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Geograful Gustav Servatius (1922-2009) /  

The Geographer Gustav Servatius (1922-2009)  

 

 
Mărculeţ Cătălina

1
, Mărculeţ Ioan

2
 

 

 
Rezumat. Născut în Timişoara la 28 martie 1922 şi stabilit la 

Mediaş din 1923. A absolvit Facultatea de Ştiinţe naturale şi Geografie 

a Universităţii din Bucureşti în anul 1947, după care a funcţionat ca 

profesor de geografie în Mediaş până la pensionarea sa, în anul 1982. 

Pasionat pedagog, distins cu titlul de profesor emerit (1972) şi-a 

manifestat pasiunea pentru geografie prin publicarea de studii şi 

articole, susţinerea unor conferinţe şi comunicări ştiinţifice, activitate 

recunoscută atât pe plan local cât şi naţional, ca membru în biroul de 

conducere al Societăţii de Ştiinţe Geografice din România (1974-1984) 

şi membru în Colegiul de redacţie al Revistei „Terra‖. Stabilit în 

Republica Federală Germană din anul 1985, şi-a continuat activitatea, 

publicând în 1992 lucrarea vieţii sale, Reiseführer Siebenbürgens 

(Ghidul Transilvaniei). S-a stins din viaţă la 1 octombrie 2009, departe 

de ţara natală, în Germania. 

Cuvinte-cheie: Gustav Servatius, geograf, pedagog, studii, articole. 

   
 Abstract. Born in Timişoara on March 28, 1922 and settled in Medias since 1923, he graduated 

from the Faculty of Natural Sciences and Geography, at The University of Bucharest in 1947, after which 

he worked as a geography teacher in Mediaş until he retired in 1982. As a passionate teacher, as a 

member of the management office of the Romanian Geographic Society (1974-1984) and a member of 

the editorial board of Terra Journal, being awarded the title of professor emeritus (1972), he showed his 

passion for geography by publishing studies and articles, supporting scientific conferences and papers, his 

activity was acknowledged both locally and nationally. Settled down in the Federal Republic of Germany 

since 1985, he continued his to publish his masterpiece entitled the Reiseführer Siebenbürgens (Guide to 

Transylvania) in 1992. He died on October 1, 2009, away from his home country, in Germany.  

 Keywords: Gustav Servatius, geographer, professor, studies, articles 

 

 

 „Îmi propusesem să nu devin un filistin – cum îi numeam pe unii profesori 

neiubiţi – doream să câştig încrederea, simpatia elevilor, să mă apropii de ei, să 

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

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

nr.12; tel. 0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com. 
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încerc să-i înţeleg, să-i dojenesc dacă e nevoie”, iar pentru şcoală „să dau totul, 

să-i dedic munca mea de o viaţă întreagă.”
3
 

 

Viitorul geograf Gustav Servatius s-a născut la 28 martie 1922 în Timişoara, 

iar din 1923 s-a stabilit la Mediaş, unde, împreună cu trei fraţi mai mici, a locuit 

într-o casă frumoasă, tipic burgheză, din anii’20, considerată o „insulă liniştită, 

cămin cald‖.
4
  

După finalizarea studiilor liceale (1941), s-a înscris la Facultatea de Istorie şi 

Filologie a Universităţii din Cluj (1942), strămutată la Sibiu, în urma Dictatului de 

la Viena. Însă, la scurt timp a fost convocat de Serviciul Militar Românesc şi 

participă în Armata Regală într-un batalion de aviaţie, la Galaţi (1943) şi într-un 

batalion de vânători de munte, la Suceava (1944-1945). Ca locotenent, trăieşte 

momentul întoarcerii armelor de către Armata Română, iar în ianuarie 1945 este 

lăsat la vatră, reuşind să scape, într-un mod aventuros, de deportarea în Rusia. Se 

ascunde în Bucureşti, sub numele de Nicolae Servatius, la un bun prieten român, 

care îi oferă adăpost şi sprijin‖.
5
 

În perioada 1945-1947 a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi 

Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, unde a avut ca profesori pe 

reputaţii geografi: Nicolae Popp, Vintilă Mihăilescu, Nicolae Alexandru Rădulescu 

şi Ion Conea. Pentru a se putea întreţine, a muncit ocazional ca hamal, meditator, 

tăietor de copaci şi cabanier în Munţii Bucegi.  

De la absolvire (1947) până la pensionare (1982) a funcţionat ca profesor de 

geografie în Mediaş, la Liceul „Stephan Ludwig Roth‖, la Şcoala Elementară 

Generală, la Şcoala Medie şi Liceul „Axente Sever‖, secţia germană. Pasionat 

pedagog, de-a lungul carierei sale a obţinut toate treptele didactice, inclusiv titlul 

de profesor emerit (1972).
6
  

Prof. Gustav Servatius a fost unul dintre iniţiatorii concursului de orientare 

din România, sub forma unei competiţii sportiv. În calitate de conducător de 

excursii, le-a prezentat studenţilor din Göttingen şi Heidelberg frumuseţile ţării 

noastre. 

Pasiunea pentru geografie - concretizată prin publicarea de studii şi articole, 

susţinerea unor conferinţe şi comunicări ştiinţifice - a fost recunoscută pe plan 

local şi naţional, profesorul G. Servatius fiind învestit cu mai multe funcţii: 
                                                           
3
 Servatius-Speck Karin, 2012, p. 95. 

4
 „De la tatăl său, director comercial al Westen S.A., poliglot, pasionat genealogist şi cronicar înzestrat cu 

acribie, a primit ca zestre cunoştinţe vaste şi, înainte de toate, dorinţa de cunoaştere, setea de cercetare şi 

excepţionala sa forţă de planificare şi realizare a obiectivelor pe care şi le-a propus‖ (Servatius-Speck 

Karin, 2012, p. 95.). 
5
 Servatius-Speck Karin, 2012, p. 96. 

6
 Din anul 1950, G. Servatius a condus seminarul cursurilor de vară pentru profesorii de geografie 

(I.C.D.), iar între anii 1963 şi 1967 a fost şeful Comisiei Diriginţilor la liceul german. 
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secretar (1952-1965) şi apoi preşedinte (1965-1984) al filialei Mediaş a Societăţii 

de Ştiinţe Geografice din România, membru în biroul de conducere al Societăţii de 

Ştiinţe Geografice din România (1974-1984) şi membru în Colegiul de redacţie al 

Revistei „Terra‖.  

Interesul profesorului medieşan pentru promovarea geografiei ca ştiinţă şi a 

publicaţiilor din domeniu, este subliniat de nota intitulată „Profesorii care sprijină 

în mod deosebit activitatea revistei «Terra»‖, din care aflăm că „redacţia 

evidenţiază pe următorii membri ai Societăţii de Ştiinţe Geografice cu care a 

colaborat direct şi permanent în popularizarea cuprinsului Revistei «Terra» şi la 

difuzarea ei: […] Servatius Gustav, Rus Paraschiva (Fil. Mediaş)”.
7
 

Studiile realizate şi publicate de către profesorul G. Servatius au avut în 

vedere, în special, geografia regiunii oraşului Mediaş. Cele identificate de noi sunt: 

1. „Viiturile şi inundaţiile Târnavei Mari la Mediaş, mai-iunie 1970”, 

Buletinul Societăţii de Ştiinţe Geografice din R. S. România, Vol. III (LXXIII), 

1973, p. 67-86.  

 

 
Fig. 1. Harta „Zona inundabilă a oraşului Mediaş - 14 mai 1970‖ (p. 81). 

 

Studiul, însoţit de 17 figuri sugestive, cuprinde: un istoric al viiturilor şi 

inundaţiilor Târnavei Mari (47 de cazuri, între anii 1506 şi 1970), o analiză a 

cauzelor care au generat inundaţiile din lunile mai-iunie 1970, descrierea celor trei 

viituri produse de Târnava Mare la Mediaş, bilanţul pagubelor produse
8
 şi măsurile 

                                                           
7
 Terra, anul X, nr. 1, 1979, p. 64.  

8
 „Din 264 străzi, însumând o lungime de 91,5 km, au fost inundate 58 (18 km lungime), deci 18% din 

numărul acestora; 10% din suprafaţa clădită a oraşului a stat zile întregi sub apă (au fost inundate 1506 

imobile din care 1406 locuinţe). S-au dărâmat total 89 case şi parţial 147, devenind nelocuibile, iar 612 

case au suferit avarii parţiale. În total au fost 559 locuinţe distruse. Au fost 2214 familii (8200 persoane) 

sinistrate, din care 1262 cu case proprii. Au rămas 623 familii fără adăpost. Au fost distruse două poduri 
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luate de autorităţi pentru diminuarea efectelor viiturilor. De un interes geografic 

deosebit este harta intitulată „Zona inundabilă a oraşului Mediaş - 14 mai 1970” 

(fig. 1) care însoţeşte textul articolului.  

2. „Curenţii atmosferici şi poluarea aerului în zona oraşului Mediaş”, Buletinul 

Societăţii de Ştiinţe Geografice din R. S. România, Vol. IV (LXXIV), 1976, p. 

199-207, 12 fig 2.   

 

 
Fig. 2. Schiţe de hărţi ce indică situaţiile atmosferice care intensificau poluarea în valea Târnavei Mari (p. 

203). 

În realizarea studiului, geograful Gustav Servatius prezintă următoarele aspecte 

importante: caracteristicile vânturilor de suprafaţă, sursele de poluare din cele patru 

oraşe („Dumbrăveni, Mediaş, Copşa Mică şi Blaj - cu multiple şi variate ramuri 

industriale dezvoltate, reprezentate prin 60 de întreprinderi‖
9
), situaţiile 

                                                                                                                                                                                           
[…] şi unul de importanţă naţională scos din circulaţie […] Agricultura a suferit distrugeri în valoare de 5 

mil. lei. […] Au fost inundate şi paralizate un număr de 14 unităţi economice productive.‖ (Servatius G., 

1973, p. 81-82).  
9
 Servatius G., 1976, p. 201: „Cercetând sursele care pot contribui la poluarea anului, ajungem la două: 

combustibilul întrebuinţat şi noxele eliberate de industria extractivă‖. 
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atmosferice din valea Târnavei Mari care favorizează poluarea în regiunea oraşului 

Copşa Mică (când calmul atmosferic este de circa 50%), când vântul de suprafaţă 

este conform cu cel de altitudine şi când toată ziua bate vântul de est) - fig. 2 şi 

măsurile luate în vederea reducerii noxelor eliminate de pe platforma industrială 

Copşa Mică.  

De-a lungul carierei sale profesionale, prof. G. Servatius a realizat şi 

publicat în Revista „Natura‖ trei articole de metodică a geografiei: „Harta în 

relief” (1956), „Pentru un sistem organizat de excursii la clasele III-XII” (1967) 

şi „Concursuri de orientare turistică” (1968). 

Între cele trei articole de metodică a geografiei se evidenţiază cel numit 

„Pentru un sistem organizat de excursii la clasele III-XII” (1967, p. 44-51). 

Articolul este compus din două părţi: teoretică şi aplicată. Partea teoretică 

prezintă: valoarea instructiv-educativă a excursiilor, scopul urmărit prin diferitele 

tipuri de excursii pentru elevii claselor III-XII, importanţa planului de drumeţii şi 

excursii al şcolii şi valorificarea planului de perspectivă. 

În a doua parte, G. Servatius prezintă planul de excursii al şcolii din Mediaş, 

în care funcţiona ca profesor. La final, autorul conchidea că: „un elev care participă 

la toate excursiile organizate cu clasa lui – de la clasa a III-a până la clasa a XII-a – 

are posibilitatea să cunoască, sub îndrumarea profesorilor, cele mai importante, 

mai instructive şi totodată cele mai pitoreşti locuri şi regiuni ale scumpei noastre 

patrii, la care se adaugă şi obiectivele din excursia sau excursiile în străinătate‖.
10

 

Extrem de importantă în activitatea profesorului Gustav Servatius a fost 

promovarea geografiei prin publicarea unor articole de informare şi descriere a 

unor regiuni şi fenomene naturale, în revista de specialitate „Terra‖: „Federaţia 

Emiratelor din Golful Persic” (1969), „Erupţia vulcanică din Insula Heimaey – 

Islanda” (1974), „Republica Guineea Ecuatorială” (1979) şi „Marea aventură 

de pe Jari” (1983). 

În anul 1985, profesorul Gustav Servatius se stabileşte în Republica Federală 

Germană (Freiburg im Breisgau). Şi în noua sa patrie, geograful originar din 

Transilvania şi-a continuat activitatea. „În anii de după 1989, - G. Servatius, n.n. - 

realizează lucrarea vieţii sale, devenită de referinţă, Reiseführer Siebenbürgens 

(Ghidul Transilvaniei), apărută la Innsbruck, în 1992, împreună cu dr. Heinz 

Heltmann, un naturalist de vocaţie din intelectualitatea săsească a Transilvaniei, 

strămutată în Vest, dar rămasă fidelă ţinuturilor natale. Este o lucrare amplă (366 

p.), analitică pentru toate localităţile Transilvaniei. Peisajul natural se complineşte 

cu cel creat de om, de-a lungul veacurilor. Concomitent, apare la Würzburg, în 

                                                           
10

 Servatius G., 1967, p. 48. 
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Germania, un ghid mai amănunţit, dar portabil, al aceloraşi autori, Siebenbürgen – 

Reisehandbuch („Transilvania - Călăuza călătorului‖) (570 p.).‖
11

  

 
 

Fig. 3. Președintele federal Volker Dürr (stânga) îi acordă medalia 

„Stephan Ludwig Roth‖ geografului Gustav Servatius  

(Foto: Günter Volkmer).
12

 

 

Gustav Servatius se stinge din viaţă la 1 octombrie 2009. Pentru comunitatea 

geografilor, „Gustav Servatius a fost un profesor exemplar, un om de o mare 

probitate ştiinţifică, de corectitudine civică şi […] un patriot, rămas credincios 

tărâmului său natal‖.
13

 

 

                                                           
11

 Dragomirescu Ş., 2010, p. 330. 
12

https://m.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/alteartikel/3868-verdienstvoller-geograf-und-paedagoge.html. 
13

 Bleahu M., 2010, p. 401. 
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Fig. 4. Cartea „Reiseführer Siebenbürgens‖, Innsbruck, 1992. 
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Prof. univ. dr. Ion Velcea (1928 – 2018) – fondator de școală geografică / 

 Professor Ion Velcea, PhD (1928 – 2018) –Among the Founding Fathers of the 

Geographic School 
 

 

Damian Nicolae
14

 

 

Rezumat: Profesorul univ. dr. Ion Velcea a avut o carieră prodigioasă: cercetător ştiinţific în 

cadrul Institutului de Geologie-Geografie al Academiei Române (1952-1969), cadru didactic asociat la 

Institutul Diplomatic al României (1953-1957) şi la Institutul de Perfecţionare al Cadrelor Didactice 

(1965-1968). În perioada 1970-1998 a ocupat funcţia de conferenţiar şi apoi pe cea de profesor titular în 

cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti. În semn de recunoaştere a activităţii sale 

didactice şi ştiinţifice, prof. univ. dr. Ion Velcea a fost ales, în anul 1968, vicepreşedinte al Societăţii de 

Ştiinţe Geografice din România. O confirmare a importanței rezultatelor muncii sale se concretizează prin 

acordarea în 1987 a premiului ,,Gheorghe Murgoci‖  de către cel mai înalt forum științific al țării noastre, 

Academia Română. 

