbon și alții. 

Oxizii de azot NOx (NO / NO2) sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și 

oxigen în cantități variabile. Majoritatea lor sunt gaze fără culoare sau miros. Ca și oxizi 

principali de azot, găsim :  

-  monoxidul de azot (NO), care este un gaz atât incolor cât și inodor;  

- dioxidul de azot (NO2), care este un gaz de culoare brun - roșcată, are un miros puternic și 

înecăcios.  

 În ceea ce privește poluarea atmosferică, cei mai periculoși oxizi de azot (sub formă de 

gaz) sunt NO și NO2, care provin din reacțiile între două gaze (N2 si O2) prezente în mod natural 

în aer, în procente de aproximativ 80% și, respectiv, 20%. Dioxidul de azot absoarbe energia de 

la Soare sub forma luminii ultraviolete. Energia absorbită descompune moleculele de NO2 în 

molecule NO și oxigen atomic O, oxigenul atomic astfel produs fiind extrem de reactiv.  

Domeniile antropice generatoare de oxizii de azot, aparțin procesului de combustie, când 

combustibilii sunt arși la temperaturi mari, dar cel mai frecvent ei rezultă din traficul rutier, 

activitățile industriale, cât și din procesul de producere a  energiei electrice. Oxizii de azot sunt 

responsabili pentru formarea smogului fotochimic, a ploilor acide, deteriorează calitatea apei, 

produc  efectul de seră și reduc vizibilitatea în zonele urbane. 
 

 
Fig. 1. Domenii generatoare ale oxizilor de azot ( Sursa: https://www.google.ro/url ) 

 

https://www.google.ro/url
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În cele ce urmează vă prezentăm câteva din efectele acestora asupra sănătății umane, 

știindu-se faptul că dioxidul de azot  este un gaz foarte toxic atât pentru oameni, cât și pentru 

animale (gradul de toxicitate al poluantului este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de 

azot). Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea afecțiuni ale tractului respirator, iritații 

ale căilor respiratorii, cât și disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen mai lung poate 

distruge țesuturile pulmonare, ceea ce conduce la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai 

vulnerabile la expunerea dioxidului de azot sunt copiii. 

2. Analizele de laborator pot să-și propună câteva etape pentru a evidenția prezența și 

 nivelul concentrației dioxidului de azot prezent în mediul înconjurător, ca de exemplu: 

- Determinarea NO2 din aer; 

- Analiza prin metoda spectrofotometrică.  

Principiul metodei pleacă de la premiza că dioxidul de azot (NO2) reacţionează cu acidul 

sulfanilic (H2N-C6H4-SO3H), în mediu slab acid, şi formează o sare de diazoniu care dă, 

împreună cu alfa-naftilamina, un colorant azoic, de culoare roşie. Intensitatea coloraţiei 

compusului rezultat este proporţională cu concentraţia dioxidului de azot.  

Modul de lucru se poate ax ape următoarele operațiuni:  

Pentru efectuarea lucrării de laborator, dioxidul de azot este generat prin tratarea azotitului 

de sodium, cu acid sulfuric:  

2 NaNO2 + H2SO4 = 2 HNO2 + Na2SO4  (1)  

       2 HNO2 = NO + NO2 + H2O                   (2)  

În instalația de laborator prezentată în figura urmatoare, în vasul de reacţie (1) se introduc 5 

ml soluţie de NaNO2 10%, iar din pâlnia de picurare (2), se adaugă, cu picătura, 5 ml de H2SO4 

concentrat. 

 
Fig. 2. Instalație de laborator pentru determinarea dioxidului de azot 

 

 

 Amestecul de oxizi de azot, generat în vas (1), este aspirat, împreună cu aerul, cu un debit 

de cca 0,3 l/min, printr-un vas de absorbţie conţinând 20 ml soluţie absorbantă de KI 5%. 

 În timpul recoltării probelor, absorbitorul trebuie ferit de lumina solară (se învelește cu 

hârtie neagră sau cu folie de aluminiu).  

După expirarea timpului de recoltare, conţinutul absorbitorului se aduce cantitativ într-un 

flacon cotat de 25 ml. Se adaugă 0,5 ml acid sulfanilic, 0,5 ml alfa-naftilamină, se agită şi se lasă 

în repaus 10 minute. Se introduc apoi 5 picături de sulfit de sodiu 0,01 N, se completează până la 

semn cu apă distilată şi se măsoară absorbanţa la ⅄  = 520 nm, faţă de un martor preparat cu 20 

ml soluţie absorbantă şi prelucrat la fel ca proba de analizat.  

Concentraţia NO2 în proba de aer analizată se află pe baza unei curbe de etalonare. 
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3. Elemente de legislatie 

Legea nr. 104 din 15 iunie 2011, referitoare la oxizii de azot - NOx. Scopul și obiectivele 

Legii nr. 104/2011 privind Calitatea aerului înconjurator sunt: 

- stabilirea valorilor limită și a valorilor de prag pentru concentrațiile de dioxid de sulf, 

dioxid de azot și oxizi de azot, pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), plumb, benzen, monoxid 

de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel și benzo(a)piren în aerul ambiental, în scopul evitării, 

prevenirii sau reducerii efectelor nocive asupra sănătății umane și asupra mediului ca întreg; 

- evaluarea concentrațiilor de poluanți de mai sus în aerul ambiental pe baza unor metode 

și criterii comune;  

- obținerea informației corecte cu privire la concentrațiile acestor poluanți în aerul 

ambiental si asigurarea acesteia ca fiind disponibilă publicului;  

- menținerea calității aerului ambiental acolo unde aceasta este bună și îmbunătățirea 

calității  acolo unde este cazul, cu privire la aceiași poluanți. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011              Oxizi de azot - NOx 

Prag de 

alertă 

400 µg/m
3
 - măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative pentru 

calitatea aerului pentru o suprafață de cel puțin 100 km
2
 sau pentru o întreagă zonă 

sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică 

Valori 

limită 

200 µg/m
3
 NO2 - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 

40 µg/m
3
 NO2 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane 

Nivel 

critic 
30 µg/m

3
 NOx - nivelul critic anual pentru protecția vegetației 
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Manchester: între trecut şi prezent / Manchester: Past and Present  

 

Pașcaniuc Raluca
57

  

 

Rezumat. Manchester este oraşul în care istoria este la fiecare pas, iar pentru a înţelege prezentul 

acestuia e nevoie să îi cunoşti trecutul.Tot ce este nou, modern are de fapt în spatele său o lungă tradiţie. 

Arta, tehnologia, sportul au de fapt radăcini bine împământănite, dar care de-a lungul timpului au ţinut 

pasul cu evoluţia.Oraşul tinde  să devină unul intercultural, având o creştere spectaculoasă a populaţiei de 

diferite etnii şi implicit a diversităţii lingvistice. 

 Cuvinte -cheie: Manchester, istorie, tradiţie, evoluţie. 

Abstract. Manchester is a city where history springs at every step. In order to understand its 

present, you need to know its past. All that is new, modern has actually a long tradition as its background. 

Art, technology, sport are in fact well-grounded thus keeping pace with the new developments over time. 

The city tends to become an intercultural one, with a spectacular population growth of different 

ethnicities, and implicitly of linguistic diversity.  

Keywords: Manchester, history, tradition, evolution.  

 

În trecut unul dintre oraşele cele mai importante de pe harta industriei mondiale fiind 

cunoscut în special pentru dezvoltarea impresionantă a industriei textile şi a sistemului de 

transport, oraşul Manchester se remarcă în prezent prin arhitectura sa deosebită şi prin 

dezvoltarea extraordinară a domeniilor cultural şi sportiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2. Tren cu aburi la Muzeul Ştiinţei şi Industriei (arhivă personală) 

 

Pentru o incursiune în trecutul oraşului se poate vizita Muzeul Ştiinţei şi Industriei din 

Manchester. Încă de la intrarea în muzeu poţi simţii întoarcerea în timp, prima clădire a muzeului 
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fiind de fapt prima gară din lume pentru trenurile de pasageri. Aceasta datează din anul 1830 şi 

se află într-o perfectă stare de conservare, trenurile cu aburi fiind folosite acum pentru 

transportul turiştilor dornici de o experienţă inedită (fig. 1 și 2). Puterea apei a fost folosită de-a 

lungul timpului şi  în multe alte industrii, înainte de a se dezvolta electricitatea. Forţa apei 

curgătoare a fost utilizată din cele mai vechi timpuri. Morile cu apă au început să fie folosite pe 

scară largă în Regatul Unit şi până în 1086 mai mult de 5600 de mori de apă erau în uz. În 1761 

se construieşte primul canal, acesta înlesnind transportul cărbunelui între minele Ducelui de 

Bridgewater şi oraşul Manchester. Costurile transporturilor scâzând foarte mult, a dus la 

înjumătăţirea preţului cărbunelui dovedind astfel utilitatea transportului pe apă. 

      Dar un lucru mai puţin cunoscut, ce se datorează deschiderii canalului de navigaţie din  

Manchester, este dezvoltarea industriei săpunului şi a produselor de curăţenie, devenind o 

industrie importantă a oraşului.Astfel în anul 1895 Societatea de Comerţ înfiinţează aici prima 

fabrică de săpun (fig. 3 și 4). Puţin mai târziu firmele Procter and Gamble şi Cussons deschid şi 

ei fabrici în oraş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-4. Primele săpunuri fabricate pe scară largă în Regatul Unit (arhivă personală) 
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Tot la Muzeul Ştiinţei şi Industriei pot fi admirate şi primele maşini construite în Manchester. 

Compania Marshall este prima producătoare de automobile în Manchester, în anul 1897 

producând prima maşină, dar care a fost de fapt o replică a maşinii lui Benz. Un model mai 

modern, cu patru locuri, a apărut în 1901 cu un motor în doi cilindri produs de Buchet și a care a 

fost primul care a purtat numele Belsize ca Marshall Belsize (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Maşina Belsize expusă la Muzeul Industriei şi  Ştiinţei din Manchester 

(arhivă personală) 

 

Ford T este un alt model de maşină produsă în Manchester începând cu anul 1911 (fig.6). Aceast 

model era vândut în Regatul Unit din 1903, dar era produs în America. Fabrica Ford din 

Manchester îşi începe activitatea în 1911, primele maşini fiind puse în vânzare în 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Ford T- produs în uzinele din Manchester (arhivă personală) 
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 Cu siguranţă  cea mai emblematică construcţie a oraşului Manchester este 

catedrala aflată chiar în centrul oraşului (fig.7). Construită în stil gotic datează din perioada 

1422-1506, dar a suferit unele modificări după un atentat cu bombă. Sculpturile interioare 

păstrează lemnul original de la începutul secolului al XVI-lea. Clădirile vechi, pline de tradiţie se 

îmbină cu cele noi, moderne, aflate şi ele deja în istorie datorită simbolisticii lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Catedrala din Manchester (arhivă personală) 

 

Teatrul Viselor (Old Traford) cum îl numesc suporterii din toată lumea este un stadion 

construit în anul 1909, având o capacitate de aproximativ 75000 de locuri, de cele mai multe ori 

insuficiente pentru iubitorii sportului cu balon rotund, dacă ne gândim că numără peste 50 de 

milioane de fani în toată lumea (fig. 8). Abonamentele la meciurile echipei Manchester United se 

vând de obicei cu 2-3 sezoane înainte de debutul competiţiei. Acest club de fotbal este cel mai 

scump dar şi mai rentabil din lume. 
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 Fig. 8. Manchester Arena (arhivă personală) 

 

La mare competiţie cu ”Teatrul Viselor” se află ”Etihad Stadium” (fig. 9), stadionul 

echipei Manchester City. Acesta are o capacitate de aproximativ 50 000 de locuri, găzduind 

echipa din anul 2003. Clubul Manchester City este mai vechi decât a rivalilor locali, fiind 

înfiinţat în anul 1880. 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Etihad Stadium (arhivă personală) 

              

Cu atâta tradiţie în fotbal şi cu rezultate pe măsură nu putea lipsi un Muzeu al Fotbalului, aşa că 

acesta a fost înfiinţat în centrul oraşului Manchester. Muzeul Naţional al Fotbalului reuneşte însă 
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exponate din întreaga lume, de la primele mingi de fotbal (fig. 10), primele echipamente, medalii 

şi cupe până la cele de ultimă generaţie (fig. 11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.10. Evoluţia mingii de fotbal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig.11-12.Trofee şi cupe expuse la Muzeul Fotbalului din Manchester (arhivă personală)               

Concluzii. Manchester este un oraș englez care își conservă foarte bine tradițiile istorice 

din perioada ”Revoluției industriale”, un tur al muzeelor te introduce în atmosfera acelor ani. 
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Reflectarea prezentului este și el bine tezaurizat în muzee tematice care ne arată mândria 

localnicilor pentru sportul cel mai popular din lume! 

 

B I B L I O G R A F I E 

MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY MANCHESTER 

NATIONAL FOOTBALL MUSEUM 

IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH 
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Exercițiu pentru determinarea și aplicarea stilurilor de învățare la geografie / 

An Exercise to Determine and Apply the Learning Styles to Geography 
 

 

Ipate Emil- Dănuț
1 

 
 

 Rezumat. Identificarea stilurilor de învățare specifice elevilor este o practică foarte utilă în 

facilitarea procesului de învățare. În prezentul articol, autorul face o referire la numite tipuri de clasificări, 

la modul de identificare și de manifestare a stilurilor de învățare, dar oferă în premieră și un model 

propriu  al fișei de lucru pentru exersarea stilului de lucru la disciplina geografie. 

 Cuvinte cheie: stiluri de învățare, stiluri cognitive, fișă de lucru  

 
Abstract. Identifying the students’ specific learning styles is a very useful practice in facilitating 

the learning process. In this article, the author makes a reference to types of classification, to how the 

learning styles can be identified and their way of manifestation, but offers, for the first time, a model of a 

worksheet to practice the working style to geography. 

Keywords: learning styles, cognitive styles, worksheet 

 

 

 
 O definiție pentru „stilul de învățare” este greu de întâlnit în dicționarele lingvistice, 

enciclopedice, pedagogice sau didactice publicate până în prezent. Doar dicționarul de 

psihologie
1
 reușește să definească stilul cognitiv ”ca fiind o modalitate specifică de recepționare 

și de prelucrare a informației” (Peter Warr, 1970, citat de Popescu-Neveanu, 1978).   

 Cu alte cuvinte, stilurile de învățare reprezintă modalitățile preferate de receptare, 

prelucrare, stocare şi reactualizare a informaţiei, care se formează prin educaţie.  

Stilurile de învăţare ale adulților diferă foarte mult, întrucât sunt realizate prin combinaţii 

diferite ca proporție între tipurile vizual, auditiv și kinestezic. Unele persoane au o orientare total 

distinctă spre unul din stilurile următoare: 

- stilul de învăţare vizual (utilizează cuvinte scrise, elemente grafice sugestive, desene, 

imagini, fotografii și forme dinamic-vizuale sau de animaţie);  

- stilul de învăţare auditiv (folosește descrierea cu exemplificări,  cu experienţe și 

demonstraţii, folosirea de înregistrări audio și audio-video, fundalul musical etc.);  

- stilul de învăţare kinestezic (se bazează pe experimente, pe aplicaţii practice, jocuri de 

rol, pe implicarea simțurilor proprii, pe observarea și chiar modelarea obiectelor și fenomenelor 

studiate).
58

 

O altă clasificare identifică următoarele stiluri de învățare:  

- stilul concret – înclinaţie spre fapte, experimente, aplicaţii;  

- stilul abstract – înclinaţie spre conceptualizare, metode, teorii;  

- stilul activ – învaţă prin participare directă, experienţială;  

- stilul contemplativ – ascultă, observă, procesează interior informaţia primită;  

- stilul micro – înţelege mai întâi componentele, apoi ansamblul;  

- stilul macro – înţelege pornind de la general, la detaliu
3
.  

                                                           
58
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După modalitatea senzorială implicată, vom analiza cele trei stiluri de învăţare 

principale: auditiv, vizual şi kinestezic.
4
” Elevii pot completa un chestionar de determinare a 

stilurilor de învățare, iar după identificarea stilului propriu de învăţare, un coordinator al grupului 

va expune caracterisicile comportamentelor de învăţare, aşa cum le regăsim și în literatura de 

specialitate: 

 Stilul auditiv prezintă următoarele caracteristici:  

 învaţă vorbind şi ascultând;  

 este eficient în discuţiile de grup;  

 învaţă din explicaţiile profesorului / celui care prezintă materialul;  

verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a-şi depăşi dificultăţile de învăţare;  

 îşi manifestă verbal entuziasmul;  

 zgomotul este distractor, dar în acelaşi timp reprezintă şi mediul în care se simte bine;  

 suportă greu liniştea în timpul învăţării.  

Stilul vizual prezintă următoarele caracteristici: 

 preferă să vadă lucrurile sau desfăşurarea proceselor pe care le învaţă;  

 învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi, imagini, diagrame;  

 este important să vadă textul scris;  

 are nevoie să aibă control asupra ambianţei în care învaţă;  

 îşi decorează singur mediul; 

Stilul kinestezic prezintă următoarele caracteristici: 

 are nevoie să atingă şi să se implice fizic în activitatea de învăţare;  

 învaţă din situaţiile în care poate să experimenteze;  

 a lua notiţe înseamnă mai mult un act fizic şi nu un suport vizual pentru învăţare;  

 de multe ori nu revizuiește notiţele;  

 îşi manifestă entuziasmul sărind;  

 lipsa de activitate determină manifestări kinestezice
4
.  