Cuvinte-cheie: Ion Velcea, profesor, cercetător, activitate didactică. 

 

 Abstract: Professor Ion Velcea, PhD had a prodigious career: scientific researcher at the Institute 

of Geology and Geography of the Romanian Academy (1952-1969), Associate Professor at the 

Diplomatic Institute of Romania (1953-1957) and the Institute for Training Teaching Staff 1965-1968). 

During 1970-1998 he held the position of lecturer and then of professor in the Faculty of Geography of 

the University of Bucharest. In 1968, in recognition of his teaching and scientific activity, professor Ion 

Velcea was elected vice-president of The Society of Geographical Sciences in Romania. A confirmation 

of the importance of the results of his work was materialized by granting him Gheorghe Murgoci Prize in 

1987 by the highest scientific forum of our country, the Romanian Academy respectively.  

 Keywords: Ion Velcea, professor, researcher, teaching activity. 
 

 

 

L-am reîntâlnit pe profesorul Velcea, cu doar câteva luni înainte de 

împlinirea vârstei de 90 de ani, atunci când delegația geografilor vrânceni
15

 se 

întorcea de la Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 

desfășurată la Alba Iulia pentru a marca ,,Anul Centenar‖. Profesorul avea aceeași 

vivacitate pe care am descoperit-o încă de acum mai bine de douăzeci de ani, 

                                                           
14

 Dr., președintele SGR - Vrancea, e-mail:nikudam@yahoo.com. 
15

 Delegația a fost formată din prof. dr. Nicolae Damian - președinte filială, prof. dr. Alexandra Tătaru – 

vicepreședinte și conf.univ. dr. Costică Neagu - membru în Biroul Permanent al SGR Vrancea. 
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atunci când eram student la ,,Alma Mater Sibiensis‖ - Facultatea de Geografia 

Turismului, fondată împreună cu distinsa doamnă Valeria Velcea. Puțin trist, după 

28 de ani de la fondarea singurei Facultăți de Geografia Turismului din România, 

aceasta urmând să-și închidă porțile...  

Sunt legat sufletește de Sibiu ca student al Facultății de Geografia 

Turismului din cetatea lui Hermann. Aici m-am format și am început să deslușesc 

tainele zeiței Geea - mama tuturor; datorită profesorului univ.dr. Ion Velcea. În 

calitate de decan a reușit să coaguleze un corp profesoral de excepție, nume mari 

ale geografiei românești: Valeria Velcea, Grigore Posea, Vasile S. Cucu,  Mihai 

Ielenicz, Ion Popescu Argeșel, Ion Mac, Pompei Cocean, Mircea Buza, Octavia 

Bogdan, Sorina Vlad ș.a. 

Tot din timpul Facultății, în anul II, îmi amintesc cum am primit o temă de 

lucru la Seminarul de Geografie Rurală. Eram sub amprenta câtorva articole 

semnate de către domnul profesor și publicate în Revista ,,Terra‖, unde 

descoperisem un limbaj elevat și de o înaltă ținută științifică. Așadar, am reușit să 

încropesc ceva mai mult decât ceilalți studenți. -,,Citește tu, tinere! Văd că ai scris 

ceva!‖ a fost îndemnul autoritar al profesorului. 

După terminarea Facultății, am început colaborarea cu cea mai veche revistă 

de turism din țară - ,,România Turistică‖, publicând aici un interviu cu 

prof.univ.dr. Ioan Velcea, decanul singurei Facultăți de Geografia Turismului din 

țară. Interviul a ieșit bine, fiind publicat, iar la telefon profesorul îmi spune că 

tocmai a avut alocat la doctorat un loc, dar am sunat cam târziu...Peste un an, 

profesorul făcea parte din Comisia de admitere la doctorat. Am propus o temă nouă 

de cercetare, în domeniul geografiei culturale, sub îndrumarea prof.univ.dr. Vasile 

S. Cucu. Cele câteva cuvinte strecurate de către profesorul Velcea, ca aprecieri la 

adresa mea au avut greutate asupra comisiei.  

Am păstrat legătura, fie telefonic, reușind să avem discuții de interes 

geografic, fie prin publicarea unor articole în revista studențească ,,Alpii 

Transilvaniei‖ sau în revista de o înaltă ținută științifică, fondată în anul 2000, 

,,Geocarpathica‖ - ambele ale Facultății de Geografia Turismului din Sibiu. 

De Vrancea, prof. Velcea este legat prin studiile de teren realizate în 

perioada când a fost cercetător la Institutul de Geografie al Academiei Române 

(1952-1969), prin îndrumarea lucrărilor metodico-didactice de gradul I, prin 

numeroșii săi studenți din generații diferite - unii dintre aceștia fiind directorii unor 
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instituții de învățământ, prin participarea, în anul 2012, la ,,Zilele Simion 

Mehedinți ‖ împreună cu nepoata savantului Mehedinți, Mona.  

Cariera sa a fost una prodigioasă și a debutat cu succes încă de la terminarea 

Facultății de Geologie - Geografie, secția Geografie a Universității București (1948 

-1953). Astfel, devine cadru didactic asociat la Institutul Diplomatic al României 

(1953-1957) și cercetător la Institutul de Geologie - Geografie al Academiei 

Române (1952 -1969), unde va deține și funcția de șef de secție. O altă funcție 

administrativă a fost și cea de Director pentru Stațiunea de Cercetări Geografice de 

la Orșova (1975- 1979). 

 A obținut doctoratul în 1962 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu o 

teză de doctorat ce vizează nu doar studiul geografico-economic  al ,,Țării 

Oașului‖,ci și aspecte de geografie fizică,  tratate cu aceeași  acuratețe. Lucrarea a 

fost publicată în anul 1964. Trece în postura de cadru didactic universitar, mai întâi 

la Institutul de Perfecționare al Cadrelor Didactice (1965-1968), iar din 1970 și 

până în 1998 ca lector și conferențiar la Universitatea din București. Din anul 1998 

activează în calitate de profesor consultant, iar în 1990 fondează, la Sibiu, 

Facultatea de Geografia Turismului, conducând această instituție, din postura de 

decan, până în anul 2018 şi din anul 2003  Universitatea ,,Dimitrie Cantemir‖, în 

calitate de prorector. Facultatea a căpătat o deschidere internațională prin 

colaborarea cu specialiști din Franța, Italia, Marea Britanie, SUA, Japonia etc. De 

pe porțile acestei instituții au ieșit mii de specialiști ce au ocupat și ocupă diverse 

funcții: agenți de turism, profesori, cercetători, persoane ce lucrează în 

administrație. 

 Devine membru al Uniunii Internaționale de Geografie din anul 1964, în 

cadrul Comisiei de lucru ,,Commission on changing rural systems‖. Pe plan 

internațional participă la numeroase simpozioane internaționale cu specific 

geografic: Maribor (1969),Verona (1970), Szeged (1972), Barcelona (1983), Paris 

(1984 la al XV-lea Congres Mondial al Uniunii Internaționale de Geografie), 

Munchen (1986), Trieste (1988), Ottawa (2000) etc. 

A organizat 14 Simpozioane Naționale de Geografie Agrară: Pitești (1972), 

Sinaia (1976), Târgoviște (1981), Târgu Mureș (1983), Râmnicu Vâlcea (1986), 

Orșova (1989), Sibiu (1997 și 1999). De asemenea, a participat la organizarea a 4 

Congrese ale Societății de Geografie a României (1984, 1988, 1992, 1997) și a 

,,Aniversării a 100 de ani de la fondarea SGR‖ (1975), în calitatea de 
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vicepreședinte al organizației profesionale ce reprezintă geografii (funcție deținută 

din 1968 și până în 1991). 

A publicat peste 160 de lucrări și articole, dar și numeroase manuale, 

cursuri, tratate, fie ca unic autor, coordonator sau în colaborare. Dintre acestea, 

merită amintite: ,,Geografia României‖ (volumele II, III, IV), ,,Monografia Văii 

Dunării‖, ,,Enciclopedia Geografică a României‖, ,,Geografia agriculturii 

României‖, ,,Piemontul Getic‖, ,,Podișul Dobrogei‖ etc. La fel de numeroase și 

importante au fost și hărțile: Harta utilizării terenurilor (Budapesta, 1978), Atlasul 

țărilor Dunărene (Viena, 1989), Harta economică a României (tipărită în 6 ediții), 

Harta energeticii mondiale, Atlasul geografic al jud. Sibiu. 

O confirmare a importanței rezultatelor muncii sale se concretizează prin 

acordarea în 1987 a premiului ,,Gheorghe Murgoci‖  de către cel mai înalt forum 

științific al țării noastre, Academia Română, la acesta adăugându-se numerose 

premii și diplome, atât naționale cât și internaționale. 

 

 
Foto 1. Sibiu, iunie 2018 - delegația SGR Vrancea la Conferința Națională de la Alba Iulia 

împreună cu profesorul Ion Velcea, în curtea Facultății de Geografia Turismului 
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Profesorul universitar dr. Virgil Surdeanu (1946-2018) - un cercetător devotat 

geomorfologiei  / Professor Virgil Surdeanu, Ph.D. (1946-2018) - A Keen-

sighted Geomorphologist 

 

Paraschiv Viorel
16

 

 

Geograful Virgil Surdeanu s-a născut la 15 februarie 1946 în localitatea 

Râmnicelu, județul Buzău, o localitate situată în nord-vestul Bărăganului și 

gratulată hâtru de el drept ,,polul arşitei din România‖. Și-a definitivat studiile 

geografice la Universitatea ‖Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi, ulterior devenind 

cercetător în cadrul Staţiunii de Cercetări Geografice, Geologice și Biologice a 

universităţii ieșene, de la Pângărați – Neamț. Aici s-a alăturat unei echipe puternice 

de geomorfologi formată din Ioan Bojoi, Ioniță Ichim, Maria și Nicolae Rădoane 

(foto 1) ș.m.a., alături de care şi-a perfecţionat aptitudinile sale practice în 

domeniul studiilor de teren.  

Vocaţia didactică i-a fost îndeplinită odată cu cooptarea sa în corpul 

profesoral al Facultății de Geografie a Universităţii ‖Babeş-Bolyai‖, unde a activat 

mai bine de un sfert de secol, în perioada cea mai efervescentă din punct de vedere 

profesional. Grație meritelor sale profesionale și manageriale a îndeplinit de-a 

lungul timpului diferite funcții academice și administrative precum cea de  

prodecan al Facultăţii de Geografie în două legislaturi (2000-2008), de 

vicepreşedinte al Societăţii de Geografie din România (SGR), președinte al 

Asociației Geomorfologilor din România (2009-2011), conducător de doctorat în 

geografie fizică, coordonator de granturi și proiecte de cercetare sau de membru în 

diverse comisii de specialitate la nivel naţional.  

De-a lungul carierei sale profesionale a fost recompensat cu Premiul 

Academiei Române, o dovadă care atestă măsura valorică a rezultatelor cercetărilor 

sale științifice.  

 
 

                                                           
16

 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 11 - prim-vicepreședinte SGR Iași, 

email: vpv2012@yahoo.ro 
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Foto nr. 1. Amintire de teren din perioada petrecută la Pângărați (cu Maria Rădoane și Ioniță 

Ichim) 
                                  

Câteva din lucrările sale științifice au fost publicate în volume de mare 

recunoaștere academică geografică și vor rămâne cu siguranță drept lucrări de 

referință pentru geomorfologia românească și internațională. Amintim aici doar 

câteva titluri (clasificare după sursa webografică www.geomorfologie.ro/cv-en-

virgil-surdeanu/):  

- Rădoane, Maria, Rădoane, N., Ichim I., Surdeanu, V. (1999), Ravene. Forme, 

procese şi evoluţie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 270 p. 

- Surdeanu V. (1998), Geografia terenurilor degradate. Alunecări de teren, 

Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca (foto 3) 

- Goțiu Dana, Surdeanu V. (2007), Noțiuni fundamentale în studiul riscurilor 

naturale. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 150 pag. (foto 2) 

- Surdeanu V., Stoffel M., Pop O., (2010), Dendrogeomorphologie et 

dendroclimatologie – Methodes de reconstitution des milieux geomorphologiques 

et climatiques des regions montagneuses, Editura Presa Universitară Clujeană, pag. 

159. 

- Surdeanu V., Mac I., (2002), ‖Environmental effects of the anthropic activity 

upon the diapir structures of the Transylvania Tableland‖, în vol. Documentation of 

Mountain Disasters. Ed. Ars Docendi, București, pg. 49 – 54. 
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Foto 2-3. Volume de autor 

 

- Ichim, I., Mihaiu Gh., Surdeanu, V., Rădoane, Maria, Rădoane, N., (1990), 

‖Gully erosion on agricultural lands in Romania‖. In Soil Erosion on Agricultural 

Land, ed. J. Boardman, I. – L. Foster and J.- Dearing, John Wiley & Sons, 

Chichester-London, 55 – 69. ISBN 0 471 96202 7. 

- Bălteanu D., Jurchescu Marta, Surdeanu V., Ionita I., Goran C., Urdea P., 

Rădoane Maria, Rădoane N., Sima Mihaela, (2011), ‖Recent Landform Evolution 

in the Romanian Carpathians and Pericarpathian Regions‖, pag. 249-287, in Recent 

Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region, Edition Springer, 

editori: Denes Loczy, Milos Stankoviansky and Adam Kotarba, 453 pag. 

- Irimuș I. A., Petrea D., Surdeanu V., Fodorean F. Gh., Pop O. T. (2009), 

‖Reconstitution des paleo-paysages Transylvains a partir des routes et des castres 

romains de la Dacie Superieure‖, in vol. Ol’Man River” Geo-archaeological 

aspects of Rivers and rivers plains, Academia Press Ghent, 627, pag.49 – 50. 

Articole ISI  

- Surdeanu V. (1986), ‖Landslide and their role in reservoir silting‖, Zeischrift fur 

Geomorph., N.F., S.B. nr. 58, Berlin, Stuttgart, Germania. 



23 
 

- Surdeanu V. (1997), ‖La repartition des glissements de terrain dans les Carpates 

Orientales (zone du Flysch)‖. In Geogr.Fis. et Dinam. Quater., vol 19/1996, 

Torino, Italia 

- Surdeanu V. (1979), ‖Recherches experimentales de terrain sur les glissements‖, 

Stud. géomorphologica Carpatho-Balcanica, vol.XV, Krakow, Polonia, pag.49-64 

- Surdeanu V., Sanda Zemianschi (1991), ‖Ciclicity and frequence of landslide in 

Romania‖. In vol. Time, Frequence and dating in geomorphology, Tatranska 

Lomnica-Stara Lesna, Slovakia 

- Surdeanu V., (1994), ‖Le risque naturel relatiff aux glissements de terrain dans 

les Carpates Orientales - la zone du flysch‖. In vol.CD Environment and Quality of 

Life in Central Europe: Problems of Transition, Ed. Albertina Icome, Praha,Cehia 

Surdeanu V., Sanda Zemianschi (1995), ‖Rapports entre les processus de versant 

et la dynamique des alluvions dans les bassins hydrographiques petits‖. In vol. 

Crues, versants et lits fluviaux, Paris, Franţa. 

- Maria Rădoane, N. Rădoane, I.Ichim, Surdeanu V. (1999), ‖Problems of gully 

erosion in Romanian’s landscape‖. In Vol. Vegetation, Land Use and Erosion 

Processes, ( Edited by I. Zăvoianu, D.E. Walling, P. Şerban), Inst. de Geogr., 

Comisia UNESCO, pag. 79 – 88 

- Rădoane Maria, Surdeanu V., Rădoane N. (2002), ‖The impact of storage plants 

from the Bistrita river hydrografic basin over the landform dynamics‖. In vol. The 

seventh Romanian – Italian Workshop in Geomorphology „Environmental 

Geomorphology in the Mountain Regions”, Suceava, pg. 21-31 

- Surdeanu V., (2003), ‖Landslides in the mountains areas of Eastern Carpathian 

Flysch‖. Wurzburger Geographische Manuskripte, heft 63, Wurzburg, pg.153-163 

- Surdeanu V., Rădoane Maria, Rădoane N. (2003), ‖Erosion and gulling in 

Romania‖. In vol. Gully erosion in Mountain Areas: Processes, Measurement, 

Modelling and Regionalization, Digne-les-Bains, France, pg.150-155 

- Surdeanu V., Zemianschi Sanda (2007), ‖Rapport entre les processus de versant 

et la dynamique des alluvions dans les petits bassins hydrographiques 

(Roumanie)‖. In vol. Erosion, Vegetation, Amenagement, Pollutions, Publie par 

Trav. de l’Institut de Geographie de Reims, nr.123-124, vol. 31/2005, Ed. 

ERIGUR, pag. 111-122 

- Manea S., Surdeanu V.,. Rus I. (2011), ‖Anthropogenic Changes on Landforms 

in the Upper and Midle Sectors of Strei Basin‖. Rev. Roumaine de Geographie, 

55(1). Bucuresti, pag.37-44 
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- Gavrilă, Ionela Georgiana, Man, T., Surdeanu V., (2011) „Geomorphological 

heritage assessment using GIS analysis for geotourism development in Măcin 

Mountains, Dobrogea, România‖, in vol. GeoJournal of Tourism and Geosites, 

ISSN 2065-0817, an IV, nr. 2, vol. 8, pag. 198-206. 

”Prin trecerea în nefiinţă a profesorului Virgil Surdeanu geografia 

românească pierde un devotat şi inspirat cercetător, un cadru didactic a cărui 

personalitate debordantă, cu totul aparte, va rămâne încifrată în paginile sale 

aurite”  

                                                                   Prof. univ. dr. Maria Rădoane 

 

       
                             La conferința națională a AGR de la Buzău, 2018 
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Profesorul univ. dr. GHEORGHE ROMANESCU a plecat prea repede dintre 

noi (1959 - 2018) / In memoriam professor Gheorghe Romanescu, Phd (1959-

2018) 

 

 

Răduianu Ionel-Daniel
17

, Paraschiv Viorel
18

 

 

                                         

Gheorghe Romanescu s-a născut pe 

meleagurile tulcene, la Malcoci. Și-a desăvârșit 

cariera universitară la Iași (1985), la absolvire fiind 

repartizat profesor la Tulcea. Ulterior obține un post 

de cercetător la Filiala Iași a Academiei Române, 

după care își începe cariera academică la 

Universitatea din Suceava, unde parcurge toate 

treptele didactice până la cel de  conferențiar. Obține 

titlul de profesor universitar prin transferul la 

Universitatea ‖Al. I. Cuza‖ din Iași, în anul 2003. 

Și-a susținut doctoratul sub coordonarea 

profesorului Petre Gâștescu, în anul 1994 la Institutul de Geografie al Academiei 

Române, cu o teză despre ‖Delta Dunării – studiu morfo-hidrologic (1994)‖. 

A efectuat 3 specializări post-doctorale: în sedimentologie și geomorfologie 

costieră la Institutul de Oceanografie din Southampton – UK (1995) , în limnologie 

la Universitatea din Koblenz – Germania (1996) și un stagiu prin proiectul 

‖Tempus‖ cu specializare în geomorfologie-hidrologie la Universitatea Sorbona I-

Paris (1998). 

Începând cu 2017 a fost director al Școlii doctorale de Geoștiințe, din 

Universitatea ‖Al. I. Cuza‖ Iași. 

                                                           
17

 Prof.dr. la Colegiul Pedagogic ‖Vasile  Lupu‖ , Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 46 email: radudaniel75@yahoo.com 
18

 Prof. dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 11, email: vpv2012@yahoo.ro 
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Titlul ‖Cartea Anului 2013‖, premiată de Societatea de Geografie din 

România cu prilejul Conferinței Naționale Anuale de la Tulcea (mai 2014), i-a fost 

acordat pentru lucrarea colectivă Limnology of the Red Lake, Romania: An 

Interdisciplinary Study, Springer Verlag, Doldrecht, New York, 2013 (foto 1 și 5). 

 

       

Foto 1-3. Lucrări științifice în colaborare și de autor 

Opera sa științifică este una foarte extinsă, cel mai probabil una dintre cele 

mai vaste din peisajul academic tipărit românesc; numeroase cursuri universitare, 

volume cu rezultatele cercetărilor și granturilor, dicționare, carte de popularizare 

geografică, impresii de călătorie din expediții și practici cu studenții....Aria sa de 

competență cea mai rodnică a fost geografia fizică și în special hidrologia (foto 1-

3).  

Autor și coautor a 48 cărți, dintre care 7 individuale iar 3 au fost publicate în 

limbi de circulație internațională, autor a 7 cursuri academice. A publicat un număr 

impresionant de articole științifice: - 51 articole ISI Thompson - 20 în procedură 

ISI - 15 articole B+ (două coautor) - 44 BDI (18 coautor) - 23 alte articole 

internaționale (cotate național/regional) - 110 articole CNCSIS-aprobate și 

publicate în volume (8 coautor)
19

.  327 lucrări prezentate la conferințe 

internaționale din 97 state dintre amintim: Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, 

Canada, Cehia, China, Croatia, Franța, Germania, Grecia, Iordania, Italia,  Japonia, 

                                                           
19

 Sursa: CV Europass 
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Macedonia, Malta, Maroc, Oman, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Singapore, 

Slovacia, Spania, Taiwan, Tunisia, Ucraina, USA, Turcia ș.a.  

Editor responsabil la publicațiile: 

- Annals of the Stefan cel Mare University, the section Geography - 

Geology, Suceava; 

-„Annals of the Constanţa University‖, the section Geography;  

- Annals of the Seminarul Geografic „Dimitrie Cantemir‖, Iaşi;  

- „La Drum, Travellers` Magazine‖, PHARE, Tulcea. 

- „Revista Asociaţiei Române de Limnogeografie‖, 2009, 2010. 

- „Editions Terra Nostra‖, Iaşi, 2007, 2008, 2009, 2010.  

- „Editions Transversal‖, Târgovişte, 2007, 2008, 2009, 2010.; 

- „Riscuri şi catastrofe‖, Universitatea „Babeş-Bolyai‖, Cluj-Napoca, 2007, 

2008, 2009, 2010 (http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/) 

Gheorghe Romanescu a efectuat 13 expediții internaționale pe mai toate 

meridianele Globului, dintre care amintim:  

- ‖Baikal 2001‖ (2001)  

- ‖Tierra del Fuego‖ – Patagonia (Argentina) (2002)  

- Laponia (2005)  

- Labrador (2005)  

- India-Nepal (2005)  

- Marele Deșert Australian (2006)  

- Pampasul Argentinian și Delta Parana (2008)  

- Atacama (2008)  

- Munții Anzi (Altiplano) (2008)  

- Amazonia (2008) 

- Alaska (2008)  

- Deșertul Sahara (2008). 

Prima lucrare de doctorat coordonată de prof. univ. dr. Gheorghe 

Romanescu a fost intitulată ‖Valorificarea economică a resurselor de apă din 

bazinul hidrografic al râului Suceava‖, susținută de doctorandul Ionel-Daniel 

Răduianu în decembrie 2009. Pe parcursul celor 3 ani de coordonare a lucrării de 

mai sus, a mers de mai multe ori pe teren împreună cu doctorandul, pe care l-a avut 

și ca asistent de cercetare într-un proiect finanțat cu fonduri europene.  

http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/
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A participat și la multe activități din mediul preuniversitar (cercuri 

pedagogice, simpozioane etc.), fiind solicitat de profesorii de geografie din toate 

județele Moldovei. 

 

 

Foto 4. Mănăstirea Celic-Dere, mai 2014 în aplicația Conferinței Naționale a SGR 

 

 

Foto 5. ‖Cartea Anului 2013‖ pentru SGR, la Tulcea mai 2014 
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                                                                   Drum bun, Gelule! 
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Modelarea policiclică din Carpați / Polycyclic Modeling in the Carpathians 

 

 

Simu Alexandru 
20

 
 

 

 Rezumat. Munții Carpați sunt caracterizați de existența unui relief variat și complex, 

rezultat al acțiunii conjugate a tectonicii și a proceselor de modelare subaeriană, în urma cărora 

se evidențiază o eroziune policiclică care a contribuit la formarea complexelor de nivelare ce 

impun o notă de particularitate acestor munți. 

 Cuvinte-cheie: suprafață de nivelare, eroziune, tectonică, umeri de vale, peneplenă 

 

 Abstract: The Carpathians are characterized by the existence of a varied and complex 

landscape as a result of the combined action of tectonics and subaerial modeling processes, 

followed by a polycyclic erosion which contributed to the formation of leveling complexes 

characteristic to these mountains.  

 Keywords: leveling surface, erosion, tectonics, valley shoulders, peneplen  

 

Introducere. În timpul mișcărilor tectonice de ridicare și înălțare tectonică a 

lanțului carpatic, eroziunea exercitată de către agenții externi a condus la 

individualizarea unor trepte ce se observă în relief sub forma unor nivele erozive. 

Atunci când acțiunea erozivă este puternică, iar unitatea de relief este nivelată total, 

se formează o peneplenă, ori o pediplenă, ce păstrează în interiorul ei resturi ale 

reliefurilor inițiale sub forma unor martori erozivi. Dacă acțiunea de erodare se 

realizează numai la periferia masivelor respective, aici vor apărea suprafețe de 

nivelare și nivele de eroziune [4]. 

În urma unor ample studii de teren, o pleiadă de geomorfologii din țara 

noastră și nu numai, au reușit să deslușească etapele de formare, extinderea spațială 

a suprafețelor de nivelare și durata în timp necesară realizării acestora. 

Suprafețele de eroziune policiclică din zona carpatică 

În toate masivele carpatice, se observă cu ușurință o serie de trepte și umeri ce 

urmează văile principale, iar culmile interfluviale prezintă o netezime deosebită. 

                                                           
20

 Profesor la Colegiul Național „I.M. Clain‖, Blaj și Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile Cel Mare‖, Blaj, 

e-mail: allexa_simu2011@yahoo.com 
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Pentru arealul geografic carpatic studiile au pus în evidență un număr de 9-10 

nivele de eroziune [5] care sunt grupate pe patru complexe. Numărul acestor trepte 

diferă de la o grupă sau masiv montan la altul, datorită succesiunii etapelor 

evolutive și din acest motiv, altimetric complexele de nivelare se desfășoară de la 

2300 m altitudine, până la cca 700 m, spre periferia munților. 

Pentru denumirea acestor nivele și complexe erozive geomorfologii au utilizat 

denumiri toponimice locale. Astfel suprafețele sculpturale identificate sunt:  

 a). Pediplena carpatică, situată la înălțimi de 2000 - 2300 m și este 

alcătuită din martori erozivi ce se impun în relief sub forma unor vârfuri sau creste 

montane ce alcătuiesc culmile principale. Denumită Borăscu în Carpații 

Meridionali, Nedeia în Munții Rodnei (Carpații Orientali) și Fărcaș - Cârligata 

sau Semenic în Munții Apuseni și Banatului. Acestora li se adaugă și alte denumiri, 

cele mai numeroase sunt specifice Carpaților Orientali unde fragmentarea 

accentuată a reliefului a determinat formarea unui număr mare de masive montane.  

 

 
Fig. nr. 1 - Platforma Borăscu, Munții Făgăraș (Sursa: alpinet.org) 

Vârsta acestei suprafețe de nivelare corespunde perioadei cretacic superior - 

paleogen, ce corespunde orogenezei Laramice, orogeneză care a determinat 

ridicarea lanțului carpatic din Danian și până în Oligocen.  
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 b). Suprafețele medii carpatice se prezintă în relief sub forma unor culmi 

alungite sau umeri de vale ce înconjoară pediplena carpatică, la altitudini cuprinse 

între 1200 m și 1600 m. Majoritatea studiilor indică existența a două trepte și 

anume, treapta culmilor la nivel superior și treapta umerilor de vale, la nivel 

inferior. Cele mai cunoscute denumiri locale ale acestui nivel sculptural sunt: Râu - 

Șes în Carpații Meridionali, Bătrâna în Munții Rodnei Măguri - Mărișel în Munții 

Apuseni sau Tomnacica în Munții Banatului [2]. Această a doua mare etapă 

morfosculpturală începe în timpul cutărilor Savice la începutul Miocenului și se 

termină în Sarmațian odată cu finalizarea cutărilor Attice. 

 c). Suprafețele de bordură carpatice sunt identificate sub forma unor 

umeri de vale ce alcătuiesc o treaptă îngustă la periferia arealelor montane. Acestea 

însoțesc văile carpatice la altitudini cuprinse între 800 m și 1200 m, în funcție de 

viteza cu care masivele respective au crescut în înălțime. Literatura de specialitate 

consemnează un număr mare de denumiri și pentru această treaptă morfogenetică, 

astfel, în Carpații Meridionali se numește suprafața Gornovița, în Munții Apuseni 

Feneș - Deva, Teregova - Caraș în Banat, ori suprafața Rotunda - Mestecăniș în 

Grupa Carpaților Maramureșului și Bucovinei. În timpul cutărilor din faza Valahă 

(Pliocen), se formează suprafețele de bordură și se continuă până la începutul 

Pleistocenului când se formează umerii de vale ce însoțesc văile principale și 

secundare. 

 d). Nivelele carpatice de vale, (umerii de vale), se regăsesc în majoritatea 

zonelor montane, la altitudini de 750 - 900 m. Acestea prezintă un număr de două 

trepte ce au putut fi idenificate cu ușurință. 

Condițiile de modelare ale suprafețelor de nivelare 

Majoritatea geomorfologilor care au studiat problema eroziunii policiclice 

consideră că modelarea nivelelor de eroziune a avut loc în condițiile unor climate 

tropicale și subtropicale (mediteraneene), cu sezoane contrastante, ceea ce a 

favorizat alterarea rocilor în perioada umedă și evacuarea acestora în timpul 

sezonului cu ploi torențiale, alături de materialele produse prin dezagregarea pe 

versanți a rocii mamă, astfel încât modelarea se realizează prin pedimentație. 

Concluzii. Lanțul Munților Carpați se remarcă prin existența unor suprafețe 

de nivelare ce se păstrează bine în majoritatea masivelor, constituite în timpul 

Epocii Carpatice ce a început în paleocen. În cadrul acestei mari epoci de evoluție 

morfotectonică sunt identificate etape de cutare și înălțare în bloc a masivelor 

montane carpatice, astfel încât la ora actuală există un număr de patru nivele, din 
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care primele trei, cele nai înalte, constituie adevărate complexe de modelare 

policiclică.  
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Studiul reliefului carstic din bazinul hidrografic al Cernei /  

The Study of the Karst Relief in Cerna Basin  
 

 

 

Grecu Marilena Violeta
21

 

 

 

Rezumat. În bazinul  superior al Cernei, calcarele au o extindere redusă și pe ele se dezvoltă un 

carst tipic de creste calcaroase, sfârtecate de litoclaze de tracțiune gravitațională și litoclaze de gelifracție.  