Concluzii: Reprezenatantul grupului va sublinia necesitatea descoperirii stilului propriu 

de învățare. Propriile noastre preferinţe pentru diverse metode, prin care memorăm şi asimilăm 

informaţii noi, se reflectă în stilul de învăţare. Nu există o singură metodă pentru a procesa 

informaţiile noi. Cu toate acestea, fiecare persoană are un stil de învaţare cu care poate atinge 

punctul optim în raport cu  timpul petrecut, durata memorării şi gradul de asimilare a noilor 

informaţii; tocmai de aceea este necesar să descoperim şi să aplicăm stilul de învățare adecvat. 

 În cele ce urmează vom descrie un exerciţiu în vederea exersării stilului propriu de 

învăţare, cu precizarea ca coordonatorul grupului se intervină în da elevilor anumite sarcini. 

 

MODEL AL FIŞEI DE LUCRU PENTRU EXERSAREA  

STILULUI DE ÎNVĂŢARE LA GEOGRAFIE 

 

Nume elevului………………………………..Clasa…………..Data…………     

Precizări:  În vederea exersării stilului propriu de învăţare, urmaţi indicaţiile:  

I). Elevii cu stil de învățare vizual vor lucra individual și vor aplica următoarele 

recomandări:  Sarcina 1: Vor sublinia cu culori diferite cele 3 tipuri de plăci 

tectonice.  Sarcina 2: Vor reciti de 3 sau 4 ori ceea ce au subliniat și colorat 

diferit.  Sarcina 3: Vor analiza vizual repartiția pe o hartă sau planiglob a 

plăcilor tectonice, apoi vor închide ochii și își vor reda mental schema privită 
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(fig. nr. 1). Se poate folosi și schiță color pentru structura în plăci de pe teritoriul țării noastre
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 1„Plăcile tectonice” 

 

(Sursa:  O. Mândruț, Geografie, manualul de clasa a XII-a, pag. 11) 

 

 II). Elevii cu stil de învățare auditiv vor forma un grup și vor urma sarcinile următoare:  

 Sarcina 1: Unul dintre membrii grupului va citi cu voce tare textul de mai jos, iar ceilalți vor 

asculta.  Sarcina 2: Vor discuta în cadrul grupului ideile principale desprinse din textul de mai 

jos.  Sarcina 3: În cadrul grupului fiecare elev va prezenta ce a reținut din textul de mai jos. Se 

poate adăuga un scurt text care descrie configurația tectonică din țara noastră. 

După ordinul de mărime al plăcilor tectonice actuale, se disting trei 

categorii de plăci: majore / macroplăci, intermediare / mezoplăci și 

microplăci. Se pot prezenta și plăcile din spațiul țării noastre. 

1. Plăcile majore / macroplăcile sunt: Pacifică, Americană (nord-

americană şi sud-americană), Eurasiatică, Africană, Indo-Australiană, 

Antarctică. Dintre acestea, numai placa Pacifică este constituită în întregime 

dintr-un substrat oceanic (scoarţă bazaltică), celelalte fiind compuse atât din 

scoarţă oceanică (bazaltică), cât şi continentală (granitică).  

2. Plăcile intermediare / mezoplăcile sunt: Filipine, Nazca, Cocos, Juan de Fuca, Gorda, 

Caraibe.  

3. Plăcile mici / microplăcile sunt numeroase: Arabă, Iraniană, Turcă (Anatolia), 

Egeeană, Malgaşă, Est-Africană, etc. 

Plăcile tectonice pe teritoriul României. Cercetările geofizice au pus în evidenţă pe 

teritoriul României 3 componente din categoria microplăcilor (Pontică sau a Mării Negre, 

Moesică, Interalpină/Transilvăneană) şi partea sud-estică a macroplăcii 

Eurasiatice în Moldova.  

 III). Elevii cu stil de învățare kinestezic / practic vor lucra individual și vor 

aplica următoarele indicații:  

 Sarcina 1: Vor citi textul, urmărind cu degetul rândul pe care îl citesc (vor 

identifica sau localiza).  

 Sarcina 2: Vor reciti textul şi vor schița modele concise în timp ce parcurg 

informațiile.  
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 Sarcina 3: Se vor mișca pentru a ilustra, pentru a construi modele sau a schița rifturile și 

limitele plăcilor tectonice pe globul geografic sau pe hartă (figura nr. 3). Se poate realiza și un 

model tridimensional simplu pentru scoarta Pământului (figura nr. 2), ceea ce se poate extinde, 

apoi, și la configurația tectonică în microplăci din țara noastră.  

La finalul exercițiului, câte un voluntar dintre elevii cu cele 3 stiluri de învățare va 

prezenta informațiile desprinse din text şi vor împărtăşi grupului în ce manieră îl ajută 

cunoaşterea stilului personal de învăţare.  

Concluzii: Coordonatorul grupului le va explica elevilor faptul că nu există un stil de 

învățare superior sau inferior. Un procent mare din populație are un stil de învățare combinat sau 

mixt. Beneficiile aplicării cunoașterii și folosirii eficiente a unui stil de învăţare sunt evidente. 

Astfel, elevul poate afla un optim de învăţare, obţine rezultate şcolare mai bune, reduce stresul 

şcolar etc.  

         

 
 

Fig. nr. 2. Realizarea unui model de structură în plăci a scorței terestre de tip 3D  

(Sursa : https://www.youtube.com/Mid Atlantic Ridge) 

 
 

Figura nr. 3. Schițarea cu markerul a plăcilor tectonice majore pe globul geografic  

(Sursa foto: http://www.nicepps.ro/prezentare-pps-ppt-placile-tectonice-3055.html) 
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Carstul din Apeninii centrali-vestici: Grotte di Pastena /  

Karst of the Central-Western Apennines: Grotte di Pastena 

 

 

Paraschiv Viorel
59

 

 

Rezumat. Munții Apenini au în componență pe mari suprafețe roci carbonatice în care apa de 

infiltrație a săpat un variat și pe alocuri spectaculos endo și exocarst. Peștera din Pastena este un endocarst 

spectaculos parțial amenajat, partea activă și pe alocuri vizibilă din traseul vizitabil nefiind accesibilă 

turiștilor. La Pastena avem un geomorfosit  amenajat turistic,  completat cu muzeul rural  care conservă 

tradițiile agricole locale. 

Cuvinte-cheie: carst, geomorfosit, turism, Pastena 

 

Abstract. Over large areas the Apennines range is made of carbonate rocks where the seepage 

water dug a various and sometimes spectacular endo- and exo-karst. The Pastena Cave is a partially set up 

spectacular endocarst, its active and almost visible part being not accessible to tourists. There is a touristic 

geomorphosite besides a rural museum that preserves the local agricultural traditions in Pastena. 

Keywords: karst, geomorphosite, tourism, Pastena 

 

 

Apeninii centrali-vestici – Munții Ausoni- sunt alcătuiți în cea mai mare parte a lor din 

roci solubile pe care s-a format un spectaculos și variat relief carstic. Varietatea formelor endo și 

exocarstice a fost pusă în valoare economică și peisagistică, fiind amenajate pentru practicarea 

turismului, așa cum este sectorul carstic complex cunoscut sub denumirea sugestivă Grotta di 

Pastena. Sistemul carstic de la Pastena a fost descoperit în anul 1926 de către baronul Carlo 

Franchetti
60

, iar în anul următor a intrat în circuitul turistic. Acum această zonă carstică este 

administrată turistic de ”Consorțiul peșterilor Pastena-Collepardo”.  

  Pastena este un sat turistic foarte vechi așezat într-o polie drenată de un mic pârâu. 

Administrativ satul face parte din provincia Frosinone, regiunea Lazio (fig. 1), coordonatele 

geografice fiind 41° 29ʹ 48ʹʹ N și 13° 29ʹ 21ʹʹ E.  

Cu prilejul unui proiect amplu de cercetări arheologice efectuate de Universitatea din 

Perugia și Serviciul Arheologic din Provincia Lazio
61

 s-au descoperit obiecte preistorice 

ritualice, din neolitic și epoca bronzului. Utilitatea obiectelor preistorice ne conduce la ideea că 

peștera era folosită în scop de sanctuar religios sau chiar drept cimitir. 
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Fig. 1-2. Poziția geografică și favorabilitatea pentru acces 
 

    
Foto 1-2. Interioare din peșteră  

 

Zona vizitabilă are doar 880 m lungime și impresionează în mod deosebit prin 

concrețiunile de tip stalagmite și coloanele carbonatice albe („spumă de lapte”), foto 1, cascada 

și lacul interior al cărui nivel este corelat cu precipitațiile căzute, la exterior (foto 2). Muzeul de 

artă țărănească al măslinelor este amenajat în subsolul clădirii primăriei din Pastena, inventarul 

său provenind din mediul privat, al locuitorilor
62

, zona Pastena fiind recunoscută în Italia pentru 

tradițiile sale agrare legate de cultura și prelucrarea măslinelor. 
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RADIOGRAFII GEOGRAFICE 

  Analize, proiecte și programe 
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Conferinţa Știinţifică Naţională cu participare Internaţională 

„Mediul şi Dezvoltarea Durabilă”, 

Ediție jubiliară: 80 de ani a Facultății de Geografie, 25-28 octombrie 2018 / 

The National Scientific Conference with International Participation  

,,Environment and Sustainable Development” 

Jubilee Edition: Celebrating 80 years of the Faculty of Geography, 25-28 

October 2018 

 

 

Mironov Ion
63

, Căpățînă Lucia
 64

, Puțuntică Anatol 
65

 

 

 

 

Rezumat. Manifestările științifice reprezintă un mediu oportun pentru diseminarea și prezentarea 

rezultatelor cercetărilor științifice de către personalul academic și științific din domeniu. Conferința 

științifică națională cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă” organizată în perioada 

25-28 octombrie 2018 la Chișinău de către Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol (cu 

sediul la Chișinău) a demonstrat încă o dată rolul practic și științific a acestor evenimente. 

Cuvinte-cheie: conferință, dezvoltare durabilă, internaționalizare 

 

Abstract. The scientific events represent an appropriate environment for the dissemination and 

presentation of the scientific research outcomes conducted by the academic and scientific staff. The 

national scientific conference with international participation ,,Environment and Sustainable 

Development” organized between 25-28 October 2018 in Chișinău by the Faculty of Geography of the 

Tiraspol State University (Chișinău headquarters) proved, once more, the practical and scientific role of 

these events. 

Keywords: conference, sustainable development, internationalization 

 

 

În perioada 25 - 28 octombrie 2018 la Chişinău a fost organizată cea de-a IV-a ediție a 

Conferinței Ştiinţifice Naţionale cu participare Internaţională „Mediul şi Dezvoltarea Durabilă”. 

Organizatorul Conferinței a fost Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu 

sediul la Chișinău), iar ediția din acest an a fost una jubiliară dedicată aniversării a 80 de ani ai 

Facultății de Geografie. Facultatea de Geografie a fost fondată la 30 octombrie 1938 în cadrul 
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Institutului Pedagogic Moldovenesc. Fondatorul și primul decan al facultății a fost cunoscutul 

geograf Macarie Radul, absolvent alUniversității din Odesa. Spectrul domeniilor de cercetare din 

cadrul facultății este generat de preocupările naturaliste și socio-umane care cuprind următoarele 

direcții: Biostratigrafie și Paleogeografie; Resurse climatice și hidrologice; Protecția mediului și 

utilizarea rațională a resurselor naturale; Geografia populației și Geodemografie; Didactica 

Geografiei; Geografie regional. 

În cei 80 de ani de activitate Facultatea de Geografiea fost inițiatorul și 

organizatorul la o serie de simpozioane și conferințe naționale cu 

participare internațională, unele din ele fiind organizate în parteneriat cu 

instituții din țară și de peste hotare. 

Prima ediție a Conferinței Științifice Naționale cu 

participareInternațională „Mediul și dezvoltarea durabilă” a fost 

organizată în 2008, urmată de cea de a II-a ediție în 2014; în 2016 a fost 

organizată cea de-aIII-a ediție, consacrată aniversării a 80 ani de la 

nașterea prof. univ., dr. hab. Alexandru Lungu. 

Conferința bienală „Mediul și dezvoltarea durabilă”,de la o ediție la 

alta, atrage un număr tot mai mare de cercetători, din mai multe țări ale 

lumii. La ediția din anul 2018 au participat 85 de cercetători atât din Republica Moldova, cât și 

din România, Ucraina, Germania, Federația Rusă și Israel. 

În cuvântul de salut, rectorul UST dl Eduard Coropceanu, doctor, profesor universitar, s-a 

referit la succesele pe care le-a avut facultatea pe parcursul anilor de activitate, la pregătirea 

cadrelor din domeniu, precum și la obiectivele de viitor ale facultății, inclusiv mobilitatea 

academică și internaționalizarea studiilor (foto 1). 

Cu un cuvânt de salut a fost prezentă și dna Maria Nedealcov, membru corespondent al 

AȘM, doctor habilitat, profesor universitar, Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, care 

este și absolventa facultății (foto 2). Dumneaei a menționat aportul facultății în pregătirea 

cadrelor din domeniul geografiei, succesele în domeniul cercetării pe care le are comunitatea 

științifică geografică, reprezentată în special de absolvenții Facultății de Geografie a UST. 

 

  

        Foto 1. Rectorul UST, Eduard Coropceanu        Foto 2. Director IEG al AȘM, MariaNedealcov 
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Felicitări și Diplomă de Excelență a fost oferită facultății de către prof. univ., dr. Adrian 

Grozavu, decanul Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, 

România, cu care Universitatea are contract de colaborare care se realizează cu succes atât în 

domeniul geografiei, cât și în alte domenii comune de cercetare și pregătire a cadrelor. Mesajul 

de felicitare a fost transmis de Dl. Viorel Paraschiv, profesor, doctor (foto 3). 

Cu un cuvânt de felicitare, Diplomă de Excelență și adresare din partea rectorului 

universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, a venit decanul facultății de Istorie și 

Geografie dl doctor în geografie, profesor universitar Vasile Efros, absolvent al Facultății de 

Geografie a UST (foto 4). 

După ședința plenară, pe parcursul a două zile au avut loc discuții în cadrul a 5 secțiuni de 

comunicări și una de postere, inclusiv și aplicația de teren:  

(1) Geologie/Paleontologie/Geomorfologie, (2) Climatologie/ Meteorologie/ Hidrologie, 

(3) Geografie Umană/ Turism, (4) Geografia peisajelor/Protecția mediului/ Dezvoltare durabilă 

și (5) Didactica și Tehnologii educaționale în Geografie unde au fost prezentate 64 de comunicări 

și 9 prezentări de poster (foto 5, 6). 

 

  
Foto 3. Viorel Paraschiv, 

Universitatea,,Al. I. Cuza”, Iași  

Foto 4. Vasile Efros, 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare”, Suceava 
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Foto 5. Deschiderea Conferinței „Mediul și dezvoltarea durabilă”, ședința plenară 

 

 

 
Foto 6. Participanți la Conferința „Mediul și dezvoltarea durabilă” 

Aplicația de teren s-a desfășurat pe traseul Chișinău -„Vio-Parc”, din satul Varnița (raionul 

Anenii-Noi) - Cetatea Tighina (orașul Tighina) - Mănăstirea „Sf. Marta și Maria” (Hagimuș, 

raion Căușeni) - Vinăria „Asconi Winery” din satul Puhoi (raionul Ialoveni) - Chișinău (foto 7, 

8). 
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Foto 7.Cetatea Tighina Foto 8.,,Vio-Parc” Varnița 

 

În urma dezbaterilor participanții conferinței au ajuns la următoarele concluzii: 

1. Agenda de acțiuni ambițioase pentru sporirea calității mediului din Republica Moldova 

reflectă de la an la an un grad redus de realizare al unor indicatori ai dezvoltării durabile, iar 

aceștia derivă din nivelul redus de competitivitate a economiei naționale. Semnarea Acordului de 

Asociere cu UE a contribuit la sporirea atenției asupra problemelor de mediu din Republica 

Moldova; 

2. Impactul sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) asupra mediului înconjurător din 

Republica Moldova este redus, în mare parte, din cauza verigilor slabe dintre principalii actori, 

implicați în procesul CDI – cercetători și mediul decizional (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

regionale și Mediului). În acest context, este important de a instrui cercetătorii (în primul rând, 

pe cei tineri) în vederea obținerii unor rezultate calitative a cercetărilor, cu implementarea lor în 

practică; 

3. Dezvoltarea socio-demografică a Republicii Moldova se caracterizează prin reducerea 

numerică a populației. Prognozele demografice demonstrează o deteriorare profundă a structurii 

pe vârste a populației, îmbătrânirea vertiginoasă, ceea ce prezintă un pericol real ce poate 

submina toate eforturile de creștere economică, a standardelor de viață, inclusiv și de calitatea 

mediului înconjurător; 

4. Se constată tendințe de aridizare a teritoriului Republicii Moldova în contextul 

schimbărilor climatice globale, cu fenomene de încălzire puternică; 

5. Republica Moldova are tendințe bune de racordare a legislației naționale de mediu cu 

cea europeană și mondială; 

6. În contextul gradului redus de asigurare a Republicii Moldova cu unele resurse naturale, 

s-au evidențiat peisajele culturale (rezervația peisagistică Țâpova, Călărași) care pot deveni 

elemente de dezvoltare durabilă prin turism. 
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 Societatea de Geografie „Gheorghe Năstase” – o nouă comunitate 

profesională în Republica Moldova / Gheorghe Năstase Geography Society – 

A New Professional Community in the Republic of Moldova   

 

Roșcovan Serafima
66

  

 

Rezumat.  În anul Centenarului geografii din Republica Moldova au creat o formă asociativă care 

să-i reprezinte, care a primit numele geografului unionist basarabean (1918) Gheorghe Năstase. 

Conferința de lansare a societății s-a desfășurat ca parte a proiectului ”Geografie fără frontiere”. 

Cuvinte – cheie: societate, geografi, conferință 

 

Abstract. In the Centennial year, the geographers from the Republic of Moldova set up an 

academic society to represent them bearing the name of Gheorghe Năstase (1918), the Unionist 

Bessarabian geographer. Its launching conference took place as part of the project ,,Geography without 

Borders”.   

Keywords: society, geographers, conference 

 

În cadrul Centenarului Marii Uniri la Chișinău, pe 10 noiembrie curent, s-a desfăşurat 

Conferința Națională „Geografia fără frontiere”, manifestare științifică organizată cu prilejul 

fondării în Republica Moldova a Societăţii de Geografie „Gheorghe Năstase”. E de menţionat că 

la buna organizare a acestui eveniment ştiinţific important au contribuit Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (rector Nicolae Chicuş, dr., prof. universitar), 

Societatea Geografică din România (SGR), SGR-Filiala Iași, şi Revista Terra Magazin, 

București (director general dr. Costin Diaconescu). 

În discursurile lor, conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu (Academia de Studii 

Economice, București – foto 3) şi dr. Costin Diaconescu, secretar general al S.G.R., au adus 

omagiu geografilor români care au contribuit la marele eveniment istoric de la 1918. În acest 

context a fost lansat volumul „Simion Mehedinți și geopolitica românească”, în care pe larg se 

reflectă contribuția fondatorului geografiei românești la reîntregirea neamului și a teritoriului 

național. Prof. dr. Viorel Paraschiv a prezentat o expoziție de documente în memoria 

profesorului și savantului basarabean-român Gheorghe Năstase (foto 2), al cărui nume va purta 

de azi înainte Societatea de Geografie din Republica Moldova. Președintele acestei entităţi pro-

fesionale, conf. univ. dr. Gheorghe Niculița  U.P.S. „Ion Creangă” din Chișinău, a conferit 

Medalia „Gheorghe I. Năstase” Societății de Geografie din România. Aceeaşi distincție a fost 

decernată şi savanților geografi cu renume în spațiul românesc şi în lume: prof. univ. Emerit dr. 

Alexandru Ungureanu membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. Emerit dr. Ioan 
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Donisă, ambii de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Societatea Geografică din România a 

felicitat comunitatea geografilor din Republica Moldova cu prilejul fondării societăţii 

profesionale, înmânând prin președintele Corneliu Iațu Fanionul Înfrățirii.  
Trebuie menţionat că membri ai societăţii geografilor, recent instituite, au devenit 

filialele: Sângerei (președinte, profesoara Angela Albu); Ştefan Vodă (președinte profesoara 

Svetlana Burlacu); Bălți (președinte profesoara Natalia Postolachi); Nisporeni (președinte 

profesoara Tatiana Lefter); Ialoveni (președinte profesoara Maria Chiriac), Strășeni (președinte 

profesorul Andrei Fisticanu) etc.Liderii acestor filiale, împreună cu profesoarele de geografie 

Larisa Zderca (LT „Natalia Gheorghiu”), Oxana Parancenco (LT „Rambam” din Chișinău), o 

echipă de studenți voluntari de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 

precum şi un grup impunător de profesori-veterani de geografie Margareta Grigorița (Liceul 

Teoretic Costești,  Lidia Tanasov (Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chișinău), Elena Bivol şi 

Ioana Crețu (Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, Răzeni, Ialoveni), Claudia Ciolpan (IPLT „B.P. 

Hasdeu”, Olănești, Ștefan Vodă), Teodor Dubovca (Universitatea Agrară de Stat din Republica 

Moldova) şi alţii care şi-au adus aportul atât la organizarea conferinței, precum şi la fondarea 

societăţii.  
Vreau să mulţumesc tuturor prietenilor şi colegilor din România pentru susţinerea şi 

ajutorul acordat. Geografii de pe ambele maluri ale Prutului şi-au exprimat dorința de a-şi unifica 

forţele intelectuale întru dezvoltarea științei geografice şi promovarea învăţământului de calitate. 

În Unire ne este Puterea! (foto 1 și 4) 
 

 

Foto 1. Participanții la conferință în fața Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” 
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Foto 2. Expoziția omagială cu opera științifică a geografului unionist Gheorghe Năstase 

 

Foto 3. Conf. dr. Neacșu Marius Cristian –ASE București 
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Simion Mehedinți a fost omagiat de două ori în an Centenar, la Focșani și 

Soveja / Simion Mehedinți twice celebrated in the Centennial Year in Focșani 

and Soveja 

 

 

Alexandra Tătaru
67

 

 

 
Rezumat: Savantul Simion Mehedinți a fost omagiat de două ori anul acesta, pe 13 octombrie 

doar la Soveja și, la începutul lunii noiembrie a.c., atât la Focșani, cât și la Soveja. S-au marcat, astfel, în 

anul Centenarului Marii Uniri, două evenimente cultural-științifice de mare însemnătate, nu doar pentru 

vrânceni, ci și pentru oamenii de știință și cultură din toată țara. Evenimentele au fost organizate de 

Societatea de Geografie din România (SGR) și SGR Vrancea, Centrul Cultural ”Simion Mehedinți”, 

Asociația ”Simion Mehedinți” Focșani, Fundația Culturală ”Simion Mehedinți - Miorița” Soveja, Școala 

Gimnazială ”Simion Mehedinți” Soveja, Primăria Soveja, Centrul Cultural Vrancea. A fost o aniversare 

rotundă, în an centenar, Simion Mehedinţi fiind și Ministru al Învăţământului şi Cultelor în 1918, atunci 

când s-a înfăptuit România Mare. Comunicări știintifice, alocuțiuni, lansări de carte, aniversări, dezbatari, 

toate sub egida culturii. A oamenilor care au înfăptuit ”întregirea neamului” în general, și a savatului 

Mehedinți în special.  

Cuvinte cheie: omagiu, aniversare, savant, Mehedinți, Soveja, Vrancea 

 

Abstract. The scholar SimionMehedinți was honored twice this year, on 13 October, only in 

Soveja, and at beginning of November, both in Focșani, as well as in Soveja. There were celebrated, in 

the Centenary year of the Grand Union, two cultural and scientific events with great significance, not only 

for the people from Vrancea County, but also for science and culture people from all over the country. 

The events were organized by the Romanian Geographical Society and the VranceaCounty branch, the 

”SimionMehedinți” Cultural Centre, the ”SimionMehedinți”Association from  Focșani, 

the”SimionMehedinți- Miorița”Cultural Foundation  from Soveja, the ”SimionMehedinți” Secondary 

School from Soveja, the Soveja City Hall and the Vrancea Cultural Centre. It was an important 

anniversary, in the Centenary year, considering that in 1918, when Great Romanian Union was 

completed, SimionMehedinți was the Minister of Education and Religion Affairs. The events included 

scientific communications, speeches, book releases, debates, all cultural related, dedicated, in general, to 

people who have made”the completion of the nation”, and, especially, to SimionMehedinți.  

Key words: homage, anniversary, scholar, Mehedinți, Soveja, Vrancea. 

 

Tradiția și știința se întâlnesc, anual, la Soveja 

A devenit tradiție ca, anual, la Soveja, oameni de cultură și știință să-și dea întâlnire 

pentru a aduce un omagiu savantului Simion Mehedinți. ”Slujitor al catedrei universitare, al 

tribunei sociale, al condeiului, organizator de şcoală în ştiinţă, purtător al idealului academic, 
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reformator al învăţământului, iar pe deasupra un tradiţionalist vizionar – Simion Mehedinţi s-a 

aflat răstimp de o jumătate de secol în linia întâi a strădaniilor de construire a unei naţiuni 

româneşti moderne. S-a remarcat printr-o prestaţie dinamică, însufleţitoare, deşteptătoare de 

conştiinţe. Figura sa în cultură e una de strateg. Locul său e în Pantheonul Naţional”, scrie prof. 

univ. dr. Gheorghiță Geană, în articolul ”Simion Mehedinţi – 150 de ani de la naştere. O figură 

de Pantheon Naţional”, publicat în ”România Liberă”, 2 decembrie 2018. 

Prof.univ.dr. Ioan Ianoș, invitat anul acesta la Zilele ”Simion Mehedinți”, amintește la 

rândul său, la fel ca toți cei care vorbesc despre opera savantului, despre faptul că fiecare om sau 

geograf, că ar trebui să parcurgă măcar un pasaj din ”Terra. Introducere în geografie ca știință”, 

opera de căpătâi al marelui Mehedinți: „Dacă vreodată un geograf consideră că se află în criză 

de idei, ar trebui să recitească măcar un pasaj, să reflecteze asupra acestuia și va constata cu 

satisfacție cât de multe piste de reflecție oferă opera respectivă. În plus va individualiza o 

țesătură de idei, din care pornesc trasee neexplorate, de mare încărcătură intelectuală...” 

Pentru prima dată, în cei 28 de ani de tradiție a ,,Zilelor Simion Mehedinți”, care se 

desfășoară în preajma zilei sale de naștere, 16 octombrie, geografii din toată țara, membri ai 

Societății de Geografie din România, au venit la Soveja, locul natal al părintelui geografiei, 

pentru a-i aduce un omagiu la cei 150 de ani de la naștere în cadrul unui eveniment inedit, 

suplimentar celui tradițional. Astfel, pe 13 octombrie, nu doar geografii, dar și organizatorii 

evenimentului de la Soveja, rudele în viață ale savantului Mehedinți, membri ai comunității 

locale, alți invitați, s-au adunat în sala de conferințe a Centrului Cultural ,,Simion Mehedinți” din 

Soveja. Aici, a avut loc un simpozion special, dedicat savantului Mehedinți, s-au lansat cărți și s-

au omagiat și alte personalități care și-au adus contribuția la înfăptuirea României Mari.  

Manifestarea cultural-științifică a fost deschisă și moderată de către prof. univ. dr. 

Corneliu Iațu – Prorectorul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași și Președinte al Societății de 

Geografie din România. Alocuțiunile au fost prezentate de prof. dr. Steluța Dan, inspector Școlar 

General în Ministerul Educației Naționale, dr. Dan Bălteanu și dr. Monica Dumitrașcu, din 

partea Academiei Române, prof. Dorin Cristea, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar 

Județean Vrancea. Au mai luat cuvântul dr. Costin Diaconescu, secretarul general al SGR și 

Ionel Cel-Mare, vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, nativ din Soveja. Cei prezenți în 

sală au avut prilejul să-l cunoască și pe unul dintre renumiții învățători ai satului, Iulian Albu, 

care a ajuns la venerabila vârstă de 95 de ani și care a participat și la centenarul savantului din 

anul 1968. Iulian Albu i-a sfătuit pe profesori să nu-și uite niciodată rădăcinile și să lupte mereu 

ca această țară să nu moară niciodată.  

 Câteva titluri interesante s-au desprins în cadrul sesiunii de comunicări, aproape toate 

legate de viața și opera magistrului. Astfel, s-au remarcat Acad. Dan Bălteanu – ,,Simion 

Mehedinţi - o viaţă dedicată geografiei”, Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu – ,,Simion Mehedinţi - 

filosof al geografiei”, Prof. univ. dr. Silviu Neguţ – ”Simion Mehedinţi - personalitate 

polivalentă”, Conf. univ. dr. Marian Ene – ”Simion Mehedinţi - fondator al învăţământului 

superior geografic în Universitatea din Bucureşti”, Conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacşu – 

,,Simion Mehedinţi şi geopolitica românească”, Prof. dr. Rus Dumitru – ,,Concepte asupra 
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populaţiei în opera lui Simion Mehedinţi”, Prof. dr. Răzvan Săcrieru – ,,Simion Mehedinţi, elev 

al Liceului ,,Unirea” din Focşani”, Conf. univ. dr. Costică Neagu – ,,Simion Mehedinţi în 

Dicţionarul Academicienilor Vrânceni”. 

În cadrul aceluiași eveniment, conf. univ. dr. Marius Neacșu a lansat cartea „Simion 

Mehedinți și Geopolitica Românească”, conf. univ. dr. Costică Neagu a prezentat lucrările 

reditate ale lui Simion Mehedinți, dar și „Dicționarul Academicienilor  vrânceni” și, nu în ultimul 

rând, în avanpremieră, dr. Monica Dumitrașcu a prezentat noul volum ,,Istoria Geoștiințelor din 

România”, editat de Academia România cu prilejul Centenarului (foto 2). Colecția Muzeală 

,,Simion Mehedinți” și fondul de carte din Centrul Cultural cu același nume s-a îmbogățit, 

numeroase volume vechi sau noi, acestea fiind oferite doamnei referent cultural Ludmila Țuțoi, 

pentru a le adăuga la cele deja existente. 

Manifestarea cultural-artistică s-a încheiat cu dezvelirea plăcii aniversare ,,Simion 

Mehedinți”, amplasată pe clădirea Centrului Cultural și Colecției Muzeale, placă oferită de 

Societatea de Geografie din România. În a doua parte a zilei invitații au participat la o slujba 

religioasă la mormântul marelui savant, unde s-a depus și o coroană de flori, finalizată cu o 

drumeție ,,Pe urmele lui Mehedinți” (foto 1).  

Evocarea geografilor României Mari și geopolitica contemporană 

Sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie au rămas sub egida Zilelor ,,Simion 

Mehedinți”. Manifestarea inițiată de Asociația Personalului Didactic ,,Simion Mehedinți” 

Focșani, a continuat seria evenimentelor începută pe 13 octombrie 2018, la Soveja. În perioada 

29 octombrie-4 noiembrie 2018, în școli și instituții s-au omagiat geografii care au pus o 

,,cărămidă” la înfăptuirea Unirii de la 1918. S-a remarcat, de asemenea, un parteneriat 

constructiv între Asociația ”Simion Mehedinți”, condusă de profesorul Costică Neagu, și diverse 

instituții sau asociații care au marcat cum se cuvine o săptămână cu adevărat culturală.  

După o serie de activități de cunoaştere ale vieţii şi operei lui Simion Mehedinţi, în şcoli 

şi licee din Judeţul Vrancea, desfășurate în intervalul 29 octombrie și 1 noiembrie, un prim 

eveniment de anvergură, din noiembrie, s-a desfășurat în a doua zi a lunii, la Casa de Cultură ,,C. 

C. Giurescu” din Odobești, coordonată de dr. teolog Valentin Muscă. Activitatea, de mare interes 

științific și geopolitic european, intitulată ,,Emmanuel de Martonne - geograful României 

Mari”, i-au avut ca invitați pe Ambasadorul Franței la București, Excelența Sa Michele RAMIS, 

dar și pe geograful Ioan Ianoș, de la Universitatea din București și cercetătorul Șerban 

Dragomirescu, de la Institutul de Geografie al Academiei Române.  

Pe data de 3 noiembrie a.c., la Muzeul Unirii din Focșani, s-a mai organizat o sesiune de 

comunicări științifice, precedată de o serie de lansări  de carte, printre care și volumul al treilea 

din ”Dumineca Poporului”, o culegere de texte de creație populară promovate la vremea 

respectivă de Simion Mehedinți, recuperate și îngrijite acum de profesorul Costică Neagu, 

președintele Asociației ”Simion Mehedinți”. ,,În 1918, Mehedinţi avea 50 de ani, era un bărbat în 

toată firea. După lecturile pe care le-am făcut aproape că nu-mi vine să cred că o fi fost şi el 

vreodată tânăr. Era ministrul al Învăţământului şi Cultelor. În timp ce ţara era ruptă, pe la 

Mărăşeşti se trecea cu paşaportul spre Iaşi, ministerul era împărţit în două, o parte la Bucureşti, 
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alta la Iaşi el făcea un fel de navetă, cu un tren personal, ca să nu facă cheltuieli statului. În acele 

condiţii, a reuşit să impună două legi ale învăţământului, printre care Legea Eforiilor Şcolare şi 

este primul ministru al învăţământului care propune mărirea duratei de şcolarizare, în special 

pentru mediul rural”, a spus în deschiderea evenimentului profesorul Costică Neagu. În cadrul 

aceluiași eveniment s-a marcat și aniversarea a 3 decenii de activitate a Asociației ,,Simion 

Mehedinți”, dar și celebrarea profesorului sovejan, președintele Fundației Culturale ,,Simion 

Mehedinți-Miorița”, Constantin Macarie, la cei 75 de ani de viață, care și-a dedicat foarte mulți 

ani culturii vrâncene, ,,Mioriței” și activității savantului, cu care are legături de rudenie prin 

alianță.  

La evenimentul de la Muzeul Vrancei, conf. univ. dr. Marius Cristian Neacşu, de la 

Academia de Studii Economice Bucureşti, a vorbit despre ,,Simion Mehedinţi şi geopolitica 

românească”, profesorul univ. dr. Ion Ianoş, de la Universitatea din Bucureşti, a conferenţiat pe 

tema „Simion Mehedinţi-Drumul spre performanţă şi recunoaştere”, iar cercetătorul Şerban 

Dragomirescu, de la Institutul de Geografie al Academiei Române, a descris „Cum a fost 

curmată o nedreptate făcută lui Simion Mehedinţi la apusul vieţii sale” (foto 3). 