Formele exocarstice sunt slab dezvoltate, în schimb peșterile sunt numeroase. Calcarele din bazinul 

inferior sunt mult mai extinse în Munții Mehedinți și numai în câteva benzi în Munții Cernei. Carstul din 

Munții Mehedinți  s-a dezvoltat pe calcare cutate și puternic tectonizate. Formele carstice se află în faze 

diferite de evoluție și au o răspândire inegală în funcție de gradul de fisurare, de structura rocilor și de 

declivitatea terenului.Calcarele se găsesc într-un stadiu de carstificare avansat. Lapiezurile apar într-o 

varietate mare și au formă de caneluri, rigole, urme de pas, cupe, puțuri și crevase. Văile carstice se 

impun în peisajul Munților Mehedinți prin varietatea înfățișării, mai răspândite fiind văile seci. Benzile de 

calcare sunt străpunse de chei sălbatice. 

Cuvinte cheie:carst, lapiezuri, doline, chei, polii. 

 

Abstract. In the upper basin of Cerna, the limestone has a small expanse and a typical carst of 

calcareous crests, sprouted by gravity traction lithoclases and gilding lithoclases develops on it. The 

exokarstic forms are poorly developed, but caves are numerous. The lower limestones are much more 

extensive in Mehedinţi Mountains and only in a few bands of Cerna Mountains. Mehedinţi Mountains 

developed on cut and strongly tectonic limestone. The karstic forms are in different stages of evolution 

and have an uneven distribution depending on the degree of cracking, the structure of the rocks and the 

land gradient. The mills are at an advanced stage of karstification. Various lapis are having the shape of 

grooves, ditches, step traces, cups, wells and crevices. The karst valleys overlook the landscape of 

Mehedinţi Mountains through their variety, the valleys being more widespread. The limestone valleys are 

pierced by wild keys.  

Keywords: carst, lakes, valleys, gorges, poles.  

 

 

Prin întindere și varietate relieful modelat în calcare reprezintă una din 

trăsăturile principale ale bazinului Cernei. Aici se găsesc forme carstice cu valoare 

de unicat, răspândite inegal pe suprafața bazinului hidrografic al Cernei. 
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Carstul din bazinul superior. În mijlocul bazinului superior se află Izbucul 

Cernei, cunoscut și sub numele de Obârșia Cernei. Râul care vine din nord să-și 

unească apele cu cele ieșite din izbuc spre a forma Cerna se numește Cernișoara. În 

bazinul acesteia, rocile carstificabile ocupă suprafețe neînsemnate în raport cu 

celelalte roci dar se impun în relief și au un mare rol în circulația apelor carstice. 

Sunt de vârstă jurasic mediu și jurasic superior apțian, apar începând de la obârșia 

Cernișoarei și se continuă spre sud, sub forma unei fâșii ce se îngustează treptat, 

până la confluența pârâului Cărbunele cu Cerna. Aceasta este de fapt banda de 

calcare (în lungul căreia curge Cernișoara) în care a fost sculptat șirul de Ciuceve. 

La nord de obârșia Cernișoarei calcarele trec în bazinele Jiului și 

Lăpușnicului Mare. Ele sunt reprezentate prin calcare stratificate în bancuri groase 

cu silexuri devenind masive în partea superioară. Numai în estul Ciucevei Mari 

(Bazinul Cernișoarei) apar calcare în plachete mărginite de linii de falii (Grigore 

Pop, 1964). La vest de banda calcaroasă se află un complex de marne argiloase, 

marno-calcare,marne, conglomerate, gresii și argile, dispuse tot sub forma unei 

fâșii cu aceleași fragmentări ca și calcarele pe care le însoțește. După întreruperea 

din valea Cărbunelui, rocile carstificabile reapar în avale de confluența Balmoșului 

cu Cerna, mai întâi pe partea dreaptă a Cernei, apoi, de la Cheile Corcoaiei, pe 

partea stângă. Aici sunt dispuse tot sub forma unei fâșii înguste până la sud de 

Arșasca, formând creasta Geanțurilor. 

Tectonica este destul de complicată. În partea de vest, limita dintre rocile 

sedimentare amintite și cele cristaline este dată de linia de șariaj a pânzei getice, iar 

în est falia Cernei le delimitează de cristalinul autohton și de granite. Atât litologia, 

cât și tectonica și-au pus amprenta puternic în dezvoltarea și evoluția carstului din 

această regiune.Privite  dinspre sud, Ciucevele ne apar ca o creastă asimetrică, 

dispusă longitudinal și detașată de culmile formate din șisturi cristaline prelungite 

din munții Godeanu și Vâlcan. Aceasta se datorează acelei fâșii de marne argiloase 

și marne calcaroase, puțin rezistente la eroziune, care au favorizat formarea unei 

adevărate depresiuni între calcare și culmile cristaline, o depresiune alungită și 

compartimentată prin acțiunea pâraielor afluente Cernei și Cernișoarei. 

Ciucevele au înălțimi cuprinse între 900 și 1600 metri, iar  apariția lor este 

rezultatul pe de o parte al punerii în evidență și detașării benzii de calcare sub 

forma unei creste, iar pe de altă parte, al decupării acesteia în mici masive de 

rețeaua văilor secundare, toate cu aspect de chei foarte înguste.  
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De la nord la sud se înșiră: Ciuceava Șarbei (1650 m), Ciuceava Sturului 

(1302 m), Ciuceava Mare (1477 m), Ciuceava Neagră (1052 m), Ciuceava Popii 

(1010 m), Ciuceava Frasinului (1045 m), Ciuceava Chicerii (976 m) și Ciuceava 

Ogașului Cald (849 m). Formarea lor este legată de prezența faliei Cernei. Pe 

versanții Ciucevelor, sunt împrăștiate blocuri de calcar, desprinse prin gelifracție, 

aflate într-un echilibru instabil. Prin rostogolire acestea se depun la baza pantei 

formând adevărate trene de grohotiș, parțial fixate. 

Șirul Geanțurilor (foto 

1) se prezintă sub forma unei 

creste asimetrice, înaltă de 

600- 1000 metri, 

perpendiculară pe culmile 

secundare, ce se desprind din 

Culmea Cernei (a Munților 

Mehedinți). Banda de calcare 

a Geanțurilor este flancată în 

vest de gresii și conglomerate, 

iar în est de granite. La contactul dintre calcare și granite, pe direcția faliei Cernei, 

s-au instalat văi scurte, care s-au adâncit puternic detașând șirul Geanțurilor de 

culmile secundare modelate în granite. 

Cheile adânci, sălbatice și scurte ca cele ale Corcoaiei, Ogașului Sec, 

Nicolii, Râmnuței, Arșascăi, compartimentează creasta calcaroasă în mici masive - 

Geanțurile - care se înșiră de la nord la sud: Geanțul Corcoaiei, Geanțul Olanului 

(923 m), Geanțul Ars (610 m), Geanțul Ogașului Sec (871 m), Geanțul Schitului 

(759 m), Geanțul Glodului (926 m), Geanțul Hărmanului (978 m), Geanțul 

Bobotului (869 m), Geanțul Țăranului (856 m) și Geanțul Țiganului (759 m). 

Calcarele se găsesc într-un stadiu de carstificare avansat, iar formele exo-și 

endocarstice sunt inegal răspândite, și se află în faze diferite de evoluție. 

Lapiezurile sunt cele mai răspândite forme exocarstice, dar fără a avea o 

dezvoltare mare. Se întâlnesc lapiezuri tubulare, sub formă de cupă, caneluri, 

lapiezuri meandrate și trepanolite. Lapiezurile se dezvoltă și pe blocurile mari, 

rostogolite la baza versanților. Peste tot apar hieroglife de coroziune. Ele urmează 

direcția fisurilor și microfisurilor care frecvent se încrucișează. De cele mai multe 

ori hieroglifele de coroziune sunt acoperite de mușchi sau vegetație ierboasă și se 

dezvoltă pe seama acizilor organici. 

Foto 1. Geanțurile din Munții Mehedinți 
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Dolinele au frecvență foarte redusă. Ele se întâlnesc numai în Poiana 

Scocului, situată la obârșia Cernișoarei. Au formă circulară sau alungită, unele 

având pe fundul lor ponoare active. Într-o asemenea dolină cu fundul 

impermeabilizat se află Lacul Raței. 

La obârșia  Cernișoarei  se găsesc văi carstice seci, dintre care cea mai 

reprezentativă este Valea Scocului. Acestea sunt largi și au o pantă longitudinală 

lină, dar în trepte din cauza dolinelor, acum deschise, care le jalonează. 

Spre deosebire de alte forme, cheile au o răspândire mare. Toate apele 

permanente sau temporare care străbat calcarele au format chei impresionante, 

sălbatice cu pereți ce depășesc 50 de metri.  La debitele de primăvară sunt 

străbătute de ape. Vara, însă, cele mai multe cursuri seacă, astfel că aceste chei pot 

fi parcurse cu piciorul. 

Pentru sălbăticia și grandoarea lor sunt de semnalat Cheile Sturului, 

Stârminosului, Cernișoarei și Râmnuței. Cheile Corcoaiei sunt tăiate de Cerna în 

Geanțul cu același nume, situat la nord de Cerna-Sat. Ele au o lungime de 100 

metri, iar pe unele porțiuni lățimea nu depășește 5 metri. Pereții se ridică la 

aproape 100 metri și au înscrise nivelele la care a curs Cerna, fapt ce se poate 

observa și în Cheile Sturului. Toate cheile sunt scurte și prezintă rupturi de pantă, 

marmite laterale și marmite de fund.  La baza pereților, în porțiunile mai largi s-au 

acumulat grohotișuri calcaroase, așa cum se observă în Cheile Stârminosului și 

Sturului. 

Peșterile sunt cele mai răspândite forme endocarstice, prezența lor fiind 

semnalată cu deosebire în Ciuceve. Astfel,  în culmea Ciucevelor au fost studiate 

până în prezent 31 de peșteri ce totalizează 2000 metri lungime, iar în Geanțuri, 5 

peșteri cu 200 metri lungime (Stefan 

Avram, D. Dancău, E. Șerban, 1964). 

De obicei peșterile au o orientare 

perpendiculară pe crestele 

calcaroase. 

Cu excepția peșterii din Cheile 

Cernișoarei și peșterii din valea 

Turcinesii, care sunt active, toate 

celelalte sunt peșteri fosile. Pentru că 

sunt slab concreționate și greu 

accesibile, niciuna nu prezintă interes 

Foto 2. Munții Mehedinți 
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turistic. 

Calcarele din bazinul superior al Cernei, deși reduse ca extindere, au 

implicații accentuate în circulația apelor subterane. Toate râurile sunt alohtone și în 

timp ce străbat calcarele se pierd în peșteri sau în patul văii, îmbogățind rezervele 

de ape carstice. 

În bazinul  superior al Cernei, calcarele au o extindere redusă și pe ele se 

dezvoltă un carst tipic de creste calcaroase, sfârtecate de litoclaze de tracțiune 

gravitaționalăși litoclaze de gelifracție. Formele exocarstice sunt slab dezvoltate, în 

schimb peșterile sunt numeroase, dar și ele rămân ca forme endocarstice simple. 

Pierderile de apă se produc fie difuz în patul văii Prihodul, Ogașul Rău, Chicera, 

fie prin ponoare fie prin peșteri. 

Carstul din bazinul inferior. Calcarele din bazinul inferior sunt mult mai extinse 

în Munții Mehedinți (în care se găsesc cele mai importante fenomene carstice din 

bazinul Cernei) și numai în câteva benzi în Munții Cernei. 

a. Carstul din Munții Mehedinți. 

Privite în ansamblu, masivele calcaroase din Munții Mehedinți apar alcătuite 

din două trepte morfologice inegal dezvoltate, dar dispuse paralel cu râul Cerna. 

Ele sunt despărțite de un abrupt calcaros ce se impune și domină impresionant 

peisajul. Întrucât este o prezență singulară în relief l-am numit ,,Marele abrupt al 

Munților Mehedinți‖ sau ,,Marele Abrupt‖ (foto. 2) 

Treapta inferioară ocupă o suprafață restrânsă în lungul Cernei și reprezintă 

resturi dint-un nivel vechi. Înălțimea ei crește progresiv de la Pecinișca (300m) 

până la Dealul Poienii (700 m), de unde, spre nord, din cauza unor complicații 

tectonice și litologice se dedublează: o parte se menține în jur de 700 metri, 

cuprinzând Poiana Scundari, cealaltă se înalță până la 850 metri incluzând Dealul 

Poienii, Poiana Diconi și șirul de Geanțuri de la nord de Ogașul cu Bolovani. 

Geanțurile dintre Foieroaga Sătească și Arșasca au spre Cerna un abrupt 

înalt de circa 400 metri, care, privit dinspre Cerna, lasă impresia că ar fi abruptul 

principal al Munților Mehedinți. În realitate însă, la est, în spatele Geanțurilor, se 

află mici podișuri calcaroase și culmi prelungi (formate din gresii și conglomerate) 

care urcă ușor spre Vârful lui Stan (1466 m), terminându-se în Marele Abrupt. 

Treapta inferioară, cu lățimi ce variază între 1500 și 400 metri, este acoperită 

de depozite de versant groase, fixate, înglobând blocuri mari de calcar desprinse 

din abrupt. Treapta superioară este larg dezvoltată și urcă până la 1400 metri în 

Vârful lui Stan. Ca urmare, diferența de nivel dintre cele două trepte este de 300 

Foto. 2   Munții Mehedinți 



40 
 

până la 850 metri. Cea mai mare parte din treapta superioară este ocupată de 

calcare cenușii- negre, masive, ce trec progresiv la calcare cu aspect recifal cu 

concrețiuni silicioase, apoi la calcare cenușii-negre dispuse în plăci. Această 

succesiune calcaroasă a fost atribuită jurasicului superior- apțianului și formează 

relieful cel mai pregnant din Munții Mehedinți inclusiv Marele Abrupt. Aici se 

dezvoltă numeroase și foarte variate forme carstice, unele dintre acestea fiind 

unicate. 

Rocile necalcaroase apar în ferestrele de eroziune din Poiana Balta Cerbului 

și Valea Țăsnei (șisturi cristaline autohtone și granite). Ca urmare a duplicării 

depozitelor sedimentare (duplicătura de Cerna), în partea axială a regiunii 

calcaroase între Poiana Beletina și Valea Podenilor apar gresii, marne, argile, 

conglomerate sub forma unei fâșii înguste sinuoase și discontinuie, peste care stau 

calcarele duplicăturii de Cerna. Pe latura estică a Munților Mehedinți, în bazinele 

Bahnei și Coșuștei, se află șisturi cristaline care formează peticul de acoperire al 

paraautohtonului de Severin, de asemenea, marno-calcare, gresii și conglomerate. 

Rocile sedimentare sunt dispuse sub forma unui anticlinal puternic faliat. Marele 

Abrupt din latura vestică a Munților Mehedinți este format pe direcția unei linii 

tectonice majore, paralelă cu râul Cerna. El se întinde fără întrerupere din valea 

Pecinișcăi până în dreptul Vârfului lui Stan. Privit de pe înălțimile din dreapta 

Cernei, se înfățișează ca un adevărat zid numai parțial străpuns,din loc în loc, de 

chei prăpăstioase, singurele locuri pe unde se poate pătrunde în munte dinspre 

valea Cernei. 