Deși ar fi putut părea o banală „lansare de carte”, în siajul marilor evenimente ce se 

derulau – „Zilele Simion Mehedinți” (150 de ani de la naștere) și „Centenarul Marii Uniri” (100 

de ani de la reîntregirea României) – volumul „Simion Mehedinți și geopolitica românească”, 

semnat de conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu (ASE București, absolvent al Facultății de 

Geografie Universitatea din București), care a avut loc la Soveja și Focșani, a captat atenția din 

primul moment din cel puțin două considerente: pe de o parte era pentru prima dată când un 

geograf dedica o carte de specialitate marelui savant Simion Mehedinți, după Geografia 

teoretică (Ed. Academiei R.S.R., București) a lui Vintilă Mihăilescu (1968), care scria pe prima 

pagină „În memoria profesorului S. Mehedinți” (marcând 100 de ani de la nașterea mentorului 

său), iar pe de altă parte, volumul din 2018, îl aducea pe Simion Mehedinți în modernitate, 

așezându-l într-o lumină nouă, total necunoscută și nebănuită: printre altele, savantul 

fundamentase din punct de vedere științific existența României ca stat, elaborând teoria statului 

național unitar organic. În plus, lucrarea invocată nu îi este numai dedicată savantului, ci 

restituie o parte din gândurile și ideile lui Simion Mehedinți în domeniul geopoliticii, fixând 

rădăcinile acestei științe (interzise în perioada comunistă) în România, țara pentru care „a gândit, 

a scris și a lucrat toată viața, până în ultima clipă”. Citind și cartea lui Marius Cristian Neacșu, 

„Simion Mehedinți și geopolitica românească”, veți înțelege și mai mult cine a fost OMUL 

Simion Mehedinți, pedagogul, vizionarul, politicianul, martirizatul din propria țară.  

Totodată, prof. univ. dr. Ioan Ianoș (Facultatea de Geografie, Universitatea din București) 

a vorbit despre „drumul spre performanță a lui Simion Mehedinți în geografie”. Profesorul Ianoș 

are meritul de a fi dedicat un număr întreg din revista „Geograful” a Asociației Profesionale a 

Geografilor din România lui Simion Mehedinți, în 2012, când s-au comemorat 50 de ani de la 

trecerea în neființă a savantului, în colaborare cu revista „Milcovia” și a dezvoltat idea că Simion 

Mehedinți a fost precursorul gândirii sistemice în geografia universală.  
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Concluzii. Simion Mehedinți a fost OMUL și va fi mereu OMUL care a anticipat 

viitorul României Mari. Savantul vrâncean nu a încetat, nici măcar postum, să uimească 

prezentul prin contemporaneitatea și actualitatea gândirii sale de savant, descoperite în 

manuscrise. Însă, nu uitați! Soveja vă așteaptă pe plaiurile sale, mereu! Prin octombrie, în 

special, măcar pentru un omagiu adus savantului Mehedinți!  

 

      
Foto 1. Soveja, 13 octombrie 2018, la mormântul lui Simion Mehedinți din cimitirul fostei mănăstiri 

ctitorite de Matei Basarab 

 

       
Foto 2. Participanți la manifestările de la Soveja profesorii Neguț, Bălteanu, Monica Dumitrașcu 
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                       Foto 3. Focșani (03.11.2018) profesorii Ianoș, Neagu, Neacșu 
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Conectați la viitor prin educație! Proiect Euroscola, 2018 / Connected to the 

Future Through Education! Euroscola Project, 2018 

 

 

Simona Albăstroiu
68

, Georgiana Gheorghiu
69

 

 

 
Rezumat. Trăim într-o societate care se confruntă cu provocări diverse, iar noi,în calitate de 

membri ai societății, simțim tot mai mult, presiunea acestor provocări. Zilnic ni se prezintă, pe diverse 

canale media și de socializare, problemele generației actuale: alcool, droguri, sărăcirea populației, părinți 

nevoiți să plece în străinătate pentru a munci, copii rămași singuri acasă să facă față tuturor provocărilor 

generate de: vârstă, mediul social și economic, etc. De aceea ne-am decis să căutăm proiecte ce ar putea 

să vină în ajutorul adulților, dar care au un rol important în viața tinerilor, din ce în ce mai debusolați și 

lipsiți de sprijin. Am identificat un proiect care se derulează în comunitatea ieșeană, proiectul „℮-

Diversitate: Consilierea părinților și profesorilor pentru promovarea incluziunii și combaterea 

discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”.  

Cuvinte cheie: consiliere psihologică online, educație, Euroscola. 

 

Abstract. We live in a society which is confronted with various challenges, and we, as members 

of the society, feel more and more the pressure of these challenges. Various media and social media 

channels present us with the problems of this generation: alcohol, drugs, poverty, parents forced to 

migrate abroad in order to find work, children left alone at home having to deal by themselves with their 

age, social and economic issues etc. Therefore, we decided to look for projects which could help adults, 

but also have a great role in young people’s life, who are getting more and more confused and helpless. 

We spotted a project which is being implemented in the local community, that is: ,,℮-Diversity: Parents 

and Teachers’ Counselling for promoting integration and fighting against discrimination through the 

implementation of new technologies”. 

Keywords: online psychological counselling, education, Euroscola. 

 

 

,,Conectați la viitor prin educație!” este un proiect desfășurat în cadrul Concursului 

național pentru licee, Euroscola, concurs derulat de Biroul de Informare al Parlamentului 

European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.   

Tematica ediției 2018-2019,  ,,Europa pentru noi”, a propus elevilor să cunoască și să 

înțeleagă avantajele obținute prin proiectele comunitare. În acest sens, liceenii au fost invitați să 
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identifice un proiect realizat cu finanțare europeană și să realizeze o campanie de promovare a 

acestuia. 

O echipă formată din 12 elevi și 2 profesori coordonatori de la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism Iași  au derulat o campanie de promovare a Proiectului European Erasmus 

+ Acțiunea cheie 1- Educația Adulților „e-Diversitate: consilierea părinților și profesorilor 

pentru promovarea incluziunii și combaterii discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”, 

implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași (CJRAE).  

Adolescența este o etapă a vieții, caracterizată printr-o importantă transformare fizică și 

psihică. Tinerii generației de azi sunt asaltați de trăiri contradictorii și sentimente pe care nu știu 

să le controleze, fiind expuși zilnic presiunilor atât la școală, cât și în societate.  

Din păcate, adolescenții nu au experiența necesară să învingă stresul și neliniștea. Au 

nevoie de ajutor specializat pentru a evita stările de criză și comportamentele deviante. Ajutorul 

poate veni și din partea părinților, a profesorilor, adulții de astăzi, care trebuie îndrumați și 

susținuți de persoanele avizate pentru a face față problemelor cu care se confruntă tinerii. Un 

minus al societății este acela că, unii dintre părinți sunt plecați în străinătate sau locuiesc în 

mediul rural, unde nu au acces facil la servicii de informare și consiliere. 

Analiza de nevoi realizată la nivelul școlii ne-a demonstrat că în anul școlar 2017-2018 

situația elevilor era următoarea: 20% dintre elevi proveneau din familii cu cel puțin un părinte 

plecat în străinătate; 68% dintre elevi aveau familiile în mediul rural. Din acest motiv am 

considerat oportună promovarea proiectului educațional care să vină în ajutorul elevilor, 

părinților și profesorilor: „℮-Diversitate: Consilierea părinților și profesorilor pentru promovarea 

incluziunii și combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”.  

Obiectivele campaniei de promovare au fost: 

1. Informarea unui număr de 1200 de elevi, 500 de părinți și 500 de profesori cu privire la 

beneficiile utilizării platformei ”Help Line - Consilierul aproape de tine!”;  

2. Creșterea numărului de utilizatori pe platforma ”Help Line - Consilierul aproape de 

tine!”; 

3. Informarea beneficiarilor direcți și indirecți privind utilitatea noilor tehnologii și 

consilierea psihologică în mediul online; 

4. Creșterea gradului de toleranță și incluziune socială în rândul tinerilor și a comunității 

locale față de copiii ce provin din medii defavorizate; 

5. Creșterea nivelului de informare la nivelul comunității ieșene cu privire la implementarea  

În cadrul proiectului elevii și profesorii au realizat o serie de activități interactive:  

- ateliere de lucru pentru realizarea afișului campaniei de promovare și a materialelor 

promoționale: flyere, semne de carte, a paginii de Facebook etc.(foto 1-2) 

- realizarea tutorialului ”Help Line – Consilierul alături de tine!” - tutorialul 

prezintă informații despre Concursul național pentru licee Euroscola, algoritmul ce 

trebuie respectat pentru a te înregistra ca utilizator pe platformă. Materialul prezintă 

elementele structurale/ formale ale platformei, dar și modalitățile de utilizare ale 

acesteia. 
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- Activități în cadrul programului SMART VACANŢA! Școala de vară pentru 

facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu implementat de CJRAE Iași, în 

parteneriat cu Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, în perioada 29- 30 august 

2018 

- Alături de voi! - activitatea desfășurată la Centrul Rezidențial al Fundației Hecuba a 

constat în organizarea unor jocuri interactive cu un grup de 40 de copii. În același 

timp, 20 părinții au participat la o activitate de informare și conștientizare a 

beneficiilor platformei ”Help Line- Consilierul alături de tine!”; 

- participare la Conferința Națională ,,Generația XXI. Dialoguri intergeneraționale 

și psihopedagogice”, un eveniment organizat în cadrul Zilelor CJRAE Iași la care au 

participat specialiști din regiunea de nord-est și din Republica Moldova, practicieni și 

reprezentanți ai mediului academic și preuniversitar, ai organizațiilor 

neguvernamentale, ai autorităților publice.  

- Flash-mob ,,Conectați la viitor prin educație!” dedicat Zilei Internaționale a 

Educației A fost o acțiune relaxantă, menită să-i aducă laolaltă pe elevii școlii și să 

sublinieze rolul educației în viața noastră. Dansul și cântecul au fost metode prin care 

am învățat că împreună putem construi un viitor mai bun. 

- Discuția panel ,,Consilierul alături de tine!” – eveniment organizat de  Ziua 

Internațională a Educației la Librăria ”Orest Tafrali” din Iași, care a adunat într-un 

cadru nonformal, marcat de cărți și istorie, într-un ambient armonios, tineri și adulți 

ce doresc progresul educațional (foto 4). Evenimentul, organizat de echipa Euroscola 

a liceului și CJRAE Iași, a adus în discuție o temă de actualitate: importanța 

consilierii și rolul consilierului școlar în viața tinerilor. Invitații au fost oameni 

deosebiți, cu o vastă experiență în domeniu. Au fost prezenți la eveniment cca. 30 de 

elevi, 30 de părinți și 20 de profesori și au dialogat cu invitații pe tema consilierii 

psihopedagogice și a provocărilor din viața de zi cu zi a adolescenților. 

- Siguranța în mediul online întâlnire cu reprezentantul Inspectoratului de Poliție al 

Județului Iași, agent șef principal Radu Valinte unde s-a discutat pe tema siguranței 

pe internet și a pericolelor pe care tinerii le pot întâmpina. 

- Discriminare și incluziune școlară și socială - un focus-grup realizat împreună cu 

consilierul psihopedagog din școala noastră, prof. Claudia Rusu, a avut ca temă 

problema discriminării și a incluziunii școlare și sociale. Este o problemă socială de 

actualitate care trebuie înțeleasă și tratată corespunzător. Elevii prezenți au povestit 

despre situațiile în care s-au simțit discriminați și nu au reușit să se integreze într-un 

grup, la școală sau în societate. Au fost propuse soluții de combatere a discriminării. 

- Workshop-uri de promovare a Proiectului ,,Conectați la viitor prin educație!” 

Beneficiarii indirecți ai proiectului„℮-Diversitate: Consilierea părinților și 

profesorilor pentru promovarea incluziunii și combaterea discriminării prin utilizarea 

noilor tehnologii” sunt elevii, părinții și profesorii. Din acest motiv au fost organizate 

activități specifice fiecărei categorii socio-profesionale. În cadrul atelierelor de lucru 
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s-au promovat proiectul Erasmus+ și platforma de consiliere online ,,Help Line – 

Consilierul alături de tine!”. 

Activitățile desfășurate în campania de promovare au avut un impact major asupra noastră, 

membrii echipei Euroscola. Am conștientizat importanța desfășurării unor proiecte europene și 

ne-am îmbunătățit abilitățile de comunicare și relaționare în cadrul unui grup. De asemenea, am 

acumulat noi cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea metodelor de învățare și la creșterea 

încrederii în forțele proprii.  

În urma desfășurării activităților de promovare a proiectului „℮-Diversitate” în unitățile 

școlare din orașul și județul Iași am observat o creștere a interesului față de proiectele europene 

și beneficiile aduse de acestea. Elevii, părinții și profesorii au subliniat utilitatea platformei și 

faptul că această modalitate de consiliere este accesibilă oricui și în orice moment. 

Concluzii 

 Lumea contemporană reprezintă o provocare permanentă pentru educație. Tehnologiile 

digitale trebuie integrate în procesul de formare a tinerilor, însă, actorii educaționali (profesorii și 

părinții) trebuie pregătiți pentru utilizarea instrumentelor moderne. Astfel de proiecte europene, 

de formare a adulților, precum cel promovat de noi, vin în întâmpinarea unei societăți 

informatizate aflată în plină dezvoltare.   

 Considerăm că beneficiile aduse de implementarea proiectului „℮-Diversitate: Consilierea 

părinților și profesorilor pentru promovarea incluziunii și combaterea discriminării prin utilizarea 

noilor tehnologii” și a platformei ”Help Line – Consilierul alături de tine!” vor fi pe termen lung 

și vor fi vizibile prin îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor, reducerea ratei 

abandonului școlar și a creșterii calității activităților de consiliere, pentru elevi și părinți. 

Participarea în acest proiect a reprezentat pentru noi o experiență inedită și plină de 

provocări. 
 

 



106 

 

 
Foto 1-2. Ateliere de lucru 

 

 
Foto 3.  Flash-mob ,,Conectați la viitor prin educație!” 
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Foto 4. Discuția panel ,,Consilierul alături de tine!” 
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Aplicația practică anuală a SGR Filiala Iași la românii din Bucovina de Nord, 

30 martie – 01 aprilie 2018 / The Annual Field Trip of R. G. S. Iași to the 

Romanians from Northern Bukovina, March 30 - April 1, 2018 

 

 

Paraschiv Viorel
70

 

 

 Rezumat. Articolul este o scurtă relatare asupra aplicației practice anuale organizată anual 

începând cu 2014 de către profesorul Viorel Paraschiv, pentru membrii filialei locale a societății de 

geografie, dar și pentru alți membri interesați din țară. 

Cuvinte-cheie: români, Bucovina de nord, cetăți străbune, Fântâna Albă, martiri 

 

 

Abstract. This article is a brief report on the annual field trip organized annually since 2014 by 

professor Viorel Paraschiv, for the members of the local subsidiary of the geographical society, but also 

for other interested members from the country. 

Keywords: Romanians, Northern Bucovina, ancestral fortresses, Fântâna Albă (The White 

Fountain), martyrs   

 

 

 

Traseul: Iași - Pașcani - Siret - Cernăuți - Hotin – Kamianeț Podolskii (cetatea Camenița) 

- Cernăuți -  Kolomeea - Snyatin - Cataractele Prutului (Iaremcea) - Bucovel (Bukovel) – 

Storojineț - Cernăuți – Iași  

Participanți 18 profesori din învățământul preuniversitar, membri ai filialelor SGR din: 

Iași, Dâmbovița, Prahova și Vaslui. 

Am vizitat cele două cetăți istorice medievale ale Țării Moldovei, Hotin și Camenița, 

Universitatea de stat din Cernăuți (foto 1) găzduită acum în fosta Mitropolie ortodoxă din 

perioada interbelică, mai ales partea ei muzeală (stația seismică, stația meteo, parcul dendrologic, 

sala oglinzilor / sala Unirii / sala Sinodală, sala roșie și sala albastră), Muzeul Ouălelor închistrite 

de la Colomeea – considerat a fi cel mai mare din lume (foto 2), stațiunea Iaremcea și cataractele 

râului Prut (foto 3),  noua stațiune de odihnă și pentru sporturi de iarnă Bucovel aflată într-o 

susținută dezvoltare teritorială dar și a calității serviciilor, Munții Carpații Păduroși și izvoarele 

Prutului, orașele Hotin, Kamianeț Podolskii, Kolomeea, Storojineț, Cernăuți ș.a. 

Din partea participanților la aplicație și în numele S.G.R. Iași a fost depusă o coroană de 

flori la monumentul martirilor români de la Fântâna Albă (foto 4) ridicat în memoria celor peste 
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3000 români uciși mișelește de trupele de ocupație sovietice în ziua de 1 aprilie 1941. Depunerea 

acestei coroane s-a făcut prin cu ajutorul Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți, fapt pentru 

care aducem calde mulțumiri domnului Iurie Levcic. A fost pentru noi toți, cei participanți la 

aplicație, niște clipe unice de smerenie și recunoștință pentru martirajul românilor bucovineni 

care s-au  împotrivit regimului brutal și antidemocratic adus de comunismul rusesc (sovietic). 

Întâlnirea de suflet cu doamna profesoară Victoria Costinean,  coordonatoarea 

ansamblului folcloric ”Izvorașul”  din satul Ropcea, ne-a adus o nouă bucurie frățească, copiii  

membri aiansamblului trimițându-ne nouă un imens buchet de ghiocei cupați strânși de ei de pe 

pământurile străbune ale răzeșilor bucovineni. Din partea noastră i-am înmânat doamnei 

profesoare Costinean Victoria o donație de carte și materiale didactice școlare strânse de către 

membrii participanți la aplicație. 