Fața Marelui Abrupt, cu o înălțime cuprinsă între 300 de metri și 850 metri 

prezintă nenumărate flancuri și 

turnuri calcaroase dispuse haotic, 

creste, pinteni și abrupturi 

secundare, numeroase hornuri 

prin care se dirijează 

grohotișurile desprinse din 

pereții calcaroși. Pe polițe 

înguste și pe țancuri își face loc 

cu greu, vegetația lemnoasă între 

care se remarcă pinul negru de 

Banat. 

Carstul din Munții 

Foto 3.  Șirul crovurilor - în vest Munții 

Cernei, în est Munții Mehedinți 
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Mehedinți s-a dezvoltat pe calcare cutate și puternic tectonizate. Suprafața 

calcaroasă este acoperită cu păduri, excepție făcând regiunea de la nord de Țăsna, 

unde pădurile ocupă suprafețe restrânse. Solul, pe lângă că are grosimi reduse este 

și discontinuu. Ca urmare, în multe locuri roca apare la zi. Formele carstice 

prezente într-o gamă foarte largă- se află în faze diferite de evoluție și au o 

răspândire inegală în funcție de gradul de fisurare, de structura rocilor și de 

declivitatea terenului (V. Sencu, 1975). 

Lapiezurile, cele mai simple forme exocarstice, apar într-o varietate mare,  

uneori cu aspect bizar. Răspândirea cea mai mare o au în Poiana Beletina, Poiana 

Mare, pe pantele de sub Vârful lui Stan și  dealului Tâlva. În aceste locuri, se 

asociază formând câmpuri de lapiezuri. Când se unesc cu grohotișurile amplifică și 

mai mult imaginea terenurilor pietroase și aride. Hieroglifele de coroziune (ca cele 

mai simple lapiezuri) urmează direcția fisurilor mecanice produse de insolație și 

gelivație și direcția fisurației primare a calcarelor. Hieroglifele de coroziune au o 

largă răspândire pe roca dezgolită din Marele Abrupt, pe suprafețele împădurite ca 

și pe blocurile calcaroase din grohotișuri. 

Lapiezurile au formă de caneluri, rigole, urme de pas, cupe, puțuri și 

crevase. Acestea  din urmă (lapiezurile crevasă) urmează direcția litoclazelor de 

tracțiune gravitațională, lărgite și adâncite de apă. Ele sunt frecvente pe marginea 

Marelui Abrupt și ajung la peste 1,5 metri adâncime.Lapiezurile exhumate se 

distrug ușor sub acțiunea gelifracției, fapt ce s-a putut întâmpla și în climate 

anterioare celui actual. În felul acesta au luat naștere grohotișurile de pe pantele 

slab înclinate de sub Vârful lui Stan, Poiana Mare, Crovul Mare, Poiana Porcului, 

Inălățul Mare și Inălățul Mic, care, în unele cazuri, se asociează cu lapiezurile. 

Dolinele au o răspândire 

redusă și dimensiuni  mici (10 -15 

m diametru și 5- 10 m adâncime) și 

în unele cazuri au ponoare. Ele se 

dezvoltă pe suprafețe relativ plane 

și sunt acoperite cu iarbă și nu 

păstrează apa. În Poiana Beletina și 

Poiana Mușuroaiele sunt doline 

care se dezvoltă pe depozite aluvio - 

proluviale, datorită unui carst 

Foto.4.Crovul Madvedului 
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subiacent. În câteva locuri, ca urmare a unor condiții tectonice și litologice 

favorabile, dolinele au dat naștere la văi de doline. 

Prin amploarea și prin geneza lor, un loc aparte îl ocupă câteva depresiuni 

carstice (crovurile-foto 3) situate între Marele Abrupt și înălțimile care, în parte, 

formează cumpăna de ape principală din Munții Mehedinți. În regiune aceste 

depresiuni carstice sunt cunoscute (de la sud la nord) sub numele de Poiana 

Ploștina, Crovul Madvedului, Poiana Porcului, Crovul Mare, Poiana Mare și fac 

parte din categoria dolinelor și uvalelor. 

Crovul Madvedului (foto 4) este cea mai mare dolină din carstul bazinului 

Cernei și din țară. Ea se află la 980 m altitudine, are formă circulară cu diametrul 

de 1000 m, adâncimea de 170 m, fundul plat înclinat spre Marele Abrupt. 

Crovul Mare este o altă dolină de dimensiuni considerabile, cu o formă 

aproape circulară, se află la 1080 m și are diametrul de 500 m și adâncime de 150 

m.În ambele doline, versanții sunt relativ abrupți, cu mult grohotiș și pe alocuri cu 

câmpuri de lapiezuri. 

Uvalele, forme intermediare între doline și polii, au rezultat din unirea 

dolinelor. Cele mai mari sunt: Uvala Poiana Porcului situată la 1 110 m altitudine, 

are 1 200 m lungime, 300 m lățime și 50 m adâncime. În cuprinsul ei s-a acumulat 

argilă de decalcifiere și fragmente mici de gresii și conglomerate. Uvala Poiana 

Mare se află la 1 179 m, are o lungime de 700 m, lățime 200 m și adâncime 40 m. 

Sunt prezente câmpurile de lapiezuri și grohotișurile calcaroase. 

Poliile  din carstul Munților Mehedinți au grade diferite de evoluție. Polia  

Cerbului se află suspendată la 950 m altitudine absolută, are o lungime de 2000 m 

și o lățime între 500 și 1000 m. 

Versanții Poliei Cerbului sunt 

complet împăduriți și 

discontinui din cauza 

carstificării. Astfel polia a fost 

deschisă spre Valea Țăsna, spre 

Valea Bahna, unde cumpăna de 

ape dintre Cerna și Bahna a fost 

străpunsă prin carstificare. 

Geneza Poliei Cerbului o 

constituie unirea a două doline 

Foto 5. Polia Beletina 
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mari situate în vest cu o uvală situată în est (Poiana Cerbului). 

Polia Beletina sau Poiana Beletina (foto  5) se află la sud și est de Vârful lui 

Stan la altitudinea de 1 200 m, are o lungime de 2 000 m și o lățime de 750 m. 

Polia Beletina nu este inundată niciodată deoarece apa se scurge prin ponoare sau 

se infiltrează  prin depozite permeabile ce formează șesul ei. Versanții poliei sunt 

formați din gresii și conglomerate, sunt domoli, acoperiți de ierburi și vegetație 

ierboasă. Câmpurile de lapiezuri apar pe fundul poliei cât și pe versanți. 

Văile carstice se impun în peisajul Munților Mehedinți prin varietatea 

înfățișării, consecință a stadiului de evoluție diferit. Cele mai răspândite sunt văile 

seci. După caracteristicile lor se pot deosebi două areale aparținând unul bazinului 

Coșuștei, iar celălalt bazinului Cernei. 

Văile carstice seci din bazinul Coșuștei se dezvoltă pe o suprafață slab 

împădurită, sunt scurte și puțin adânci, nereușind să fragmenteze relieful în culmi 

sau creste. Talvegul lor prezintă rupturi de pantă și este acoperit de grohotiș 

calcaros și argilă de decalcifiere. Cele din bazinul Cernei se află într-o regiune 

împădurită și sunt puternic adâncite în calcare, determinând crearea unor creste și 

culmi majore, perpendiculare pe cumpăna de ape. Dintre văile carstice, de remarcat 

sunt văile Mușuroaiele și Țăsna. 

Valea Mușuroaiele are două ramificații: Mușuroaiele Mari și Mușuroaiele 

Mici. Amândouă ramificații sunt săpate la obârșie în gresii și conglomerate, fiind 

parcurse de cursuri de apă cu debite mici. La intrarea în calcare aceste ape se pierd  

printre ponoarele de la baza unor abrupturi calcaroase. 

Valea Țăsna  este săpată în calcare sub forma unor chei impresionante, cu o 

morfologie variată: pereți verticali, turnuri și hornuri, rupturi de pantă în talveg. 

Străbătând aceste chei apa Țăsnei, cu  debitul mărit prin aportul izvoarelor din 

șisturi cristaline, se pierde treptat în patul calcaros și în cele din urmă albia rămâne 

seacă. Doar la debite foarte mari 

cheile sunt străbătute în întregime 

de apă.  

În bazinul Coșuștei toate 

văile carstice seci au caracter de 

chei în porțiunea de străbatere a 

abruptului calcaros de la contactul 

calcarelor cu rocile 

necarstificabile. Pereții lor nu 

Foto 6: Cheile Țăsnei 
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depășesc 50 m înălțime, au cursuri de apă temporare, văi înguste și sălbatice, cu 

multe rupturi de pantă. 

Cheile din Bazinul Cernei sunt mai spectaculos înscrise în relief și mai 

sălbatice, au rupturi de pantă mari, unele greu de parcurs fără o tehnică specială.   

Cheile Țăsnei  (foto 6) reprezintă singurul loc   din  Munții Mehedinți unde Marele 

Abrupt  a fost ferăstruit până la bază. 

Peșterile se găsesc într-un număr redus și sunt slab dezvoltate, fără a depăși 

200 m lungime. În afară de Peștera 

Mare de la Șoroniște (Masivul 

Domogled), care conține speleoteme 

variate, toate sunt fosile, slab 

concreționate și nu prezintă interes 

turistic. 

b. Carstul din Munții Cernei. În 

Munții Cernei calcarele sunt puternic 

tectonizate și ocupă suprafețe 

restrânse și discontinui. Fiecare fâșie 

calcaroasă se înscrie evident în relief cu abrupturi puternice orientate către Cerna, 

de obicei dispuse în trepte la diferite înălțimi, în funcție de poziția altimetrică a 

calcarelor. Benzile de calcare sunt străpunse de chei sălbatice ale Iutei, Presacinei 

(foto 7), Drestenicului și Bedinei. Deseori apele se pierd în patul calcaros, 

îmbogățind rezerva de ape carstice.  

Dintre formele exocarstice, cele  mai frecvente sunt lapiezurile, în 

morfologia cărora se impun hieroglifele de coroziune, canelurile și crevasele. 

Dolinele au o răspândire foarte redusă dar peșterile sunt foarte numeroase. Ele sunt 

scurte și dezvoltate pe fracturi.  Explorările au scos la iveală faptul că, numai între 

Iuta și Bedina, sunt 88 de peșteri, iar în tot bazinul Cernei se află aproape 300 de 

peșteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 7. Cheile Prisacinei 

Foto 7. Cheile Presacinei 
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Caracteristici climatice ale Depresiunii Dornelor 

Studiu de caz: Variaţia temperaturii aerului într-un interval de 50 de ani 

(1956-2005) / Climate Features of Dorna Basin 

Case Study: Air Temperature Variation over 50 Years (1956-2005) 

 

 

Paşcaniuc Raluca
22

 

 

Rezumat: Studiul este o analiză a variaţiei temperaturii aerului din Depresiunea Dornelor, într-un 

interval de 50 de ani, sub influenţa factorilor de mediu locali şi regionali. 

Cuvinte cheie: temperatură, variaţie, grade, anual, lunar, semestrial. 

 

Abstract: The study analyses the variation of the air temperature in Dorna Basin over a period of 

50 years, under the influence of the local and regional environment.  

Keywords: temperature, variation, degrees, yearly, monthly, termly.  

 

 

Datele utilizate pentru analizarea temperaturii medii a aerului în Depresiunea 

Dornelor se extind pe o perioadă de 50 de ani pentru staţiile Poiana Stampei (1956-

2005) şi Rarău (1956-2005), la care se adaugă şi datele de la staţia meteorologică 

Reţiţiş – Călimani pentru o perioadă mai redusă de doar 9 ani (1996-2005). 

Temperatura medie anuală obţinută prin prelucrarea datelor de la cele trei 

staţii variază o dată cu creşterea altitudinii de la 4,2°C la Poiana Stampei la 2,5°C 

la Rarău, respectiv -0,1°C la Călimani. Diferenţa temperaturilor medii anuale între 

Poiana Stampei şi Rarău este de 1,7°C,iar diferenţa de altitudine este de circa 620 

metri, rezultând un gradient termic vertical de 0,27 °C ⁄100metri.Valoarea 

gradientului termic vertical creşte o dată cu altitudinea,atingând valoarea de 0,5 °C 

⁄100metri între staţiile Călimani şi Rarău şi 0,4 °C ⁄100metri între Călimani şi 

Poiana Ştampei.Temperatura medie anuală este influenţată şi de latitudine, însă 

este mai puţin evidentă datorită consecinţelor topografice ale reliefului și extinderii 

reduse latitudinal. 
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Fig.1 Regimul anual al temperaturii medii la Poiana Stampei (1956-2005)

Temperaturile medii lunare prezintă cele mai ridicate valori în luna iulie, 

acestea variind în funcţie de altitudine, 14,4°C la Poiana Stampei, 11,7°C la Rarău 

şi 9,2°C la Călimani,iar cele mai scăzute în luna ianuarie -6,8°C la Poiana Stampei 

şi Rarău, şi -8,9°C la Călimani (Fig.1,2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figurile 1-3. Regimul anual al temperaturii la 3 stații meteo 

Deşi există o diferenţă de altitudine de peste 600 între Rarău şi Poiana 

Ştampei,temperatura medie a lunii celei mai reci, ianuarie, este aceiaşi de -

6,8°C.Explicaţia constă în frcventele fenomene de inversiune termică, care duc la 

menţinerea maselor de aer rece timp îndelungat în cadrul compartimentelor joase 

ale depresiunii, fenomen caracteristic mai ales semestrului rece.  

Temperatura medie semestrială. În privinţa temperaturilor medii ale 

semestrelor cald, respectiv rece,se observă o diferenţă de peste 5°C între Poiana 

Stampei şi Călimani în semestrul cald şi mai mult de 7°C în cel rece. 



48 
 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Poiana Stampei Rarău Călimani

Sem. Cald Sem. rece

Diferenţa de temperatură între cele două semestre are valori reduse, astfel la 

Poiana Stampei diferenţa cea mai mare ajungând la 12,8°C, la Rarău 11,4°C ,iar la 

Călmani sub 11°C.Valoarea gradientului termic este de doar 0,12°C⁄100metri între 

Poiana Stampei şi Călimani (Fig. 4). 

 

                                                                    Fig. 4. Temperatura medie semestrială 

                                                                                                             (1956-2005 Rarău, Poiana Stampei;  

                                                                                                             1996-2005 Călimani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura medie a semestrului rece variază într-un ecart mai larg decât 

cea a semestrului cald,7,6°C între Poiana Stampei şi Călimani în semestrul rece şi 

5,3°C în semestrul cald,distribuţia aceasta a temperaturilor medii fiind pentru 

semestrul rece urmare a influenţei pregnante a altitudinii, în timp ce în semestrul 

cald cald altitudinea are un rol mai puţin important. 

În semestrul rece temperatura medie are valori pozitive în cadrul 

depresiunii(2,1°C la Poiana Stampei) scăzând în zona montană la -3,2°C la Rarău 

şi -5,5°C la Călimani. 

În semestrul cald valorile medii depăşesc 10°C la Poiana Stampei ajungând 

la 8,2°C la Rarău şi 5,3°C la Călimani. 

Temperatura medie anotimpuală 

Iarna este un anotimp care durează în Depresiunea Dornelor în medie 5 

luni,  din noiembrie până în martie, şi se caracterizează prin valori termice foarte 

scăzute datorate în principal  persistenţei regimului anticiclonal, printru-un număr 

mare de nopţi de ger,dar şi prin temperaturi medii multianuale negative pentru 

toate lunile de iarnă.Valorile temperaturii medii multianuale sunt din ce în ce mai 

scăzute odată cu creşterea altitudinii de la -5,4°C la Poiana Stampei la -6,8°C la 

Rarău şi -8,4°C la Călimani. 