 

 
Foto nr. 1. La Universitatea din Cernăuți, cu doamna profesoară univ. dr. Veronica Hrițcu 

 

Aplicația noastră s-a derulat foarte bine și datorită ajutorului organizatoric primit din 

partea doamnei prof. univ. dr. Veronica Hrițcu de la Universitatea din Cernăuți și ghidului nostru 

local, Eugenia Hrițcu, care ne-a însoțit pe toată durata traseului, cărora le aducem calde 

mulțumiri. 
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Foto nr. 2. Colomeea - Muzeul ouălelor închicstrite 

 

 
Foto nr. 3. Iaremcea, la cataractele Prutului 
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Foto nr. 4. Fântâna Albă (01 aprilie 2018) 
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Conferința internațională  UIG dedicată Centenarului Institutului de 

Geografie al Federației Ruse, Moscova iunie 2018 / UIG International 

Conference devoted to the Centenary of the Institute of Geography, The 

Russian Federation, Moscow, June 2018 

 

Surd Vasile
71

, Păcurar Bogdan
72

, Paraschiv Viorel
73

 

 

Conferința s-a desfășurat sub înaltul patronaj al 

Uniunii Internaționale de Geografie (UIG/IGU) și 

Academiei de Științe a Federației Ruse, a fost una din 

cele 4 conferințe mondiale și a reunit geografi din 

multe state ale lumii. A fost un adevărat regal 

geografic, prin numărul participanților și programul 

propus (peste 420 cu participare directă). Din România 

au participat cercetători geografi din București, Cluj 

Napoca și Iași, care au susținut un număr de 4 lucrări la 

diferitele secțiuni ale conferinței (foto 2 și 4). 

Am participat la susținerile lucrărilor din câteva 

secțiuni, legate de urbanism și mediu. Lucrări 

interesante din toată lumea. Am fost plăcut 

impresionați de lucrările susținute de cercetătorii din 

Polonia, Portugalia, Ungaria, Germania, Belgia, 

Olanda, Italia, Croația, Serbia, Mexic, Rusia, Israel, 

Egipt, China, India, Bangladesh, Singapore și Japonia, 

care au atins problematici vaste specifice dezvoltării 

urbane actuale și propuneri pentru rezolvarea rapidă a problemelor de mediu care le generează în 

prezent ”explozie urbană”, despre schimbările climatice și viitorul planetei noastre (foto 3). Am 

participat la un workshop interactiv legat de manualele școlare din Rusia și la o expoziție cu 

materiale didactice destinate geografiei. Am constatat o valoare ridicată a multor manuale 

realizate în Rusia, care sunt lizibile pe hârtie de calitate și cu imagini/scheme mari care ajută 

învățarea (nu ca manualele noastre!). La secțiunea ”postere” foarte multele lucrări expuse au 

atins problematici vaste din domeniul protecției și conservării mediului, cele mai impresionante 

fiind în opinia noastră analizele de sporopolen din zona taigalei și tundrei ruse, care explică 
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cauzalități și condiționări ale actualului peisaj. Am avut posibilitatea unor contacte directe cu 

lumea academică din multe state, amintim discuțiile amicale cu Vladimir Kolosov (fost 

președinte IGU și vicepreședinte în exercițiu al Societății Ruse de Geografie), academicienii 

Olga Solomina (directorul Institutului de Geografie al Academiei Ruse), Arkadiy Tishkov 

(Institutul de Geografie Moscova) și Piotr Baklanov (Institutul de Geografia Asia-Pacific din 

Vladivostok), Olga Glazer (Moscova - Rusia), Carlos Nunes Silva (Portugalia), profesorul Dong 

Suocheng (China), Christian Vanderrmotten (președintele Societății Regale Belgiene de 

Geografie) ș.m.a. Am avut și întrevederi private cu cercetători renumiți ai Universității 

Lomonosov, cum a fost cea cu profesoara Tatiana Tkacenco. O vizită la celebra universitate 

moscovită a fost pentru noi relaxantă, clădirea este impozantă, dar faptul că nu am putut trece de 

sistemul de securitate pentru a vedea facultatea de geografie ne-a lăsat un gust amar! 

 

 
Foto 2. Echipa în fața Academiei de Științe a Federației Ruse 

 

Vizita la Sankt Petersburg a fost ,,premiul” pe care ni l-am acordat pentru munca noastră. 

A doua metropolă rusă este un muzeu al peisagismului modern din secolul al XIX-lea, cu 

numeroase grădini-parc amenajate în stiluri diferite: englez, flamand, german, suedez, rusesc ș.a. 

O plimbare relaxantă pe canalele Nevei (cca 3 ore) este suficientă pentru a te ancora în 

frumusețea barocului care domină arhitectural orașul (foto 5). Trenul de mare viteză ,,Sapsan” 

este un fel de ,,TGV” rusesc și te duce/aduce în cca 4 ore spre/dinspre Sankt Petersburg.  
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Foto 3. Secțiuni de lucru ale conferinței (06. 06. 2018), cu academicianul Baklanov ș.a. 

 

 
Foto 4. Participanți români: Vasile Surd, Ioan Ianoș și Viorel Paraschiv 

 

 
Foto 5. Sankt Petersburg 
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Rezervația naturală Geomorfositul ,,Centum Monticuliˮ 

(Republica Moldova) / Centum Monticuli Geomorphosite Natural Reserve 

(Republic of Moldova) 

 

 

 

Rudico Ana
74

 

 

 

Rezumat. Lucrarea de față a fost prezentată la Sesiunea națională de comunicări științifice pentru 

liceeni la geografie, Cumpăna județul Constanța, din iulie 2018, unde a fost apreciată de juriul competiției 

primind o diplomă de merit din partea Societății de geografie din România. Utilitatea științifică și practică 

a lucrării este reflectată de faptul că un elev emite judecăți de valoare asupra unui geomorfosit și că 

luminează efectiv materialul bibliografic destul de vast asupra originii și importanței peisagistice a 

alunecării de teren numită ”Centum monticuli”, de Dimitrie Cantemir. Articolul este și un omagiu 

deosebit adus geografului unionist Gheorghe I. Năstase! 

Cuvinte-cheie: alunecare de teren, geomorfosit, Prut, istoric, Republica Moldova 

 

Abstract. The present paper was presented at the National Session of Scientific Communications 

for High School Students in Geography, in Cumpăna, Constanţa County, in July 2018, being appreciated 

by the competition jury by receiving a merit diploma from the Romanian Geography Society. The 

scientific practicability of the paper is reflected by the fact that a student issues valuable judgments on a 

geomorphosite, while actually highlighting the bibliographic reference that is quite extensive about the 

origin and landscape importance of the landslide called Centum monticuli by Dimitrie Cantemir. The 

article is a special tribute to the unionist geographer Gheorghe I. Năstase!  

Keywords: landslide, geomorphosite, Prut, historian, Republic of Moldova  

 

 Motivația. Dimensiunile geografice reduse ale Republicii Moldova și relieful extins de 

podiș nu pot permite dezvoltarea turismului ecologic și cultural foarte mult. Regiunea nordică și 

centrală a țării are obiective naturale de interes științific și cultural, cu valențe geografice care se 

impun în peisajul natural și antropizat extins al zonei. Raionul Glodeni situat în partea de nord-

vest a țării noastre (figura nr. 1) oferă o excelentă oportunitate pentru dezvoltarea ecoturismului  

deoarece dispune de resurse peisagistice de tipul geomorfositurilor şi condiţii necesare 

valorificării acestora, o alternativă sigură pentru integrarea peisajelor naturale şi a biodiversităţii 

ecologice în atractivitatea turistică națională și internaţională. Rezervaţia ştiinţifică "Pădurea 

Domnească" reprezintă un tezaur naţional care cuprinde mai multe obiective naturale din trecutul 
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geologic al acestui teritoriu, care urmează să fie îmbogăţit, valorificat şi extins în tot arealul 

Prutului de Mijloc, de la Criva până la Pruteni.  

Scopul lucrării de față este de a inventaria monumentele naturii care compun acestă 

rezervație, cu un studiu de caz asupra masivei alunecări de teren care se constituie în 

geomorfositul ,,Centum monticuli” sau ,,Suta de movile”. Scopul principal al lucrării este de a 

face cunoscut geomorfositul analizat, ca o provocare pentru mine de a face lumină geografică față 

de literatura și folclorul care dau interpretări fanteziste asupra peisajului natural al geomorfositului 

dar și ca un omagiu dedicat geografului unionist Gheorghe I. Năstase
75

, autorul primului studiu 

geomorfologic destinat acestui teritoriu. 

Obiectivele proiectului  

 Analiza geografică a unui geomorfosit din cadru Rezervației ștințifice „Pădurea Domnească”; 

 Eliminarea confuziilor de ordin ștințific asupra originii și evoluției geomorfositului ,,Centum 

montculi”; 

 Stabilirea unor posibilități de valorificare a geomorfositului; 

 Evocarea personalității geografului Gheorghe I. Năstase, autorul primului studiu ștințific 

amplu, geografic, asupra geomorfositului; 

 Demonstrarea achizițiilor  școlare din clasa a XI-a prin evaluarea cu ajutorul proiectului la 

lecția ,,Protecția, conservarea și ocrotirea mediului”. 

I. Metodologia cercetării. În prima fază a cercetării a fost adunat materialul bibliografic 

necesar pe care l-am fișat și corelat, după caz. Am cercetat bibliografie letrică găsită în bibliotecile 

publice din Ungheni și Glodeni, dar și de la bibliotecile publice din Iași. Informațiile obținute în 

faza de documentare au fost corelate apoi cu materialul informativ selectat de pe site-urile internet, 

inclusiv hărți de ansamblu. Am efectuat faza de teren în care empiric am stabilit limitele zonei 

cercetate și impactul antropic actual (în pondere aproximativă) asupra geomorfositului și am 

realizat materialul fotografic. Importanța geomorfositurilor pentru turismul ecologic și cultural 

este reflectată și din documentele existente pe site-urile administrațiilor publice locale care, doresc 

promovarea regiunii și diversificarea ofertelor turistice, să contribuie la dezvoltarea durabilă a 

zonei. 
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Figura nr. 1. Localizarea rezervaţiei Pădurea Domnească (Sursa: www.wikipedia.com, prelucrată) 

Poziția geografică a Rezervației Naturale Pădurea Domnească 

,,Pădurea Domnească” cuprinde regiunea forestieră din lunca Prutului mijlociu, de pe 

malul stâng, situată în partea de nord-vest a țării (Figura nr. 1) pusă sub protecţia statului din 

anul 1993, considerată drept una dintre cele mai valoroase şi bătrâne păduri de luncă din Europa. 

Suprafaţa totală a rezervației este de 6039 ha, din care 3054 ha sunt păduri, adică 52,1%. 

Rezervaţia include ocolurile silvice Călineşti şi Balatina (gospodăriile silvice Fălești și Glodeni). 

Din suprafața totală (52,1%) ocupată de pădure speciile sunt grupate astfel: stejărișuri (stejar 

pedunculat = Quercus robur) - 1145,3 ha (18,2%), plopișuri (Populus alba, Populus nigra, 

Populus pendula) - 1255 ha (19,4%), sălcișuri (Salix alba) - 561,3 ha (9,6%) şi de răchitişuri 

(Salix triandra, Salix viminalis) - 92,4 ha (4,9%).  

        Structura Rezervației Naturale ,,Pădurea Domnească” 

Când vorbim de ,,Pădurea Domnească" avem în vedere şi zona adiacentă, care, numai 

împreuna, reprezintă un complex natural unicat al văilor Prutului și a unor afluenți ai lui, care 

străbat nişte recife vechi coraligene cu valoare unicată în Europa. Pentru a ne imagina diversitatea 

obiectelor de valoare de aici trebuie să enumerăm unele din ele (Figura nr. 2): 

 ”Brâul de corali” – celebrele ,,tolthry” de vârstă tortoniană (7-11 milioane de ani, în 

urmă),  care reprezintă o amprentă a băncii de date geologice vechi, o filă a evoluției 

istorice a uscatului planetei; 

 Defileul Duruitoarea-Văratic, cu grotele şi cascadele sale pitoreşti; 

 Cheile Buteşti - care adăpostesc aşezările strămoşilor preistorici; 

 Reciful ,,Stânca Mare” – fortăreaţă a naturii care ține şi pâna în prezent rezistenţa 

vremurilor noastre; 

http://www.wikipedia.com/
http://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/duruitoarea_mamut.htm
http://www.iatp.md/arii/text/ro/stiintifice/pad_domn_butesti.htm
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 ,,Suta de Movile” în număr de peste 3500 de movile, care ramân pentru unii o enigmă 

fantastică; 

 Lacul  relict (de revărsare) ,,La Fontal”- o adevarată perlă seculară cu suprafaţa de 

peste 120 ha, pe malurile sale arborii ating înălțimi record de 30-35 m. 

 ,,Țara Bâtlanilor” - o colonie unicat de peste 1000 de exemplare de stârci cenușii 

(bâtlani) care cuibăresc pe stejari, la  care se se alătură lopătarii, egretele mari și mici, 

berzele albe și negre, piciorongi,  rațe și gâște sălbatice, lebede de iarnă și de vară. 

 

 

 

 

 

                                     Figura nr. 2.  Harta rezervaţiei 

                           Pădurea Domnească (Sursa  www.ecoturism.md) 

 

 

 

 

 

 

 

                Cadrul natural al  Rezervaţiei ,,Pădurea Domnească” Acesta este situată între 

localitățile: Moara-Domnească, Chetriș, Călinești, Hăncești, Drujineni și Pruteni.  Din punct de 

vedere orografic rezervația este așezată în lunca inundabilă a Prutului, între râul Prut și Camenca. 

Rezervația ,,Pădurea Domnească” are următoarele vecinătăți:  

 la nord, ocolul silvic Râșcani – liziera pădurii; 

 la est, ocolul silvic Glodeni – râul Camenca; 

 la sud, ocolul silvic Fălești – liziera pădurii; 

 la vest, România – râul Prut 

Relieful 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul ocupat de vegetația forestieră a rezervației 

,,Pădurea Domnească” aparține Platoului Moldovenesc de nord – vest și este localizat în zona 

cursului mijlociu al râului Prut, de la satul Braniște la nord, până la Pruteni la sud ; spre vest este 

Prut din prealma estică a satelor Viișoara și Pruteni. Relieful a început să se formeze după 

regresiunea mării sarmațianului superior, când procesul de scufundare a fost înlocuit de procesul 

de ridicare a fost dominat de condițiile continentale de formare a depozitelor. Pe parcursul 

pliocenului superior – cuaternar, ridicarea platformei a fost însoțită de accelerarea proceselor 

exogene de eroziune  și fragmentare a reliefului. Actualmente teritoriul, după particularitățile 

geomorfologige, se identifică cu Câmpia aluvială a Prutului de Mijloc. La alcătuirea lui iau parte 

terasele Prutlui și elementele ale reliefului actual: lunca și versantul stâng al văii Prutului și 

http://www.ecoturism.md/
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cumpenele de apă. Lunca Prutului se distinge prin multitudinea formelor de relief create de 

activitatea râului, precum și a brațelor sale. Prin mișcare apa râurilor a exercitat acțiuni 

morfogenetice de eroziuni liniare, verticale și laterale, de transportare și depunere a materialului. 

Intens se dezvoltă eroziunea laterală. Prin aceasta se explică forma sinusoidală în plan orizontal a 

albiei râului Prut și a râulețului Camenca din sectorul luncii lui.  

În trecut, pentru aceaste râuri a fost specifică schimbarea frecventă a direcției de scurgere. 

Drept dovadă servesc  numeroasele resturi  de albii vechi ale râurilor numite în popor starițe
76

. Ele 

se deosebesc  prin formă, lungime, lățime și adâncime. Majoritatea starețelor au formă de 

potcoavă, mai rar de arc. Resturile de albii reprezintă, fără îndoială, meandre părăsite. E de 

remarcat că izolarea meandrelor din cursul Prutului continuă și în perioada actuală. Cea mai tânără 

meandră părăsită este stareța ,,Potcoava”, care a fost separată de Prut cu 20 ani în urmă. Starițele 

au diferite dimensiuni, valorile lățimii se află între 20 – 30 m și 100 – 150 m. Adâncimea starițelor 

se schimbă de la 0,7 – 0,5 m pînă la 4 – 5 m, mai des fiind de 2 – 3 m. Pentru majoritatea starițelor 

este caracteristic faptul că un mal este mai jos și lin, iar celălalt mai înalt și mai abrupt (Figura nr. 

5.). Din formele fluviale de relief se evidențiază de abruptul teraselor afectate de procesele 

gravitaționale, spălări sau torențialitate. Ele au o înălțime  de 1,5 – 5 m, rareori de 3 – 4 m.  

 

 
Figura nr. 3. Lac de revărsare al Prutului rezultat dintr-un meandru obturat (”stariță”) 

 

         Abrupturile versanților seamănă cu malurile starețelor, dar sunt solitari, fără pereche 

(figura nr. 3). Contopirea abruptului cu malul stareței și cu malul actual al Prutului, precum și 

teritoriu învecinat, este mai înalt decât  nivelul Prutului și ne permite să presupunem că abrupturile 

reprezintă resturi de mal de la care râul Prut, în diferite timpuri, treptat, s-a îndepărtat, depunând 

aluviuni și formând râpe. Unitatea geomorfologică predominantă este lunca, urmată de versant. 
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Din punct de vedere altitudinal, teritoriul rezervației se înscrie între 45 și 85 m. Expoziția 

generală, determinată de relief  și scurgerea apelor, este pe direcția sud – vest – nord-est. Panta 

terenului înregistrează valori ce încep de la înclinări sub 5° pănă la înclinări de peste 16°, 

predominând înclinarea ușoară. 