Cele mai reduse temperaturi medii lunare din anotimpul de iarnă se 

înregistrează în luna ianuarie la Poiana Stampei -6,8°C , la Rarău tot -6,8°C, iar la 
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Călimani -8,9°C.In luna februarie valorile termice se menţin coborâte: Poiana 

Stampei -5°C, Rarău -6,3°C, Călimani -8,8°C. În decembrie deşi sunt tot negative 

temperaturile sunt mai ridicate:Poiana Stampei  -4,5°C, Rarău -5°C, Călimani  

-7,6°C (Fig. 5). 

 
.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotimpurile de tranziţie au o temperatură medie multianuală de -0,2°C la 

Călimani,2,4°C la Rarău şi 4,4°C la Poiana Stampei (Fig. 6). 
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  Fig 6. Temperatura medie anotimpuală  

(1956-2005 Rarău, Poiana Stampei ; 1996-2005 Călimani) 
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Vara temperaturile medii depăşesc 13,6°C la Poiana Stampei , 11,1°C la 

Rarău şi 8,4°C la Călimani, ca urmare a creşterii valorii radiaţiei solare şi a 

predominării timpuliu senin.Cele mai ridicate valori ale temperaturii medii anuale 

se înregistrează în luna iulie: 14,3°C la  Poiana Stampei,  11,7°C la Rarău şi 9,1°C 

la Călimani (Fig.7).Diferenţa între temperaturile medii ale lunilor de vară nu 

depăşesc 2°C. 

 
.  

    

  
Fig. 7.  
Temperatura medie a  

lunilor de vară 

(1956-2005 Rarău,Poiana  

Stampei ; 1996-2005 Călimani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura medie lunară 

 Repartiţia temperaturii medii a lunii ianuarie scoate în evidenţă prezenţa 

fenomenelor de inversiune termică, astfel la staţia Rarău situată la o altitudine mai 

ridicată decât staţia Poiana Stampei se înregistrează o temperatură medie a lunii 

ianuarie de -6,83°C pentru ca la staţia Poiana Stampei temperatura lunii ianuarie să 

fie uşor mai coborâtă - 6,84°C.Temperaturile scad cu peste 2°C la staţia Călimani. 

Multianual mediile lunii ianuarie variază între 0,4°C şi -13,6°C.Aceste 

variaţii sunt cauzate de către situaţii sinoptice deosebite, aportul termic transmis în 

teritoriu de către circulaţia atmosferică fiind maximă în această lună. (Fig.8) 
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Fig. 8. Variaţia multianuală a temperaturii medii a lunii ianuarie       

la staţia Poiana Stampei (1996-2005) 

Temperatura medie a lunii iulie este comformă cu altitudinea. Astfel la staţia 

Poiana Stampei din cadrul depresiunii se înregistrează în medie 14,4°C, la staţiile 

din zona montană Rarău şi Călimani odată cu creşterea altitudinii temperatura 

medie scade la 11,7 °C., respectiv 9,1°C (Fig. 9). 
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 Fig. 9. Variaţia multianuală a temperaturii medii a lunii iulie     

la staţia Poiana Stampei (1996-2005) 
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Concluzii. După studierea evoluţiei temperaturii aerului pe parcursul celor 

50 de ani se poate trage concluzia că un rol determinant în variaţiile de 

temperaturădin Depresiunea Dornelor îl are aşezarea fizico-geograficăa acestei 

regiuni. Situarea depresiunii între palierele altitudinale de 800-1300 m, impune o 

diferenţiere medie anuală de doar 2˚C faţă de 4,5˚C cât ar fi teoretic valoarea 

normală dată de diferenţa altitudinală asociată cu creştere latitudinii, de la sud spre 

nord. Dar rolul morfologiei reliefului local şi a celui a ariilor limitrofe, altitudinea 

ramei montane înconjurătoare, modul diferit de receptare a circulaţiei maselor de 

aer imprimă acestui parametru climatic trăsături diferenţiate. Orientarea vest-est a 

depresiunii şi înălţimile reduse ale lanţului montan dinspre vest (Munţii Bârgăului) 

duc la o circulaţie predominantă a maselor de aer vestice, cu caractere moderate. 

Însă iarna, şi mai ales noaptea, masele de aer rece ale anticiclonului scandinav, 

coboară pe versanţi, întâlnind în cadrul depresiunii condiţii favorabile acumulării şi 

stagnării pe perioade îndelungate. Inversiunile termice caracterizează această 

regiune având frecvenţe şi intensităţi deosebite. Diferenţele mari de temperatură 

atât între Depresiunea Dornelor şi spaţiul montan înconjurător, cât şi între 

depresiune şi regiunea extracarpatică situată la aceeaşi latitudine, duc la 

individualizarea climatică a acestei regiuni geografice naturale. 
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Productivitatea solurilor azonale din cadrul Depresiunii Huși / 

The Productivity of Azonal Soils in Huşi Basin 

 

 

Iordache Elena Daniela
23

 

 

 Rezumat: Solul trebuie privit atât ca element al cadrului natural, cât și ca mijloc de producție și 

în legătură cu factorii limitativi ce acționează asupra sa, provocând degradarea acestuia, fie prin 

insuficiență, fie prin exces. Cunoașterea naturii, intensității sau a modului de asociere a factorilor 

limitativi ai producției agricole sunt factori importanți în aprecierea oportunității aplicării măsurilor 

agropedoameliorative. 

 Cuvinte cheie: soluri, productivitate, măsuri agrotehnice speciale. 

 

              Abstract. Soil should be regarded both as an element of the natural environment and as a means of 

production and in connection with the limiting factors acting upon it, causing its degradation either by 

insufficiency or by excess. Knowing the nature, intensity or the way that limiting factors of agricultural 

production are associating are important factors in assessing the appropriateness and application of 

agropedological ameliorative measures.  

 Keywords: soils, productivity, special agro-technical measures  

 

  

 Depresiunea Huși este parte 

componentă a Podișului Central 

Moldovenesc, subunitate a 

Podișului Moldovei, situat în 

partea de est a țării. Din punct de 

vedere administrativ, depresiunea 

aparține județului Vaslui și este 

situată în partea de nord-est a 

acestuia (figura nr.1).   Așezată în 

Valea Prutului, Depresiunea Huși 

este o unitate naturală cu 

dimensiuni reduse, cu aspect  
                                                         Figura nr.1                                                                     
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morfologic propriu, cauza formării acesteia constituind-o activitatea complexă și 

îndelungată a rețelei hidrografice din partea de est a Carpaților Orientali.                                                                                                      

Depresiunea are origine sculpturală, un rol important în formarea  și  evoluția  ei 

având râurile Gura Văii, Drăslăvăț, Huși și Recea. Rețeaua hidrografică și-a creat 

de-a lungul timpului un întreg complex de elemente morfologice: terase, albii 

majore, albii minore; în consecință, caracterul morfologic al acestei depresiunia 

devenit mult mai complicat, luând aspectul de depresiune erozivo-acumulativă. 

Având în vedere omogenitatea factorilor pedogenetici (altitudine medie de 150 m, 

climat temperat-continental, vegetație de silvostepă), din categoria solurilor zonale 

în Depresiunea Huși se întâlnesc majoritar molisolurile, iar pe suprafețe reduse, 

argiluvisolurile.  

 În ceea ce privește solurile azonale, această clasă grupează trei categorii de 

soluri cu evoluție, proprietăți  și însușiri extrem de diferite, fapt pentru care nu pot 

fi încadrate în celelalte clase de sol. Se includ aici, în primul rând, solurile care se 

găsesc într-un stadiu mai puțin avansat de evoluție, fie datorită vârstei absolute 

reduse a procesului de pedogeneză (protosol aluvial, sol aluvial, coluvisol, protosol 

antropic), fie rezistenței la solificare opusă de rocile dure (litosol), fie stânjenirii 

procesului de formare a solului de către eroziunea exercitată prin apă (regosol) sau 

vânt (psamosol). Tot în această clasă sunt incluse și solurile care au avut un profil 

bine diferențiat anterior, dar care au fost atât de intens trunchiate prin eroziune 

accelerată sau decopertare antropică, încât nu mai pot fi încadrate în tipul de sol 

din care au provenit (erodisol) sau soluri ale căror orizonturi au fost atât de 

puternic deranjate prin desfundare sau alte acțiuni mecanice, încât, iarăși, nu mai 

pot fi încadrate la tipul de sol din care au provenit inițial (sol desfundat). 

 Din această categorie, în Depresiunea Huși apar, pe areale reduse, solurile 

aluviale, coluviale, erodisolurile, precum și complexele de soluri formate din 

regosoluri, erodisoluri și lăcoviști.  

Răspândire. Solurile aluviale se întâlnesc în cea mai mare proporție în 

Lunca Prutului și văile afluenților săi, ce străbat depresiunea. Solurile coluviale 

apar în fâșii înguste la baza pantelor. Solurile aluviale și cele coluviale sunt soluri 

ce se găsesc într-un stadiu mai puțin avansat de evoluție datorită vârstei absolute 

reduse a procesului de pedogeneză. În schimb, erodisolurile sunt soluri care au 

avut un profil bine evidențiat anterior, dar care au fost atât de intens trunchiate prin 

eroziune accelerată sau decopertare antropică, încât nu mai pot fi încadrate la tipul 

de sol din care au provenit. Aceste soluri se formează pe versanții cu pante mai 

mari de 5
o
, unde eroziunea are un ritm și o intensitate mare, iar acest lucru se 

datorează îndeosebi utilizării neraționale a terenurilor. Astfel de condiții în 

Depresiunea Huși se întâlnesc la est de satul Ghermănești, pe pante înclinate spre 

Valea Prutului, pe versanții situați în partea de vest a satului Drânceni, la sud de 
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satul Mihail Kogălniceanu, pe versanții din cursul superior al pârâului Șopârleni, 

precum și în zona satelor Pogănești și Chersăcosu. 

Morfologie   

 Solurile aluviale (profilul nr.1) prezintă o morfologie de tipul Ao - A/C - C, 

unde orizontul Ao are grosimi de 20-30 cm și este mai bine evidențiat. Are culoare 

brun-gălbui închis (10YR-4/4), în stare umedă, iar în stare uscată, trece în brun - 

gălbui (10YR-5/4). Gradul de structurare este slab (grăunțoasă medie sau mare) 

sau lipsește. Efervescența cu acidul clorhidric este evidentă.  

 Orizontul de tranziție A/C are grosimi de 25-35 cm. Culoarea materialului în 

stare umedă este cenușiu închis (10YR-4/1), iar în stare uscată, trece spre brun-

cenușiu (10YR-5/2). Apar pete brun-gălbui (10YR-5/4) la solurile în stare umedă 

și galben-brun (10YR-6/8), în stare uscată. Lipsește structura. Se remarcă 

efervescența puternică cu acidul clorhidric. 

 Orizontul C are grosimi variabile. Culoarea este olive (10YR-6/2) cu pete 

roșii și cenușii (2,5YR-4/8), în stare umedă, și trece în gălbui pal (2,5YR-7/5) cu 

pete roșcate (2,5YR-6/6), în stare uscată. De asemenea, lipsește structura și se 

remarcă efervescența puternică la tratarea cu acid clorhidric.  

 Solurile coluviale prezintă o morfologie de tipul Ao-C sau Am-C. Orizontul 

Ao are grosimi de 25-30 cm; culoarea materialului în stare umedă este brun-cenușiu 

foarte închis (10YR-4/1) și trece spre cenușiu (10YR-6/1) la solul uscat. Structura 

este grăunțoasă.  
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Profilul nr.1 

 Denumirea : Sol aluvial molic gleizat salinizat, slab carbonatic, format pe depozite fluviale, lutos pe lutos (SAmo-gz-sc-K11G3-FMu-LL/LL) 

 Localizare : extravilanul satului Șopârleni, comuna Drânceni, punctul ‖Țarna Ranga‖ 

 Morfologia : 

 Am = 0 - 38 cm, culoare închisă, slab structurat grăunțos, textură lutoasă, prezintă permeabilitate bună pentru aer și apă, reacție moderat-

alcalină și aprovizionare relativ bună cu elemente nutritive. Rezerva de humus calculată pe intervalul 0-50 cm este 168 t/ha (mare) 

  A/G = 38 - 71 cm, culoare gălbui închis, cu pete gălbui-roșcate alternând cu pete verzui, structură prismatică, textură lutoasă 

 Gar = 71 - 105 cm, culori marmorate (verzui-albăstruie, cu pete ruginii), nestructurat, textură lutoasă, reacție moderat alcalină, carbonați, 

salinizare slabă de tip sulfatic 

 CG - culoare gălbui închis, textură lutoasă 

                         Analize fizico - chimice 

Orizont Adâncime 

(cm) 

Reacție CaCO3 C org. Humus  Azot  Fosfor  Potasiu Analize mecanice Textura 

nisip gros nisip fin praf I praf II argilă  

Ap 0 - 24 8,3 - 1,50 2,58 0,146 49 302 0,20 50,83 12,06 13,45 23,46 LL 

Am 24 - 38 8,3 - 1,46 2,51 - - - 0,32 48,40 11,34 15,66 24,28 LL 

A/G 38 - 71 8,5 5,00 - - - - - 0,12 47,83 11,68 14,37 26,00 LL 

Gar 71 - 105 8,6 6,46 - - - - - 0,21 46,41 12,24 15,45 25,69 LL 

CG 105 - 8,6 9,08 - - - - - 0,25 47,38 12,76 15,57 24,04 LL 

 

Conținutul de săruri (mg/100 g sol) 

Orizont Cl- SO4
2- 

Na2CO3 NaHCO3 Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

K
+ 

CTSS 

Ap - - - - - - - - - 

Am - - - - - - - - - 

A/G 7,48 20,99 - 45,93 14,83 7,84 3,00 0,38 100,45 

Gar 7,48 65,02 - 47,70 14,83 8,42 6,13 0,88 152,12 

CG 9,14 21,70 - 45,93 14,35 5,47 6,38 0,75 103,72 
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 orizontul de la suprafață este Am, culoarea trece de la brun închis (10YR-2/1) pentru 

solurile în stare umedă, la brun (10YR-3/1), la cele în stare uscată. Orizontul C se 

întâlnește la adâncimi de peste 50 cm și este constituit din același material remaniat 

de pe versant. 

 Erodisolurile au o morfologie foarte variată, funcție de tipul de sol și 

intensitatea eroziunii sau a decopertării. În cazul solurilor cu profil scurt, unde 

eroziunea este puternică, se poate ajunge la orizontul C, iar dacă terenul respectiv a 

fost lucrat și cultivat, se conturează și un orizont Ap (profil de tipul Ap-C). Orizontul 

Ap are grosimi de 15-20 cm și culoare brun-cenușiu închis (10YR-4/1), în starea 

umedă a materialului și brun-cenușiu deschis pentru starea uscată. Structura este 

grăunțoasă, dar solul, în ansamblu, este slab structurat. 

 Orizontul C apare aproape de suprafață (la circa 20-30 cm) și este reprezentat 

prin depozite litologice de diferite vârste geologice. 