Diversitatea floristică. Cercetări sporadice floristice au fost efectuate și până la înființarea 

rezervației ,,Pădurea Domnească”. N. Oknișevici (1908) indică 14 specii de arbori și arbuști pentru 

pădurea din apropierea satului Bisericani. A.Tkacenko, L. Nikolaeva (1963) mai citează 81 specii 

de plante. După constituirea rezervației ,,Pădurea Domnească” cercetările floristice au efectuat 

colaboratorii ștințifici de la Grădina Botanică (Institutul biologic), Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

G. Postolache a evidențiat în hotarele rezervației ,,Pădurea Domnească” 575 specii de 

plante vasculare, unde au fost incluse și speciile de plante evidențiate în teritoriul recifelor 

coralieri Butești, ,,Stânca Mare”, ,,Suta de Movile” (1996) citează 580 specii de plante vasculare. 

Aproape toți cei ce au cercetat flora rezervației au stabilit că cele mai numeroase familii și specii 

de plante vasculare sunt Asteraceele, Poaceele, Lamiaceele și Fabaceele. În rezervația ,,Pădurea 

Domnească” habitează 12 mii de specii de plante rare incluse în Carta Roșie a Republicii 

Moldova: Alnus glutinosa (arin), Alnus incana, Rahmmnes tinctoria, Vitis sylvestris, Adonis 

vernalis și altele. Vegetația rezervației ,,Pădurea Domnească”  s-a format în funcție de condițiile 

hidrologice, geomorfologice, de soluri și de alți factori naturali și antropici. Principalul factor care 

a contribuit la formarea compoziției și structurii comunităților vegetale din rezervație sunt 

condițiile hidrologice. Vegetația din rezervație s-a format sub inflluența regimului apelor Prutului, 

a sistemelor de gârle prin care apele Prutului și râușorului Camenca pătrundeau și alimentau cu 

ape  la inundații atât pădurile  cât și pajiștile. În funcție de acești factori s-au format trei tipuri de 

vegetație: forestieră, pajiștile de luncă și vegetație acvatică.  

Fauna. Rezervației ,,Pădurea Domnească” este  bogată și variată, în funcție de condițiile 

mediului existente. Indiferent de faptul că teritoriul actual al rezervației a suferit schimbări 

însemnate sub influența factorului antropic, totuși speciile dominante s-au păstrat pe toată 

suprafața. Starea și structura arboretului de luncă cu numeroase poieni acoperite cu diferite specii 

de plante ierboase crează condiții favorabile pentru biodiversitate. Flora bogată și variată cu o 

vegetație ierboasă bine dezvoltată creează condiții favorabile pentru îmulțirea și dezvoltarea 

mamiferelor, în special a copitatelor. Cei mai tipici reprezentanți ai copitatelor sunt cerbul nobil, 

căprioara și mistrețul. În limetele teritoriului se întâlnesc și specii rare de animale introduse în 

Carta Roșie a Republicii Moldova: pisica sălbatică, hermelina, jderul de pădure, chițcan cu 

abdomen alb, vidra, nurca europeană. Amplasarea teritoriului rezervației în calea migrațiilor de 

toamnă și primăvară a păsărilor crează condiții optime pentru reproducerea și dezvoltarea lor. Pe 

teritoriul rezervatiei se întâlnesc circa 160 de specii avifaunistice. Majoritatea speciilor sunt 

dispersate mai puțin eterogen, având o densitate redusă, o parte din ele însă, în unele sectoare, sunt 

destul de numeroase. Speciile de păsări care se întâlnesc pe teritoriul rezervației sunt bâtlanul 

(stârcul cenușiu), lebăda cucuiată, ciocănitoarea neagră, lopătarul, barza neagră și cea albă, 

egretele și multe alte păsări cântătoare sau aflate în pasaj. 
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Specii noi de animale introduse în rezervație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura nr. 4.  Zimbri din Rezervația Pădurea Domnească 

În baza înțelegerii interstatale, dintre conducerea Republicii Polonia și Republica 

Moldova, a fost aprobată decizia de a repopula zimbrul în Republica Moldova emblema statului 

feudal medieval Moldova. Au fost aduse trei exemplare de zimbri născuți în condiții de 

libertate, din Bialowieski Park Narodowy (Polonia). La data de 19 august 2005, zimbrii au fost 

trecuți în țarcul de carantină cu suprafața de 360 m
2 

 sectorul silvic nr. 1 Balatina. După 

expirarea perioadei de carantină, conform ordinului administrației rezervației din 24 octombrie 

2005, zimbrii au fost trecuți în țarcul mare, cu suprafața totală de 32,8 ha care cuprinde: păduri 

25,1 ha și poieni cu pajiști 7,7 ha (figura nr. 4). 

Aspectele pedologice. Învelișul de sol în ,,Pădurea Domnească” este destul de complex. În 

linii generale, sub pădurile de stejar predomină soluri aluviale molice, deseori slab levigate, adică 

spălate de carbonați  pâna la adâncimea de 50 – 80 cm. Structura morfologică a acestor soluri are 

trăsături comune cu cernoziomul tipice. Sub pădurile în care predomină plopul, care sunt  situate 

pe niveluri de luncă ceva mai joase, sunt răspândite  soluri aluviale carbonatice, uneori stratificate, 

dar relativ bine drenate și negleizate. Pe lângă aceste soluri, în depresiuni s-au format soluri 

aluviale gleizate. Solurile aluviale virgine, neprelucrate, în general au un înalt potențial   de 

productivitate.  În legătură cu construcția Barajului Costești – Stănca, regimul hidrologic în primul 

rând precum și alte condiții specifice luncilor, s-au modificat. Astfel, s-a produs o drenare / 

desecare a luncii. Acest fenomen are drept consecință o oarecare xerofitizare și modificare a 

regimului de luncă spre cele de stepă, în special pe terenurile mai îndepărtate de albia râului.  
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  Zona de protecție integrală. Cuprinde două suprafețe (în total 112,6 ha, din care 80 ha 

pădure seculară, iar diferența este formată din suprafața de protecție) care au fost legiferate de 

către stat în 1975. Suprafața de pădure de stejari seculari se află în lunca Prutului, în apropierea 

comunei Moara Domnească. Este o suprafață de pădure de stejar pedunculat situată în lunca 

Prutului la altitudini de 53-60 m, întretăiate de două gârle, pe unde până în anul 1987 în timpul 

inundațiilor pătrundea apă din Prut
77

 (figura nr. 5). Zona cu protecție integrală include 106,1 ha 

pădure de stejar pedunculat, 1,4 ha arborete de salcie (Salix alba) și 5,1 ha cu vegetație 

ierboasă. 

Studiu de caz:  Geomorfositul „Centum Monticuliˮ (Suta de movile) 

Istoricul cercetărilor. Geomorfositul se întinde pe versantul stâng al Prutului, la est de 

satele Avrămeni, Braniște și Răteni fiind o mică, dar curioasă subunitate naturală ce poartă numele 

de ,,Suta de Movile”. Numele trebuie să fie foarte vechi și faima locului atât de mare, încât cu mai 

bine de 200  de ani în urmă Dimitrie Cantemir în harta sa destinată lucrării monografice 

,,Descriptio Moldaviae” a ținut să însemne exact poziția regiunii numind-o ,,Centum monticuli” 

(figurile nr. 6 și 7 ).
78

 

                                                           
77

 Construirea barajului Stânca-Costești a scos de sub inundație regiunea și a produs modificări ample peisajului 

natural al zonei de luncă a Prutului 
78

 Harta Moldovei (în latină Tabula Geographica Moldaviae) a lui Dimitrie Cantemir a fost terminată în jurul 

anului 1716 și tipărită în anul 1737, la Amsterdam, prin grija fiului său, prințul Antioh Cantemir, și a apărut ca 

anexă la lucrarea Descriptio Moldaviae. În concepția lui Cantemir harta (Tabula Geographica) și textul (Descriptio 

Moldaviae) se întregesc reciproc. Harta este localizarea clară a tuturor denumirilor geografice din text, iar textul nu 

este decât un admirabil comentariu al hărții. Această hartă a fost descoperită de geograful George Vâlsan, în anul 

1926, la Biblioteca Națională a Franței din Paris, în colecția lui Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, care conținea 

o copie olandeză, din 1737, într-un singur exemplar. 

         Figura nr. 5. Pădurea de stejari 

seculari 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Moldaviae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Moldaviae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Moldaviae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Moldaviae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_V%C3%A2lsan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Na%C8%9Bional%C4%83_a_Fran%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Bourguignon_d%27Anville
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Figura nr. 6. Geomorfositul „Suta de movile” din rezervaţia ştiinţifică ,,Pădurea Domnescă” (Republica Moldova), 

văzut de pe Movila Țîganului spre valea Prutului 

 

 
 

                      Figura nr. 7. Poziția ,,Centum monticuli” pe harta lui Dimitrie Cantemir 
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De asemenea, ,,Harta Moldovei” a lui Bauer din 1772 fără să dea o reprezentare 

cartografică precisă a locului și fără să-i indice numele marchează locul ,,Sutei de Movile” prin 

patru semne topografice convenționale.  

Călătorul și scriitorul  polon Krazevsky pare a fi acela care a lansat ipoteza romantică, 

potrivit căreia  ,,Suta de Movile” nu-i altceva decât… o vastă necropolă a regilor sciți. A. Zașciuc 

în 1862 spune că lângă satul Costești Prutul ,,străbate prin niște porți strâmte”. Apoi, în apropiere 

de malul basarabean sunt renumite curganele ,,Suta de Mogile”, asemănătoare cu cele se întâlnesc 

în stepele Noii și Micii Rusii. Locuitorii atribuie originea lor ,,unei bătălii, care a fost în acest loc”.                  

  Z. Arbore, în 1898, citează pasajele lui Zașciuc despre ,,Suta de Movile” și afirmă că 

acestea au proveniență artificială. Almanahul ,,Basarabia”, apărut sub redacția lui P.Crușevean în 

1903, reproduce spusele lui Zașciuc despre ,,Suta de Movile” și originea lor. Se prefigurează 

astfel, dupa cum vedem la acești autori, părerea potrivită careia ,,Suta de Movile” ar avea o origine 

artificială  și că ridicarea movilelor s-ar datora oamenilor. În fond, părerea are origine populară, 

băștinașii crezând că movilele sunt ridicate demult, ,,de pe vremea turcilor, când ar fi fost o bătălie 

prin aceste locuri”.          

Prof. Șt. Ciobanu (1926), în lucrarea sa despre ,,Monumentele istorice” din Basarabia, 

manifestă destule îndoieli la părerile ”istorice”. După ce arată că movilele din Basarabia sunt 

așezate pe malul înalt al Prutului și pe culmile ce despart râurile acestei provincii, autorul spune: 

,,Ceva cu totul deosebit prezintă localitatea nu departe vărsarea râulețului Ciuhur în Prut, Între 

satele Avrămeni și Braniște, localitate cunoscută sub denumirea de ,,Suta de Movile”. Într-adevăr, 

pe valea Prutului, pe alocuri mlăștinoasă, una lânga alta se ridică ca niște furnicare uriașe un 

număr mare de movile, a căror proveniență a dat naștere la diferite ipoteze.  Aceste movile au o 

formă lungăreață și sunt așezate în dezordine, având direcția est-vest. Dărâmate de vremuri și de 

om unele din ele par ridicături naturale. Dar faptul că asemenea movile se găsesc și pe alte râuri, 

ne face să presupunem că aceste movile au fost create cu alte scopuri decât cele de pe dealuri”. 

Vedem astfel că autorul, deși influențat de părerile anterioare asupra ,,Sutei de Movile”, care se 

rezumă la afirmarea originii artificiale a acestora, introduce totuși un element nou: că cel puțin 

unele din movile  ,,ridicături naturale” și ,,au formă lungăreață”.          

Porfirie Fală, în 1928, vorbind despre ,,Suta de Movile” le consideră ca fiind de 

proviniență naturală și nu artificială: ,,Derene este numele unei păduri de pe moșia Butești-

Braniște, pădure care la apus, spre Prut, se sfârșește cu un ponor ,,Suta de Movile”, se află la apus 

de Muchea Derenei, între Prut și această Muche”. Reiese astfel din aceste însemnări, că toată 

regiunea  ,,Sutei de Movile” de la apus de ,,Muchia Derenei” n-ar  fi fost decât un mare  ,,ponor”, 

adică o mare alunecare de teren.  

T. Porucic (1929), scrie despre ,,pornituri și ponoare dintre Prut și Nistru”, afirmând că 

suprafața ponoarelor poate fi încrețită de dâmburi și movile, cum este în  localitatea ,,Suta de 

Movile” din regiunea Rășcani. Aici, în sus de satul Avrămeni, toată coasta Văii Prutului ,,s-a 

pornit”,  terenul încrețindu-se puternic într-o serie de valuri înalte de 1-3 m și mai mult sau mai 

puțin paralele cu direcția văii râului. 
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Figura nr. 8. Profil transversal al geomorfositului (Gh. I. Năstase, 1937) 

 

În 1937 geograful unionist Gh. Năstase în lucrarea sa ,,Centum Moticuli” face o descriere 

amplă și complexă a subunității geografice ,,Suta de Movile”, estimând structura geologică și 

geomorfologică a acesteia. Bazându-se pe studiul geologic al teritoriului, autorul argumentează  

extrem de convingător ideea genezei ,,Suta de Movile”, în urma unor serii de alunecări. ,,Apare, 

astfel, clar, că  alunecarea din cuprinsul ,,Sutei de Movile” nu s-a produs dintr-o singură mișcare, 

ci concordant cu structura geologică prin detașarea repetată a unor  pachete de roci mobile care 

constituiau inițial versantul Prutului (Figura nr. 8).  

În rezumat structura geologică a ,,Sutei de Movile” a constatat inițial: 

 dintr-un versant săpat în argilă bazală impermeabilă, în stare să absoarbă apa numai la 

suprafață, transformându-se astfel într-un ,,plan de alunecare”; 

 din aluviunile celor trei terase ale Prutului, așezate  pe suportul argilei bazale; 

 dintr-o manta de loess așternută peste aluviunile teraselor și peste lehmul  rezultat din 

dezagregarea argilei; 

 la acestea se mai adaugă o pânză de apă înmagazinată  în aluviuni, la baza lehmului și a 

loessului și în stare să înmoaie fața argilei și să o transforme într-un ,,plan de alunecare 

” pentru masele de roci așezate deasupra lui (aluviuni, lehm, loess).  

Dezlănțuirea procesului de alunecare în asemenea condiții favorabile apare, astfel, cu totul 

firească: geologia regiunii ,,Sutei  de Movile” a oferit toate posibilitățile unei funcționări 

nestingherite a mecanismului acestui proces gravitațional specific unităților de podiș structurale.  

O părere diferită de cele expuse anterior asupra genezei ,,Sutei de Movile” o susține, 

începând cu 1949, I. Suhov. La început, în articol ,,Suta de Movile” (1949), autorul afirma că 

,,relieful vălurit al movilelor reprezintă oncoizi rifogeni de vârstă tortoniană-sarmațiană, erodați, 

acoperiți cu un strat de loess”. În anul 1969 I. Suhov revine la problema genezei ,,Sutei de 

Movile”. Nefiind de acord cu ipoteza apariției complexului specific, în urma unei alunecări 

gigantice, autorul își argumentează părerea prin următoarele: ,,Considerăm că alunecările de teren 

într-un masiv loessoidal cu lățime de 2,5 km, o grosime de 15 m și cu un unghi de înclinare de 
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1:40 m, fizic este imposibil. Dacă admitem că alunecările au avut totuși loc pe acest teren cu o 

înclinare de 1:40 m, de ce atunci alunecările nu s-au extins spre sud de Cobani pe terasa loessoidă 

cu o lățime de 1,2 km și cu o înclinare de 1:24, sau de două ori mai înclinată și care astăzi 

reprezintă o masă monolită de loess”. În continuare autorul atrage atenția asupra reliefului mai 

înalt în centru movilelor, presupunând la bază existența oncoizilor coralieri. Geneza ,,Sutei de 

Movile” este explicată astfel: ,,Noi considerăm că loessul de aici este de origine glaciară. Topirea 

ghețarilor din glaciațiunea Riss a ridicat considerabil nivelul Mării Negre. Sedimentele precipitate 

din apele acestor ghețari au și format loessul terasei din timpul glaciațiunii Riss. În perioada 

interglaciară Würm - Holocen, apele venite din Carpați au erodat parțial această terasă dezgolind 

oncoizii recifogeni de-a lungul Prutului. Mișcările scoarței terestre spre sfărșitul interglaciarului au 

contribuit la crearea unui bazin închis în apropierea satului Avrămeni. Nivelul apelor în Marea 

Neagră a scăzut cu mai mult de 100 m. Văile râurilor s-au înmâlit. În timpul mișcărilor tectonice 

care la începutul Holocenului au condiționat înaintarea apelor mediteraniene prin strâmtoarea 

Dardanele în bazinul Mării Negre, apele staționate de pe teritoriul actualei ,,Sute de Movile”s-au 

scurs de-a lungul albiei râului. A contribuit la aceasta și erodarea bazinului natural de lângă satul 

Avrămeni. Argilele loessoide, cimentate pe recifurile coraligene, au rămas ca martori ai mlaștinii 

existente anterior, creînd astfel relieful specific al ,,Sutei de Movile”. 

 În privința acestei ipoteze considerăm oportun să remarcăm existența problematică a 

recifilor coraligeni (,,tolthry”) ca nucleu al movilelor; interpetările efectuate în teren în anul 2017 

n-au demonstrat această ipoteză, cu o singură excepție. Recifele coraliere se întind la est și nord de 

,,Suta de Movile”, lîngă satele Cobani, Butești, Brânzeni, Camenca, Pascăuți, Costești, Văratic. 

După cum se menționează în literatură, dezgolirea recifelor coraliere a avut loc la sfârșitul 

pleistocenului superior, ca rezultat al mișcărilor neotectonice. Drept dovadă servesc aluviunile 

teraselor IV-V pe suprafața plată a recifelor. Existența unui lac pe teritoriul actualei ,,Sutei de 

Movile” este de asemenea problematic, deoarece barajul natural de recife coraligene, care a existat 

pănă la începutul pleistocenului superior, se află mai la nord cu circa 10-15 km, la Costești – 

Stânca, și nu la Avrămeni cum menționează autorul. Deci, aria de răspîndire a lacului care exista 

pînă la pleistocenul superior ar putea să corespundă aproximativ cu suprafața lacului actual de 

acumulare Costești – Stânca. Drept confirmare pot servi parametrii actuali ai văii Prutului. În 

funcție de caracterul  pantei, lățimea luncii, gradul de meandrare, Prutul pe teritoriul Moldovei se 

subdivizionează în câteva raioane geomorfologice. ,,Suta de Movile” se află lângă Cobani, unde se 

observă o îngustare bruscă a luncii (200 – 400 m). Mai la sud de Cobani lunca se lărgește brusc, 

atingând o lățime de cca 8 km. Profilul longitudinal în această zonă are formă de trepte 

determinate de structura litologică și factorii tectonici. Am putea afirma că ,,Suta de Movile” se 

află într-o regiune destul de accidentată din punct de vedere tectonic și litologic. 

Caracteristica fizico – geografică 

Subunitatea ,,Suta de Movile” prezintă un teren accidentat acoperit cu movile (Figura nr. 9) 

(circa 3 500) de diferite mărimi și forme, orientate paralel față de cursul răului Prut. La sud de 

,,Suta de Movile”, se întinde terasa inferioară a Prutului de vârstă Wurmiană, cu o altitudine de 

circa 20 m deasupra luncii. Largă la sud, spre gura râului Camenca, până la 1 km, terasa se 
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îngustează treptat în apropiere de movile, unde se înfățișează sub forma unui mal abrupt. În malul 

abrupt se observă structura terasei cu prundiș și nisip la bază, acoperit cu un strat de loess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura nr. 9. Peisaj geomorfologic ”Centum monticuli” 

 

La est movilele sunt limitate de abruptul Derenilor, care reprezintă terasa superioară a 

Prutului de vârsta Riss, cu o lungime de peste 4 km, în direcția SSE – NNV, diferența de nivel 

fiind la sud de 5 – 10 m, iar la nord atingând peste 40 m. 

La nord, ,,Suta de Movile” este limitată de valea râușorului Dereni și de recifele coraligene 

din apropierea satului Păscăuți. Spre nord – vest, relieful ,,Sutei de Movile” se află în contact cu 

terasa de vârstă Holocenă, iar la sud – vest cu lunca aluvionară. Între limitele menționate ,,Suta de 

Movile” se prezintă sub forma unei figuri trapezoidale cu baza orientată spre lunca Prutului 

aproximativ de la NNV – SSE. Baza mare are o lungime de 11 km, iar cea mică de 6,5 km. 

Distanța între cele două baze variază de la 1,7 km la nord pănă la 2,3 km la sud, suprafața 

constituind 16 kmp – 1600 ha (după Năstase – 1937). În prezent, datorită extinderii satelor 

Braniște și Avrămeni, precum și din cauza denivelării terenurilor pentru sădirea livezilor, 

construcției centrului de mecanizare, a fabricii de conserve, a șoselei Cobani – Braniște și a 

exploatării lutăriilor, suprafața ,,Sutei de Movile” s-a micșorat până la 962 ha. 

Unele considerații asupra genezei geomorfositului 

 După apariția teraselor pe care se află geomorfositul ,,Suta de Movile” teritoriul studiat a 

suferit un șir de modificări, condiționate de factorii exogeni și endogeni care au  și creat relief 

specific. După părerea susținută de I. Suhov conform căreia pe o pantă cu o înclinare de  2 – 4 °  

practic nu pot avea alunecări de teren de o amploare mare, am deduce că alunecarea are o altă 

geneză. 

 Geograful Gh. I. Năstase menționează în 1937 că ,,argilele în clima temperată pot aluneca 

chiar pe pante mai mici de 15°”. 

 În lucrările contemporane (A. Levadniuc ș.a.) se afirmă că ,,pe teritoriul Moldovei 

alunecările de teren pot avea loc pe versanții cu valori mai mari de 4°”. 
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 Se pare că în cazul ,,Sutei de Movile” nu putem considera  drept cauza principală ce a 

determinat modelarea specifică a reliefului, numai gradul de înclinare a versantului, ci  un 

ansamblu întreg de factori și anume:  

 factorul tectonic; 

 factorul climatic; 

 proprietățile fizice ale loessului; 

 procesele pseudocarstice; 

 activitatea fluvial post-aluncare; 

 procesele geomorfologice recente, un rol deosebit având torențialitatea.        

”Din punct de vedere tectonic, teritoriul ,,Sutei de Movile”  este întretăiat în partea de vest 

și partea de est de două  falii tectonice care se pot urmări începând cu formațiunile silurianului 

superior pănă în formațiunile neogene” recente ( A. Reniță și col., 2004), care au avut o 

contribuție decisivă la evoluția geomorfositului analizat. 

Reciful Butești 

Recifele sunt formaţiunile calcaroase, care se evidenţiază în relief sub diferite forme 

pozitive (culmi, stînci, monticuli), depresiuni carstice, chei şi mici canioane, formate de afluenţii 

Prutului. În literatura ştiinţifică aceste formaţiuni geologice calcaroase au obţinut denumirea 

generală de „toltre” sau “tolthry”
79

. Termenul este de origine poloneză şi se referă la „stîncile 

rifogene” („рифовые скалы”).  

Reciful de la Butești este o zonă stâncoasă, calcaroasă la zi, cu peste 2 km lungime și peste 

125 m lățime, care face parte din subdiviziunea geomorfologică ,,Toltrele Prutului”. Situat în 

preajma satului cu același nume, reciful este înconjurat din două părți de apele râulului Camenca. 

În calcarele acestei formațiuni unice sunt o mulțime de grote și peșteri, mai mari și mai mici 

(figura nr.10), care au servit drept sălaș pentru animalele din perioada glaciară. În ele au fost 

depistate oase fosile de urși de cavernă, tigri, lei, rinoceri, mamuți, zimbri, iar în unele - și vestigii 

ale culturii paleolitice de tip Cucuteni-Tripolie (cca 5000 ani în urmă). Aceste construcţii biogene 

sunt foarte neomogene, deseori reziduurile calcaroase find amestecate cu componente minerale. 

Astfel, straturile calcaroase sunt diferite după componenţă, consistenţă, durabilitate etc. 

                                                           
79

 Ele pot fi grupate convenţional în Toltrele Prutului şi Toltrele Prenistrene (Крaвчук, Верина, Сухов, 1976). 

Toltrele Prutului apar în partea de nord-vest a ţării (la 1,5–2 km la est de satul Larga, raionul Briceni) şi continuă în 

direcţia sud-vest pînă la satul Viişoara (valea rîuleţului Căldăruşa), raionul Râşcani. Culmile toltrelor creează un lanţ 

foarte variabil de diferite structuri geologice şi forme de relief. Structura geologică a fost cercetată multilateral. În anul 

1902 în Buletinul Comitetului Geologic al Rusiei a fost publicată o lucrare specială consacrată toltrelor Basarabiei 

(Михальский, 1902). Acestor formaţiuni geologice cercetătorul le-a dat denumirea de „Медоборы (толтры)”. 

Noţiunea dată de Mihalskii în paranteze a obţinut o răspîndire largă. 

Depozitele calcaroase s-au format în Marea Sarmaţiană (Tortoniană) preponderent în formă de recifi de 

corali, pe alocuri prezentînd reziduurile recifelor de barieră sau inelari care formau atoli. Blocurile de calcar conţin 

deseori scheletele coralilor. Toltrele au format multiple forme originale de relief, menţionate în literatura de 

specialitate (Поручик, 1916; Porucic, 1928; Сухов, 1950; Рымбу, 1982), peisaje pitoreşti, imaginile cărora sunt 

foarte frecvent reproduse în diferite publicaţii (Крупеников, Урсу и др. 1965; Кравчук, Верина, Сухова, 1976; 

Atlas, 2002 ș.a.) 
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Variabilitatea consistenţei condiţionează intensitatea alterării şi calităţile straturilor de calcar ca 

material de construcţii. Depozitele calcaroase sunt folosite pe larg în calitate de materiale de 

construcţii. Unele cariere deseori distrug şi obiectele care prezintă interes ca monumente ale 

naturii  geologice şi peisagistice. 

Variabilitatea peisagistică a toltrelor este condiţionată de componenţa formaţiunilor 

calcaroase, gradul lor de alterare, formele de relief, variabilitatea învelişului de sol etc. Culmile 

toltrelor sunt ocupate preponderent de asociaţii ierboase, prezentate de comunităţi de păiuş 

(Festuca sulcuta), bărboasă (Boltriochloa ischaemum) ș.a. Pe versanţii „umbriţi”, orientaţi spre 

nord şi nord-vest, s-au stabilit păduri de stejar (Quercus robur), dumbrăvi de stîncă. Vegetaţia 

toltrelor este preponderent petrofită şi conţine diferite plante carbonatice. 

 
Figura nr. 10. Reciful Butești 

 Învelişul de sol al toltrelor (tolthry) este extrem de neomogen, divers şi până în prezent 

puţin studiat.  Pe rocile calcaroase se formează diferite tipuri şi varietăţi de sol, în funcţie de 

consistenţa rocii parentale şi subiacente, grosimea stratului alterat s-a depus pe suprafaţa blocurilor 

de roci, find adus de vânt sau transportat din partea superioară a pantei. Pe culmile toltrelor 

predomină soluri de tip rendzinic. Termenul (la fel ca şi toltrele) este de provenienţă poloneză şi 

subînţelege un sol cu grosime redusă, suspendat pe stratul calcaros dur.                                  

Reciful  Stânca Mare este cel mai sudic recif din șirul de ,,toltre” ale Prutului. E situat 

lângă satul Cobani, raionul Glodeni. Reciful are o lungime de 1000 m și o înălțime relativă de 

peste 20 de metri. Râulețul Camenca îmbrățișează reciful din trei părți. Este un tezaur de vestigii 

geologice ale naturii, de vestigii ale culturii Cucuteni-Tripolie.  Într-o grotă din aceasta din urmă 

se găseşte o staţiune umană din paleolitic şi mezolitic. În straturile ei adânci de peste 5 m, au fost 

găsite oase de animale fosile şi unelte de muncă din silex. Deasupra recifului s-au păstrat urmele 

unei cetăţi din neolitic, protejată de malurile abrupte ale stâncii şi de un val de pământ. Aici și-au 
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găsit refugiu și numeroase specii de plante calcificole (feriguța, soaldina, acul pământului, 

urechelnița, schivereckia), plante de stepă primară, animale rare (șarpele lui Esculap, șarpele cu 

abdomenul galben, pescărușul albastru, acvile etc). A fost salvată de la distrugere în 1988 prin 

intervenția ecologiștilor. Oricât ar părea de neverosimil, dar în toată Europa, de la strâmtoarea 

Gibraltar până la munţii Ural, numai în Moldova pot fi văzute şi studiate aceste minuni ale naturii 

pline de mister. 

Lacul ,,La Fontal” 

Se află în apropierea satului Cobani (figura nr. 11).  Când Prutul se revarsă acest lac era 

alimentat și cu apele acestuia. În urma construcției lacului artificial Costești-Stânca, inundațiile 

sezoniere au fost stopate și lacul este pe cale de degradare. Are o suprafață de cca 23 ha. Lacul 

este alimentat în prezent de câteva izvoare ascendente, destul de rare în Moldova (apa are un grad 

înalt de mineralizare). Aproximativ 80% din suprafața lacului este acoperită de vegetație acvatică, 

stufăriș, păpuriș. Reprezintă un loc ideal pentru dezvoltarea amfibienilor, reptilelor, păsărilor de 

baltă și mamiferelor acvatice. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura nr. 11. Lacul (starița) ,,La Frontal” 

CONCLUZII. Confuziile asupra originii câmpurilor cu alunecări de teren sunt destul de mari și 

provin, în majoritatea lor, din interpretările și scrierile istorice și prin nevalidarea științifică a 

specialiștilor în geomorfologie. Astfel, despre geomorfositul ,,Centum monticuli” s-a afirmat că 

ar avea origini antropice fiind tumuli sau morminte antice. Același lucru s-a afirmat și asupra 

alunecării din spațiul românesc (la Șona în sudul Podișului Hârtibaciului sau în Câmpia 

Transilvaniei), formele actuale erozive fiind considerate de unii piramide sau vestigii dacice, ori 

tumuli ridicaţi de celţi. Alunecarea ,,Centum monticuli” este un geomorfosit care se impune în 

peisajul degradat al malului stâng al văii Prutului, fiind pusǎ pe seama unor alunecǎri masive de 

versant (glimee) produse cel mai probabil la limita geologică dintre Pleistocen – Holocen (12. 

Figura nr,... Schema traseului 

ecoturistic din Rezervația naturală 

PD 
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000 de ani în urmǎ). Desprinderea mai multor trepte alungite ne arată că a fost o alunecare în 

trepte, urmate de stabilizarea lor gravitațională, apoi de modelarea (prin eroziune de suprafaţǎ, 

şiroiri, torenţialitate, alunecǎri superficiale) şi de individualizarea movilelor care sunt pe 

fragmente de roci de tip “tolthry” care au fost antrenate și basculate de alunecare ridicându-le 

spre suprafață. Aspectul actual apare doar ca o secvenţǎ în lunga  evoluţie specifică versanților, 

de la relieful degradat cu trepte de alunecare, monticuli individualizați de eroziunea torențială 

mai ales, padine numeroase colmatate în timp și la netezirea impusă de perioada recentă când au 

fost plantate terenurile, în marea lor majoritate. Este vorba de ciclul tipic de eroziune și de 

retragere a versanților în climatul temperat continental, în masele  de roci sedimentare cu strate 

orizontale sau ușor înclinate slab sau mediu consolidate. A realiza sondaje sau sǎpǎturi pentru a 

gǎsi morminte celte, camere ascunse, tuneluri, comori arheologice reprezintǎ mai degrabǎ risipǎ 

de energie. Cel mai probabil, cǎutǎtorul va gǎsi doar argile, marne, nisipuri grezoase.  

Chiar dacǎ sunt naturale movilele din alunecarea denumită ”Centum monticuli” nu-şi 

pierd deloc farmecul. Nu excludem probabilitatea ca cea mai proeminentă înălțime din valurile 

de alunecare să se impună în peisaj datorită antrenării din timpul alunecărilor a unor stânci 

calcaroase de tip coralier (“tolthry”). Vizitarea geomorfositului este posibilă în zona locului de 

belvedere de pe Movila Țîganului (30 m), situată lângă o mică parcare a drumului modernizat 

trasat chiar printre movilele erodate, stabilizate și nivelate pe alocuri. Stabilirea unui itinerar de 

vizitare marcat pe teren ar fi un prim pas care să încânte vizitatorii cu acest peisaj 

vălurit. Imaginea de ansamblu a peisajului, în mare parte antropizat prin luarea în cultură a celei 

mai mari părți din alunecare, nu scade din valoarea naturală și din evoluția reliefului acestui 

geomorfosit și care trebuie gospodărit ținând cont de principiile dezvoltării durabile. 

 Lacurile dintre movile (padine, bulhace  – Gh. I. Năstase, 1937), parțial colmatate sau 

scurse au o vegetație specifică și oferă un peisaj relaxant. Vegetația ierboasă este una specifică, 

pe alocuri apare o floră rară și interesantă pentru turiști și specialiști. Turismul ecologic poate fi 

considerat drept o formă de turism bazată pe cunoaşterea naturii, schimbul cultural şi respectul 

faţă de mediul ambiant, desfăşurat în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, contribuind 

la conservarea biodiversităţii, la păstrarea valorilor culturale şi sociale ale unei comunităţi, la 

asigurarea cu beneficii a comunităţii-gazdă şi satisfacerea cererii turiştilor. 