Însușiri fizico - chimice 

 Solurile aluviale 

 Textura prezintă o gamă largă de variații: de la nisipoasă la argiloasă, 

compoziția granulometrică fiind foarte diferită. După crearea condițiilor de instalare a 

vegetației, începe bioacumularea și formarea orizontului A, cu un  conținut de humus 

variabil (1,6-7,8 g/100 g sol), cu  o  repartiție  variată  pe  profil.  La  fel  variază  și 

conținutul în azot. Raportul C: N este 10 - 12,8. 

 Conținutul de carbonați și capacitatea de schimb cationic variază, de asemenea, 

în limite foarte largi (de la 0 la 1-17 g/100 g sol, respectiv 18-38 me/100 g sol). 

Dintre cationii schimbabili, predomină cei de Ca
2+

 și Mg
2+

. Gradul de saturație în 

baze are valori de 80 - 100%. 

  Aprovizionarea în elemente nutritive este foarte diferită, funcție de textură. 

Solurile aluviale care conțin carbonați au o reacție neutră - slab alcalină (pH = 6,9 - 

8,4), iar cele lipsite de carbonați, au o reacție slab-moderat acidă (pH = 5,1 - 6,8). 

 Solurile coluviale 

 Aceste soluri au o textură luto-argiloasă, dar ea depinde foarte mult de natura 

materialului coluvial, depus la baza versanților. Textura este nediferențiată pe profil. 

Sunt soluri cu un conținut redus de humus (1-2 g/100 g sol) și azot total (0,14-

0,17%), iar raportul C:N este 10. Gradul de saturație în baze are valori medii (33-35 

me/100 g sol), iar reacția variază foarte mult, funcție de natura materialului coluvial, 

de la slab acidă la alcalină (pH = 6,5-8,3). 

  Erodisolurile 

 Textura, în acest caz, variază în funcție de aceea a solului de origine sau a 

orizontului ajuns la suprafață. Sunt lipsite sau au un procent destul de redus de humus 

(1-2 g/100g sol) și sunt slab aprovizionate cu substanțe nutritive. Capacitatea de 

schimb cationic are valori cuprinse între 10 și 40 me/100 g sol și pot fi atât 

debazificate și acide (pH = 4,0), cât și saturate în baze și cu reacție alcalină (pH = 

8,5). 

Productivitatea solurilor 
 Solurile aluviale prezintă, de obicei, o productivitate ridicată, fiind astfel 

favorabile pentru folosințe și culturi agricole. Pot fi întrebuințate pentru pajiști 
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naturale, culturi furajere, culturi cerealiere (porumb, grâu, orz), plante tehnice 

(floarea-soarelui, sfecla pentru zahăr), dar mai ales pentru culturile de legume și 

zarzavaturi. 

  Având în vedere că productivitatea acestor soluri se află sub aspectul 

inundabilității, a excesului de umiditate generat de freaticul aflat aproape de suprafață 

și chiar al salinizării, este necesar a se avea în vedere măsuri preventive și 

ameliorative: îndiguirea, desecarea, drenajul, irigația, fertilizarea. 

 Fertilitatea solurilor coluviale este destul de redusă, dar se poate interveni 

benefic prin aplicarea de îngrășăminte organice și minerale. În general, aceste soluri 

sunt ocupate de păduri, pomi fructiferi sau viță-de-vie, chiar și de unele culturi de 

câmp. Măsurile de ameliorare a solurilor trebuie să aibă în vedere ridicarea 

procentului de humus și substanțe nutritive printr-o fertilizare radicală. 

 Având în vedere conținutul foarte mic de humus și de substanțe nutritive, 

precum și reacția ori gradul de saturație în baze foarte variabile, se explică slaba 

productivitate a erodisolurilor. Ca măsuri ameliorative, sunt strict necesare cele 

antierozionale (plantații silvice, înierbări, terasări, lucrări în lungul curbelor de nivel, 

cleionaje etc.) și de fertilizare de mare intensitate; astfel aceste soluri vor putea fi 

folosite pentru  pășuni, plantații pomicole, cultura viței-de-vie. 

 Și în cazul complexelor de soluri sunt necesare măsuri urgente de stopare și 

prevenire a proceselor de versant, prin măsuri complexe, agrotehnice și hidro-tehnice. 

Această situație se întâlnește în cazul întregii cueste a Drăslăvățului, versanții de 

dreapta ai pâraielor Recea și Valea Grecului (de la sud de satul Fundătura, versantul 

din vestul satului Pâhnești, continuându-se spre sud-est, până în dreptul satului Gura 

Văii), zona satelor  Arsura și Mihail Kogălniceanu.  

  Concluzii 

- în cadrul Depresiunii Huși se întâlnesc majoritar solurile zonale (molisolurile, iar pe 

suprafețe reduse, argiluvisolurile); din categoria solurilor azonale, pe areale mai 

reduse se întâlnesc aluvisolurile, coluvisolurile, erodisolurile, precum și complexele 

de soluri formate din regosoluri, erodisoluri și lăcoviști.  

- solurile azonale au morfologie, însușiri fizice și chimice diferite, dar prin aplicarea 

unor măsuri agrotehnice preventive și/sau ameliorative, productivitatea acestor soluri 

ar putea crește. 

- solurile azonale se pretează culturilor agricole – se cultivă cereale, plante tehnice, 

legume, pomi fructiferi și viță-de-vie. 
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Fenomenul migrației internaționale și impactul socio-economic asupra 

municipiului Tecuci  / The phenomenon of international migration and the 

socio-economic impact on the Tecuci municipality 
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Rezumat. Migrațiile internaționale reprezintă un fenomen greu de cuantificat și cu atât mai mult de 

analizat. Lipsa datelor statistice este motivată, pe de o parte, de aspectele ilegale pe care le implică acest tip 

de deplasări, iar pe de altă parte, de unele aspecte metodologice ale recensământului populației (la ultimul 

recensământ nu s-a făcut o separație între emigranții externi și cei interni). Centrele de atracție internațională 

ale populației din municipiul Tecuci prezintă un caracter european mult mai pronunțat datorită distanțelor 

reduse sau facilităților călătoriei. Din volumul total al mișcărilor migratorii 95,6% sunt intracontinentale, 

diferența fiind absorbită de unele țări din America, cu un procent de 2,7% și de unele din Asia, cu un procent 

de 1,7. 

Cuvinte cheie: migrație internațională, emigranți, Tecuci, impact socio-economic. 

 

Abstract. International migrations represent a phenomenon difficult to quantify and even more 

difficult to analyse. The lack of statistical data is induced, on one hand, by the illegal aspects involved in this 

kind of movements, and on the other hand, by some methodological characteristics of the population census 

(at the last census it has not been done a separation between the external and internal emigrants). 

The international centres of attraction of the population from Tecuci presents a European character 

far more pronounced due to reduced distances or the traveling facilities.   

Of the total volume of migratory movements, 95.6% are intracontinental, the difference being 

absorbed by some countries from America, with a rate of 2.7% and some from Asia, with a rate of 1.7 %. 

Keywords: international migration, emigrants, Tecuci, socio-economic impact.  

 

I.1. Motivaţia alegerii temei 

Fenomenul migraţiei este bine cunoscut în istoria umanităţii. La origine, migraţia 

reprezenta deplasarea în masă a populaţiei unor triburi sau popoare de pe un teritoriu 

pe altul pentru satisfacerea nevoilor de hrană. Ideea privind realizarea unui studiu 

care să se aplece asupra analizei migrațiilor internaționale din municipiul Tecuci s-a 

născut din raţiuni ce ţin de lipsa cercetărilor şi studiilor acestora, atât în literatura 

naţională, cât mai ales în plan local.  

I.2. Scopul cercetării 

                                                           
24

 Prof. dr. Cristian Stănilă, Școala Gimnazială „Iorgu Iordan‖ Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 125, 

email:cristian_stanila_1986@yahoo.com 
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Prin acest studiu se doreşte nu numai o analiză socio-demografică a migrațiilor 

internaționale din municipiul Tecuci, cât mai ales o evidențiere a efectelor acestora pe 

termen mediu și lung și de ce nu, identificarea unor soluții pentru diminuarea acestui 

fenomen. 

I.3. Obiectivele cercetării 

Obiectivele demersului ştiinţific pentru atingerea scopului propus sunt: 

 Identificarea destinațiilor preferate de emigranții din municipiul Tecuci precum 

și a cauzelor care au condus la migrația internațională; 

 Evidențierea impactului socio-economic pe care îl au migrațiile internaționale 

asupra orașului; 

 Identificarea elevilor cu părinți plecați în străinătate și soluționarea nevoilor 

acestora pentru diminuarea fenomenului migrator. 

Plecând de la aceste trei obiective, se poate reconstitui imaginea demografică de 

ansamblu a municipiului Tecuci, astfel încât efectele migrațiilor internaționale să fie 

diminuate prin adoptarea unor soluții viabile în plan socio-economic și geo-

demografic. 

       I.4. Metode şi tehnici utilizate 

Pentru realizarea demersului ştiinţific enunţat, s-au utilizat atât mijloace 

tradiţionale cât şi moderne care să ofere o imagine cât mai apropiată de cea a realităţii 

geografice. 

 În acest sens s-au utilizat multiple metode cum ar fi: observaţia, analiza, 

sinteza, cartarea, modelizarea, GIS, metode grafice etc. 

 De asemenea au fost folosite şi mijloace cartografice, istorice, imagini 

satelitare, fotografii aeriene, surse bibliografice. 

 În cadrul cercetării s-au parcurs următoarele etape: 

 Etapa de documentare - care a constat în familiarizarea cu bibliografia de 

specialitate și stabilirea strategiilor de lucru; 

 Etapa de teren - necesară pentru cunoaşterea cât mai amănunţită a realităţii 

geografice, precum şi obţinerea datelor şi informaţiilor prin interviuri și 

chestionare; 

 Etapa de analiză şi sinteză - care a presupus analiza informaţiilor culese, 

sintetizarea şi redactarea acestora.  

 I.5. Fundamentarea ştiinţifică şi bibliografică 

Migraţiile internaţionale reprezintă un fenomen greu de cuantificat şi cu atât 

mai mult de analizat. Lipsa datelor statistice este motivată, pe de o parte, de aspectele 

ilegale pe care le implică acest tip de deplasări, iar pe de altă parte, de unele abţineri 

metodologice ale acţiunilor de recenzare a populaţiei (la ultimul recensământ nu s-a 

operat întotdeauna o atât de necesară separare între emigranţii externi şi cei interni).  
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Cifrele oficiale sunt, în realitate, în mod evident mai mici decât cele reale, fapt 

ce obstrucţionează serios orice încercare de abordare cantitativă mai ales la scară 

locală. Lipsa acestor date este justificată şi de debutul recent al acestui fenomen, aflat, 

de altfel, în plină desfăşurare după prăbuşirea regimului comunist. În consecinţă atât 

pe plan naţional, cât şi internaţional, autorii care tratează tema în discuţie recurg la 

estimări, care uneori ne pot da o idee destul de corectă asupra dimensiunilor acestor 

fluxuri. 

Toate aceste remarci nu fac decât să sublinieze importanţa studierii mai 

aprofundate a acestor mişcări mecanice ale populaţiei, care individualizează 

numeroase circuite migratorii prin deplasări ale indivizilor, între ţara în care muncesc 

şi localitatea de domiciliu. De fapt, aceste circuite sunt dublate de fluxuri financiare 

unidirecţionale (dinspre străinătate spre familia din ţară) – nu mai puţin importante 

mai ales în această perioadă de tranziţie economico-socială.  

În România, studii asupra migraţiilor au fost elaborate de o serie de sociologi, 

avându-se în vedere aspecte precum: caracteristicile emigraţiei în profil regional, 

câmpurile migratorii, selectivitatea migraţiei potenţiale, aspecte ale integrării în 

societatea gazdă, evoluţia atractivităţii destinaţiilor şi mai ales motivaţiile emigrării. 

Aceste studii sociologice au o utilitate trunchiată din punct de vedere geografic, ele 

oprindu-se din păcate, la un nivel de tratare mai degrabă general, cu lacune frecvente 

mai ales în ceea ce priveşte segregarea structurală a acestor eşaloane de populaţie, 

văzute mai degrabă ca o masă amorfă aflată într-o stare de sincretism care nu justifică 

o analiză mai amănunţită. 

Încercările geografilor, chiar dacă reuşesc să lămurească o serie de aspecte la 

scară naţională, rămân deficitare la nivel microteritorial, având o orientare predilectă 

asupra identificării unor trăsături regionale şi spaţio temporale ale migraţiilor, mai 

ales ale celor amorsate de caracteristici etnice şi confesionale. Cu toate acestea, 

cercetările autorilor de mai sus sunt utile prin contribuţiile aduse asupra descifrării 

orientărilor fluxurilor migratorii, cu evidenţierea provinciei (sau a judeţului) de 

plecare, precum şi a principalelor state receptoare. În parte, aceste studii s-au bazat pe 

materialul statistic furnizat de Anuarul Statistic al României (ediţia de după 1989), 

sursă importantă de informaţii cantitative şi mai ales cu un grad mai ridicat de 

credibilitate. Această trecere în revistă a preocupărilor omeneşti în domeniu a avut în 

vedere doar studiile şi rezultatele care au atins problematica referitoare la migraţiile 

internaţionale de dată recentă, cercetările mai vechi – de după cel de-al doilea Război 

Mondial, dar şi cele din perioada interbelică – neavând un grad de relevanţă 

semnificativ, nici din punctul de vedere al concluziilor extrase şi nici sub raportul 

metodologiei de cercetare utilizată.  

Mult mai numeroase sunt cercetările efectuate de geografii străini, care privesc 

lucrurile din perspectiva comunităţii receptoare de emigranţi (britanici, francezi, 
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italieni, aceştia manifestând preocupări constante pentru această temă – Violette Rey, 

Maria Luisa Gentileschi şi alţii). În acest caz este firesc ca subiectele de interes să fie 

cele legate de conturarea şi funcţionarea reţelelor de emigrare (legale sau ilegale), de 

segregarea etnică a teritoriilor urbane sau de schimbarea ponderilor deţinute de 

minorităţile naţionale, ca efect direct al modificărilor calitative şi cantitative ale 

imigraţiei („Anul viitor, acasă” – Radu  Dumitriu şi Alexandru Ungureanu). 

Însă, toate aceste cercetări ale geografilor străini și români nu se concentrează 

decât foarte rar asupra comunităţilor româneşti şi, când o fac, referirile cu adevărat 

pertinente sunt departe de a fi consistente. Cel mai frecvent se preferă fie analizarea 

comunităţilor majore, fie tratarea globală a grupurilor de imigranţi.  

 II. FENOMENUL MIGRAȚIEI INTERNAȚIONALE ÎN MUNICIPIUL 

TECUCI 

II.1. Municipiul Tecuci – consideraţii geografice 

Municipiul Tecuci este situat în partea vestică a judeţului Galaţi, la întretăierea 

meridianului de 27°25’40‖ longitudine estică cu paralela de 45°50’48‖ latitudine 

nordică, în câmpia cu acelaşi nume, la confluenţa pârâului Tecucel cu râul Bârlad. 

Este al doilea oraş din judeţ ca populaţie, după reşedinţa Galaţi, cu aproximativ 

31045 locuitori
26
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Fig. nr. 1. Poziţia geografică a municipiului Tecuci în cadrul judeţului Galaţi
27
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Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011. 
27

Prelucrare în ArcGis 10.1. Bază de date: ESRI România 
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Din punct de vedere administrativ, teritoriul municipiului Tecuci este mărginit 

la nord de comunele Munteni şi Nicoreşti, la sud de Drăgăneşti, în est de comuna 

Matca, iar în vest de Cosmeşti şi Movileni. 