Complexul natural al rezervaţiei naturale ,,Pădurea Domnească” cuprinde mai multe 

elemente de biodiversitate, fiecare din ele cu un patrimoniu natural foarte important și cu 

rezultate promițătoare pentru dezvoltarea durabilă a regiunii cu condiția să fie puse în valoare 

rațional.  
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Simpozionul regional de geografie a turismului pentru elevi, ediția a III-a, 29 

noiembrie 2018 / The Regional Geography Tourism Symposium for Students, 

3rd edition, 29 November 2018 

 

Trîncă Angelica - Georgiana
80

 

 

În ziua de 29 noiembrie 2018 a avut loc la Liceului Tehnologic Economic de Turism din 

Iași, în organizarea domnului profesor Viorel Paraschiv, cea de a III-a ediție a Simpozionului 

regional de geografie a  turismului  pentru elevi cu tema ”Promovarea patrimoniului local în 

Anul Centenarului”, la care au luat parte mai mulți elevi din diferite școli și licee din județul Iași 

precum și din alte județe ale țării (Bacău, Bistrița Năsăud, Tulcea, Orhei Republica Moldova 

ș.a.), profesorii liceului nostru și doi invitați speciali din partea mediului de afaceri, care sunt 

partenerii liceului și  care au făcut parte  din juriu. Din juriu a făcut parte și un elev reprezentativ 

pentru Consiliul elevilor. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1-2. Desfășurarea simpozionului 

 

Lucrările au fost realizate pe mai multe teme variate din domeniul geografiei cât și al 

istoriei, literaturii, religiei etc acoperind, astfel, toată gama preocupărilor din domeniul  regional 

de geografie a turismului pentru elevi, iar cele mai bune lucrări au fost evaluate de către juriu 

și premiate cu premiul I, II și III. Cu participarea la acest Simpozion mi-am dat seama că trebuie 

să am mai multă încredere in mine și că dacă iți iei un angajament nu e frumos să nu îl duci până 

la capăt. A fost o expriență foarte frumoasă cu mari emoții, unde am lucrat (aproape) două 

săptămâni  la realizarea posterului, bineînțeles că domnul diriginte mi-a dat încredere și m-a 

susținut în realizarea acestuia, mi-a plăcut că am mers pe teren pentru a afla lucruri noi și pentru 

                                                           
80

 Elevă în clasa a X-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Str. Mircea cel Bătrân, nr 12 Iași 
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a face poze la obiectivele turistice din municipiul Iași. Au fost și cazuri de revenire pe teren la 

unele obiective turistice, acolo unde am constatat diferențe asupra informațiilor adunate de noi 

din diferite surse bibliografice inclusiv de pe internet și realitatea biografică sau detaliile de 

arhitectură ale unor case vizitate. 

 

Foto 3-4. Premierea la secțiunea gimnaziu cu elevii de la Școala din Glodenii Gândului, județul Iași și de la Școala 

gimnazială ,,Titu Maiorescu”, Iași 

Împreună cu colega mea de clasă Alexandra Apăvăloaei am realizat un poster numit  

Itinerar muzeal literar in municipiul Iași, la care am muncit mult, dar a meritat, fiecare greșeală  

pe care am făcut-o deoarece am învățat multe lucruri și îi suntem recunoscătoare domnului 

Paraschiv, pentru că ne-a dat oportunitatea să participăm la simpozion. 

Mulțumim tuturor partenerilor si colaboratorilor implicați în organizarea simpozionului: 

S.C. ,,Cliven Turism”, Centrul de informare turistică al Primăriei Iași, Societatea de geografie 

din România- Filiala Iași.  

 

Foto 5. Emoții! 
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LUCIAN BADEA, Studii şi opinii geografice  

Edit. Ars Docendi, ISBN 978-606-998-027-9, Bucureşti, 2018, 187 pag. 
 

 

 

În primăvara anului 2018, a văzut lumina tiparului, la prestigioasa editură Ars Docendi, 

din Capitală, lucrarea Studii şi opinii geografice.  

Încă din primele pagini, în Cuvântul înainte, autorul, cercetător ştiinţific principal I dr. 

Lucian Badea, evidenţiază motivul apariţiei volumului: „Din cercetările efectuate în decurs de o 

jumătate de veac – indiferent de regiune, de locul vizat şi de natura lui, ca şi de scopul cu 

prioritate urmărit – au rezultat numeroase studii în marea lor majoritate definitivate şi publicate 

sub formă de note, articole, capitole în lucrări cuprinzătoare colective, volume individuale 

separate. Altele, chiar finisate, din varii motive au rămas timp de decenii în manuscris. O bună 

parte din acestea, spre a nu rămâne definitiv uitate, le-am cuprins în paginile acestui ultim volum, 

grupându-le în două părţi: regiuni şi locuri cu o anumită semnificaţie şi cuvântul magiştrilor aflat 

ca suport al geografiei moderne româneşti.”  

Prima parte, intitulată „Regiuni, locuri, procese geografice” (p. 11-68), cuprinde nouă 

articole referitoare la spaţiul geografic românesc: 1. Culoarul Median al Carpaţilor Meridionali; 

2. Repere geomorfologice în bazinul Lotrului; 3. Coordonata dunăreană; 4. Geografia Văii 

Dunării Româneşti; 5. Piemontul Getic; 6. Obârşia Călmăţuiului; 7. În legătură cu numele Pianu 

(de Sus şi de Jos); 8. Conceptul de neotectonică; 9. Modelarea reliefului în Villafranchian. 
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Cea de-a doua parte – „Cuvântul magiştrilor” (p. 69-157) – este compusă 14 articole: 1. 

Blocul Carpatic Românesc; 2. Obligaţii asumate; 3. Consecinţele geografice ale actului istoric de 

la 1 Decembrie 1918; 4. Profesorul Vintilă Mihăilescu şi Institutul de Geografie; 5. Şcoala 

geografică românească şi geografia regională; 6. Profesorul Vintilă Mihăilescu şi conceptul de 

geografie regională; 7. Un geograf al Dobrogei: Constantin Brătescu; 8. Metoda şi descrierea în 

opera profesorului Ion Conea; 9. Profesorul Ion Conea şi Ţara Loviştei; 10. Cu profesorul Ion 

Conea în Munţii Sibiului; 11. Valoarea fenomenelor geografice din Oltenia de miazănoapte în 

opera profesorului Ion Conea; 12. Robert Ficheux şi Munţii Apuseni; 13. Domeniul Carpatic 

Românesc. Caractere antropogeografice; 14. Informarea şi diagnoza geografică. 

În ultimele 29 de pagini („Gânduri scrise”; pag. 159-187), autorul face o succintă 

prezentare a fructuoasei sale activităţi, debutând cu „Amintiri de la mijlocul secolului trecut”. În 

lucrare, sub formă de liste, sunt cuprinse: A. Volume tematice. Dicţionare. Hărţi (în număr de 

16); B. Capitole în lucrări colective (118); C. Articole în reviste şi culegeri de comunicări (196); 

D. Prefeţe (8). 

În încheiere, recomandăm cu căldură parcurgerea acestui interesant volum, care 

îmbogăţeşte cunoştinţele de geografie regională şi de geografie istorică. 

 

 

Prof. dr. Ioan Mărculeţ – Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti 
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VIOREL PARASCHIV 

Turismul în România. Istoric-Analize-Perspective. Abordări geografice 

Editura Pim Iași, 2018, 142 pagini, ISBN 978-606-13-4505-2 

 

This book conveys a currently 

renewed interest by which the approaches to 

tourism geography join those of economic 

geography, the Romanian tourism being thus 

evaluated and providing a complex 

geographic perspective on the approached 

field of study based on the regional 

sustainable development policies. 

Tourism is one of those economic 

sectors directly linked to the major 

objectives of territorial development: 

sustainable development (climate change, 

preservation of resources), economic 

competitiveness at all levels (national, 

regional, local), social cohesion (interaction 

of local communities with tourists, access to 

tourism for disadvantaged categories), 

development of new technologies, etc. Last 

but not least, tourism contributes decisively 

to the decline of urban / rural disparities, the 

economic growth of economically declining 

areas (mountainous areas, peripheral areas), 

thereby contributing to territorial cohesion. 

The topic of sustainable tourism is increasingly discussed in recent years because people 

nowadays become more aware of the complex link between the environment and the economy, 

under a pressing need to integrate these two components, which demands a substantiation on the 

premises of an in-depth and lasting development that causes a positive impact on the Romanian 

society as a whole. 

Within this paradigm, the present book aims to establish the premises for the 

development of tourism activities in Romania, both through a repositioning of the tourism 

industry, which would have the main consequence of achieving a real convergence process with 

a long-term effect on the development of the major tourist destinations in Romania and by using 

the potential offered by the diversity of territories (geodiversity, biodiversity) for a balanced and 

sustainable development of the national territory, on the one hand, and for strengthening the 

territorial identity in an international context, on the other (i.e. the rural tourism with all its other 
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types: agrotourism, rural-craft tourism, rural-gastronomic, rural-architectural, etc., having a great 

potential for development in Romania, and a rich, exceptional heritage, in some cases). 

It is noteworthy that the author makes a delimitation of these two elements on three 

chapters punctuated by some geographic lectures of a real interest: I. History of tourism, II. 

Geographic perspectives of tourism, III. Types of tourism in Romania – heritage, infrastructure, 

efficiency. In Chapter I, the author emphasizes the fact that in Romania the communist-era 

tourism used, in a first stage, the current facilities, following the transition to mass tourism (by 

the help of mountainous associations), for which the tourist facilities were developed and 

restructured: new resorts with a high capacity of accommodation and specific activities appear to 

be considerably increasing the capacity of accommodation in cities by hotels building. From the 

viewpoint of the types of tourism, the emphasis fell on balneary and seaside tourism, to the 

detriment of the mountainous. 

From this perspective, in Chapter II, the author analyzes objectively the major tourism 

resource represented by the natural environment (landscape and resources), whose use and 

protection must be achieved in an efficient and at the same time competitive balance, promoting 

and capitalizing a sustainable and lasting tourism as well as the trends and perspectives of 

tourism efficiency of agrotourism marketing in Romania, critical from the perspective of cultural 

heritage and the contribution that the Romanian tourism brings to regional development and 

convergence. 

Concerning the general infrastructure – the transport network – and the territorial 

concentration of tourism resources, the author points out in Chapter III, the following 

discrepancy: the transport infrastructure is deficient precisely in the territorial administrative 

units that register a high concentration of the natural resources, both natural, as well as 

anthropogenic. This deficiency is directly attributable to the relatively low accessibility of tourist 

attractions (e.g. ski areas). 

Within the context of sustainability, we mention that the author highlights the existence 

of a bidirectional effect. As well, this sector must, in turn, be able to provide various 

opportunities, taking into account both the environmental approach that focuses on the need to 

protect the nature, the economic one, which is based on the incorporation of the needs for 

resources and the social approach, which has, as a main point of analysis, the responsibility of 

those from a tourist destination, while preserving the integrity of local cultures and the 

environment, which will determine the development of the local and regional community as a 

whole. 

The central idea of the book focuses on the fact that many regions have developed their 

own tourist attractions, thus completing the territorial map of Romania even though the 

traditional tourist regions continue to be the most significant. The development of the 

urbanization process, however, causes the saturation in the most famous tourist areas in 

Romania, raising the issue of maintaining the tourist activity within these territories, where there 

is a decline of well-arranged accommodation, which leads to a change in tourist attendance rates. 
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In this respect, it is necessary to establish the transfer of functional competencies from 

the competitive tourist areas to the niche ones (analyzed at the end of the book), which will 

strengthen the link between the governance and sustainability (the need to follow a territorial 

planning for tourism, involvement of actors working in this area in decision-making processes, 

taking into account the available financial resources, inducing respect for the environment, 

constantly appealing to the innovative dimension of the spatial planning), aspects also analyzed 

here. 

Another idea around which the present book revolves is that with the development of 

urbanization, the Romanian regions that have a significant natural capital (landscapes, cultural 

heritage or special biodiversity) have become increasingly popular tourist destinations. However, 

the resources needed for tourism (e.g. quality of service, infrastructure, transport facilities, waste 

management, energy use, etc.) must be properly managed to have a positive impact on local 

communities and the environment. 

The conclusions of the book outline several directions of action for a competitive 

development of the Romanian tourism. The final conclusion is also interesting, according to 

which the idea of tourism competitiveness is achieved not only by economic factors (transport 

costs, travel costs, transport facilities, infrastructure quality), but also those describing the 

phenomenon of spatiality, defined by the New Economic Geography (spatial distribution of 

tourism types by region) in a European context. 

Although the perspective employed by the author here is an exclusively geographical 

one, what lacks this undertaken research is the approach of a qualitative study and the statistical 

survey on a sample of tourists in order to improve the tourist competitiveness and the necessity 

of finding a balance between all types of tourism in Romania, the economic interests of local and 

regional actors and the present social and environmental aspects. 

However, we consider that this aspect opens up a further perspective that might be 

developed by the author in a prospective research which will undoubtedly maximize the 

Romanian tourism performance, thus contributing to the sustainable development of the tourist 

destinations in Romania from an interdisciplinary perspective. 

 

 

 

Dr. Voicu Cristina Georgiana – profesor la Școala ,,Titu Maiorescu” Iași 
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18 Rudico Ana Elev, clasa a XII-a D, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism din Iași 

19 Săndulache Cătălina Prof. la Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I” 
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20 Săndulache Iulian Dr, Conf. univ. la Universitatea din București 
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Facultatea de Geografie 

21 Scrumeda Gabriela Prof. ing. la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” 

Iași 

22 Surd Vasile Dr., prof. univ. emerit Facultatea de Geografie 

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 

23 Tătaru Alexandra Dr., prof. la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Neculau” Focșani - Vrancea 

24 Trîncă Angelica Georgiana Elev clasa a X-a B, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism din Iași 

25 Voicu Cristina Georgiana Dr., Prof. la Școala Gimnazială ”Titu 
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI  

”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI 

  

Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an și se 

bucură de aprecierile unui număr tot mai însemnat de cititori fiind, credem 

noi, una din puținele reviste care își respectă termenele apariției. 

TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN 

REDACȚIE sunt 01 martie și 01 octombrie.  

Începând din 2018, cu nr. 13(1) revista a trecut în domeniul online, 

apărând pe http://sgr-iasi.ro și pe Facebook grupul Revista Repere geografice, 

având  și ISSN electronic. 
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic pe ambele 

adrese de e-mail: sgriasi@yahoo.ro și paraschiv03@gmail.com, respectând 

următoarele cerințe de tehnoredactare: 

-  textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New 

Roman, mărimea 12, margini egale 2 cm; mărimea lucrărilor va fi de 2 - 10 

pagini. În cazul studiilor ample sau teme de doctorat acceptăm și lucrări mari 

de 10 pagini; 

- elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb negru și 

înserate explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică (figura/foto/tabel 

nr…..); 

- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română (maxim 

150 cuvinte)  și de 3-5 cuvinte-cheie care vor fi traduse de redacție; 

-  titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, Bold, 

centrat, două rânduri libere; 

- numele şi prenumele fiecărui autor cu Times New Roman 12 pt, Bold, 

centrat.  (exemplu: Voicu Cristina
1 

, Marin Viorel 
2 

). În subsolul primei pagini 

se vor scrie datele explicative despre autor/autori:
 

ocupația, instituţia de 

provenienţă, adresa instituției, numărul de telefon, urmat de adresa  de e-mail; 

- Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi ISO 

690:2010.  

                                              B I B L I O G R A F I E  

(scris cu majuscule, bold, corp 11, centrat, câte un spaţiu liber între litere), apoi un 

rând liber.   

Model de întocmire- font 11-: 
PARASCHIV, V., Evoluția spațială și temporală a peisajului în Depresiunea Giurgeului. Editura Pim, 

Iași, 2014, 359 pag. 

DULAMĂ, Eliza Maria, BUDA, Mihaela, ”Activități de explorare a Pârâului Cundului cu elevii din clasa 

pregătitoare”.Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei/Contemporary Trends in Teaching and 

Learning Geography, vol. 13 (1), Presa Universitară Clujeană, 2014, pp.166-176. 

http://sgr-iasi.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
mailto:paraschiv03@gmail.com
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COVĂSNIANU, A., Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi realitate 

teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011 

 

Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

 

- Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în acele 

texte să nu fie citate corect sursele, sau informațiile respective să nu aibă valoare 

științifică reală!  

- la terminarea redactării lucrării verificați dacă ați menționat concluziile, 

bibliografia și rezumatul + cuvintele cheie (3-5).  

- Suntem interesați și de articole integral realizate în limbi străine astfel calitatea 

revistei noastre va fi mai ridicată și articolele dvs mai cunoscute. 

- Dacă un articol a fost susținut la o manifestare științifică nu uitați să precizați 

acest aspect în text (sau nota de subsol) sau în poșta electronică de înaintare către 

noi, urmând să facem precizările care se impun în revista noastră. O condiţie a 

publicării este ca dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi rezervă 

dreptul de a face o rearanjare în pagină şi corecturile de tip tehnoredacţional care se 

impun. 

- Redacţia noastră vă poate trimite, la cerere, pe adresa dv. de e-mail un atestat 

redacţional pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu publicăm articolele care nu respectă 

condițiile anunțate. 

- Revista ”Repere geografice” publică gratuit articolele și nu condiționează în 

vreun fel apariția acestora.  

Notă: există probabilitatea ca redacția să vă trimită spre revizuire 

articolele! Asta nu înseamnă că acesta este nepublicabil, dar revizuirea autorului 

este o certitudine a unui management funcțional și nicidecum altceva!!! 
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CUPRINS. REZUMATE/ABSTRACTS/RÉSUMÉS 

I Aniversări, evocări, omagii   

II Studii și cercetări științifice  

III Didactica geografiei. Cercetări pedagogice  

IV Analize, evenimente și manifestări geografice (programe, 

proiecte, workshop-uri, stagii etc.) 

 

V Geografia studenților  

VI Geografia văzută de elevi  

VII Recenzii 

 

 

 

 

Mulţumim tuturor colaboratorilor și prietenilor noştri pentru 

remarcabila lor activitate științifică și publicistică! Credem că 

suntem un pic mai bogați profesional și împreună devenim mai 

puternici prin experiențele utile pe care ni le împărtășim unii 

altora! 

LA MULȚI ANI, 2019! 

 
Redacția ”Repere geografice” Iași 

 

 

 