Faţă de municipiul Galaţi, Tecuciul se găseşte la o distanţă de 78 km. Cele mai 

apropiate oraşe sunt Bârlad, spre nord la 51 km, Focşani spre sud-vest la 37 km şi 

Adjud spre nord-vest la 50 km, Panciu la 31 km și Mărăşeşti în vest la 21 km. 

Are o suprafaţă de 86,76 kmp, întinzându-se pe aproximativ 9 km de la nord la 

sud şi 7 km de la vest la est. 

II.2. Migrațiile internaționale – caracteristici geodemografice ale municipiului 

Tecuci 

Termenul de migraţie internaţională este folosit în situaţia în care deplasarea 

persoanei depăşeşte hotarele unuia sau mai multor state. Menţionăm aici că termenul 

de migrant se utilizează în toate cazurile când decizia de migrare se adoptă de către 

individ, fără influenţa decisivă a unor factori exteriori. Plasarea fenomenului 

migraţiei cu scopul de muncă pe coordonate economico financiare califică acest 

fenomen ca migraţie a forţei de muncă, pornind de la faptul că are loc transportarea în 

spaţiu a factorului de producţie – munca.   

În sens restrâns migraţia externă pentru muncă este definită ca „procesul 

permutării resurselor de muncă, dintr-o ţară în alta, în scopul angajării în câmpul 

muncii în condiţii mai avantajoase decât în ţara de provenienţă.  

În legislaţia română „migraţia de muncă‖ este definită ca plecarea benevolă a 

cetăţenilor români peste hotare, precum şi intrarea benevolă a cetăţenilor străini pe 

teritoriul României cu scopul de a desfăşura o activitate de muncă. 

Primele informaţii cu privire la numărul locuitori oraşului Tecuci apar la 

sfârşitul secolului XVII de la misionari catolici care estimau populaţia la aproximativ 

1500 locuitori. În jurul anului 1646, episcopul Bandini
28

, scria că Tecuciul avea vreo 

500 de case şi vreo 4000 de locuitori. 

Înainte de anul 1774, s-a realizat un recensământ superficial al populaţiei 

ordonat de ruşi, în care a fost identificat numărul de gospodării şi capii de familie. 

Nemulţumiţi de acest recensământ, ruşii, au ordonat un nou recensământ, mai exact, 

în anul 1774. 

Primele date statistice, indicate de catagrafia de la anul 1774, arată existenţa a 

1325 de locuitori la Tecuci, număr ce a evoluat lent din cauza unor epidemii apărute 

la începutul secolului XVIII, astfel că după revoluţia paşoptistă oraşul înregistra un 

număr de 4960 de suflete. În timpul domnitorului Alexandru I. Cuza, Tecuciul devine 

comună urbană şi numără aproximativ 7525 de locuitori. 

                                                           
28

Marco Bandini  (n. 1593, Skopje, Macedonia – d. 1650, Bacău), arhiepiscop romano-catolic de origine bosniacă, care 

a îndeplinit funcţia de administrator apostolic al credincioşilor catolici din Moldova (1644-1650). 
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În analiza dinamicii populaţiei la recensămintele de după anul 1900 se pot 

desprinde următoarele caracteristici specifice: 

 Între anii 1912 şi 1948, oraşul se înscrie într-o creştere constantă a 

populaţiei, dar relativ modestă cu o medie de 148 locuitori pe an, un rol 

important în această creştere avându-l fenomenul de împroprietărire din 

cartierele Nicolae Bălcescu şi C.F.R; Tot acum se înregistrează şi o 

perioadă de scădere semnificativă între 1938 şi 1941, din cauza 

mortalităţii infantile extrem de mari de 180‰ şi a pierderilor însemnate 

din al doilea război mondial. 

 Între anii 1949 şi 1990 creşterea populaţiei a fost oscilantă datorită 

stagnării economiei în unele perioade, însă coroborată cu un bilanț 

natural pozitiv aceasta a înregistrat o dublare a numărului locuitorilor 

faţă de etapa precedentă, ajungând să numere peste 40000 de locuitori 

după revoluţia din 1989. 

 Cel mai mare număr al populaţiei s-a înregistrat în anul 1992, de 46825 

locuitori, după care a intrat într-un proces de scădere ce se înscrie pe  

linia generală a evoluţiei populaţiei în România. Această scădere se 

datorează migraţiilor de după anul1989, închiderii principalelor 

întreprinderi industriale care au dus la creşterea şomajului şi lipsa 

locurilor de muncă. Astfel condiţiile social-economice au dus la scăderea 

natalităţii, factor primordial în evoluţia pozitivă a unei populaţii. 

La recensământul din 2002 s-a înregistrat o populaţie de 42094 locuitori, 

populaţia scăzând cu aproximativ 4000 de locuitori într-un interval de 10 ani. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.nr.2. Evoluția numerică a populației municipiului Tecuci (Sursa datelor: DJS Galați) 

Conform unui comunicat de presă
29

 din 2 februarie 2012 privind rezultatele 

provizorii ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011, municipiul 

                                                           
29

Comunicatul de presă a fost dat de Comisia Judeţeană pentru Recensământul Populaţieişi al Locuinţelor din judeţul 

Galaţi. 
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Tecuci număra 31045 locuitori, cu peste 10000 mai puţini decât rezultatele 

recensământului precedent. Concluzionând cu privire la evoluţia numerică a 

populaţiei Tecuciului, se poate spune că oraşul a avut o creştere rapidă în secolul XIX 

şi în prima parte a secolului XX, urmată de pierderi însemnate în timpul celui de-al 

doilea război mondial, o creştere foarte rapidă după anul 1948 datorită funcţiilor 

complexe şi poziţiei nodale
30

 şi o scădere după anul 1990.  

În prezent se poate observa o tendinţă evidentă de scădere a populaţiei datorită 

mişcării naturale, natalitate scăzută odată cu liberalizarea întreruperilor de sarcină şi a 

bilanțului migratoriu crescut, deoarece dificultăţile economice îi determină pe 

tecuceni să se 

îndrepte spre alte ţări 

unde își găsesc loc de 

muncă și sunt mai 

bine plătiţi. 

Bilanțul migratoriu a 

cunoscut diferite 

fluctuaţii de-a lungul 

timpului. Cea mai 

spectaculoasă 

creştere din prima 

jumătate a secolului 

al XX-lea s-a produs 

după  anul 1926, când 

s-a constituit cartierul 

―Regina Maria‖ 

(actualul cartier  

Tecuciul Nou) 
 

Tabel nr.1. Dinamica emigrației populației din municipiul Tecuci în perioada 1990-2010
31

 (Sursa datelor: INSSE 

Tempo Online) 

 

  Atunci au venit în Tecuci numeroase familii din judeţul Bacău, după ce li s-au 

oferit proprietăţi. Între anii 1956-1966, bilanțul migrator avea valoarea cuprinsă între 

0-1‰. Între 1956-1966, el înregistrează o creştere uşoară, pentru ca ulterior, odată cu 

declanşarea procesului de  industrializare a localităţii să se înregistreze un bilanț 

destul de mare. Tecuciul a făcut parte din categoria oraşelor transformate în arii de 

sosire. 

După 1990, se ajunge la un bilanț migratoriu negativ. În ultimii ani, numărul 

persoanelor care au părăsit municipiul s-a ridicat deja la câteva mii. Bilanțul 

migratoriu negativ s-a datorat intrării in vigoare a unor legi care i-a determinat pe cei 
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Al. Ungureanu, Oraşele din Moldova, EdituraAcademiei, Bucureşti, 1980. 
31

Inclusiv migranții externi 

Anul Numar emigranți 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul Numar emigranți 

1990 1595 2001 604 

1991 529 2002 814 

1992 577 2003 685 

1993 404 2004 839 

1994 520 2005 616 

1995 721 2006 777 

1996 590 2007 838 

1997 773 2008 900 

1998 659 2009 748 

1999 704 2010 1042 

2000 647  2011 1321 
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puşi în posesia terenurilor agricole să se reîntoarcă  în comunele natale. Printre cauze 

mai figurează: falimentarea intreprinderilor industriale, disponibilizarea forţei de 

muncă. Muncitorii din Tecuci au trebuit să se deplaseze în alte zone ale ţării şi chiar 

în străinătate. 

Deplasarea tecucenilor către alte ţări, după revoluţia postdecembristă, s-a 

datorat în special factorului economic, tendinţa fiind aceea de a-şi asigura condiţii 

mai bune de viaţă. 

Totuşi, se constată şi o revenire a persoanelor plecate în străinătate după anul 

2008, odată cu declanşarea crizei economice, aceştia negăsind sau pierzându-și 

locurile de muncă în alte ţări. De asemenea se observă şi o uşoară creştere a 

migraţiilor interne. Numeroase persoane din localităţile periurbane, odată cu 

întoarcerea în localitatea de domiciliu din străinătate, achiziţionează pe lângă ca din 

rural şi o locuinţă în Tecuci, pentru a facilita copiilor accesul la educaţie sau pentru 

apropierea de un nou loc de muncă în oraş. 

Acest fenomen se datorează şi faptului că Tecuciul, ca oraş aflat la întretăierea 

unor drumuri importante, a reuşit să devină un centru polarizator al populaţiei rurale 

adiacente. 

Nu trebuie uitat nici faptul că datorită creșterii gradului de permisivitate, 

costurile financiare ale emigrației au devenit mai reduse (eliminarea unor bariere în 

circulație după intrarea în UE-eliminarea vizelor/circulația cu buletinul), astfel încât 

ele au devenit accesibile unor eșantioane de populație cu o paletă de răspândire mult 

mai largă.  În timp, migrația internațională a devenit un „produs― din ce în ce mai 

accesibil de „achiziționat―, acest lucru fiind posibil ca urmare a unei echilibrări a 

raportului cerere și ofertă
32

. În privinţa populaţiei emigrate din oraş, a fost analizată 

structura pe grupe de vârstă şi sexe. 

Din punctul acesta de vedere observăm încă de la început o detaşare a două 

caracteristici ale acestei analize: piramida obţinută levitează, dar procentul mic din 

primele paliere de la bază nu reprezintă o surpriză de proporţii, şi este decapitată la 

partea superioată, oprindu-se la nivelul  60-64 ani, în concordanţă cu evoluţia 

biologică şi psiho-socială a fiinţei umane, care este mai puţin capabilă şi este mai 

puţin dispusă după această vârstă la o muncă intensă. Atrage atenţia dimensiunea 

neaşteptat de mare pe care o deţine, la ambele sexe, nivelul de vârstă 15-19 ani (5,3% 

din totalul populaţiei emigrate în perioada analizată).  

                                                           
32

Radu Dimitriu, Migrațiile internaționale ale populației din Moldova, Editura Universității „Al. I. Cuza‖, Iași, 2013. 
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Fig. nr. 3. Structura pe grupe  de vârstă și sexe a populației 

emigrate în perioada 1990-2011, din municipiul Tecuci  

(Sursa datelor: DJS Galați) 

 

 

 

În schimb dilatările din dreptul grupelor de vârstă 20-24ani şi 25-29 ani (în 

care prodomină bărbaţii) se înscriu pe deplin în limitele normale ale unei emigraţii 

internaţionale ca urmare a unei forţe de muncă mai puternice.  O proporţie destul de 

ridicată a emigranţilor o reprezintă şi grupele de vârstă 30-34 ani şi 35-39 ani, grupe 

de vârstă care din totalul populaţiei emigrate reprezintă puţin peste 29%, cu un 

procentaj ceva mai mic faţă de grupele anterioare (20-24 şi 25-29 ani). 

Un semn de întrebare se leagă de grupele de vârstă mici, care de obicei implică 

aspecte profund negative (furturi, prostituţie, trafic de stupefiante), ca urmare a unor 

expectanţe deformate. Această afirmaţie este o explicaţie a migraţiilor internaţionale 

apărute în rândul minorilor la nivel naţional, această afirmaţie fiind general valabilă, 

nu numai  la nivelul municipiului Tecuci. În realitate, la nivelul Tecuciului, aceşti 

tineri îşi urmează părinţii, dar asemenea cazuri însumează aproximativ 40% din 

situaţii, astfel diferenţa rămasă continuă să reprezinte un procent semnificativ şi 

destul de îngrijorător. Partea pozitivă în acest caz este că acest fenomen al emigraţiei 

nu implică şi un abandon şcolar de proporţii. 

Dacă partea mediană a piramidei are o tentă de evoluţie spre stânga, raportul 

dintre cele două sexe aproape că se echilibrează la nivelul grupei 40-44 ani, pentru ca 

ulterior, în ultimele trei etaje, să predomine segmentul feminin. Acesta este explicabil 

ca urmare a specializărilor profesionale ale românilor din Occident (la această vârstă 

un bărbat nu mai poate accepta să lucreze în condiţii extrem de grele, ca de exemplu 

în construcţii, pe când o femeie poate activa în domenilul menajului). 

Însuşirea acestui tip de comportament reclamă o serie de argumente solide 

(aproape nimeni nu pleacă de acasă decât din cauza lipsurilor materiale presante, ori a 

statutului profesional nesigur), se remarcă două categorii de vârstă:  

 Cea a adulţilor tineri, care au ales de regulă calea străinătăţii pentru a 

putea achiziţiona/construi o locuinţă sau bunuri de folosinţă îndelungată. 

 A doua categorie este reprezentată de persoanele ceva mai mature (40-50 

ani), care au ca scop procurarea de mijloace financiare necesare 

întreţinerii copiilor. 
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Vârsta medie e emigranţilor din oraşul Tecuci în momentul plecării din ţară 

este de 31,7 ani. Vârsta medie a emigranţilor pe sexe din oraş, pentru intervalul 

analizat este calculat după cum urmează: 30,4 ani pentru bărbaţi şi 33,0 ani pentru 

femei. 

Tabel nr. 2. Municipiul Tecuci – privire comparativă asupra vârstei medii a populaţiei totale şi a emigranţilor (analiză 

realizată pentru perioada 1990-2011) 

Sursa datelor: Primăria Municipiului Tecuci (Serviciul de Evidență a Populației) 

Este bine ca această vârstă medie a populaţiei emigrare să fie pusă în balanţă şi 

cu corespondenţa ei în ceea ce priveşte populaţia totală. Astfel, comparaţia celor două 

seturi de date reflectă ceva mai detaliat şi mai în amănunt faptul că plecările femeilor 

sunt mai timpurii, cu 3,5 ani, înainte de a atinge vârsta medie a populaţiei feminine, 

în timp ce bărbaţii, chiar dacă emigrează la o vârstă de puţin peste 30 ani, sunt mai 

aproape de vârsta medie masculină cu 3,9 ani (aceste dispuneri au ca şi cauze în 

primul rând împărţirea responsabilităţilor creşterii şi îngrijirii copiilor, 

achiziționarea/construirea locuinței și amenajarea ei). 

Însă această analiză globală a vârstei medii are dezavantajul de a conserva o 

serie de neajunsuri, care pot fi corijate printr-o analiză asupra populaţiei adulte, 

populaţia cu vârstă cuprinsă între 18 şi 60 ani, interval în care fenomenul 

emigraţionist se conturează cel mai bine. Importanţa acestui demers este dată de 

scoaterea în evidenţă a vârstei emigranţilor din oraş. Astfel este vizibil că vârsta 

medie a celor emigraţi este ceva mai ridicată, aceasta fiind de 32,4 ani. De asemeni 

apar diferenţieri şi la media pe vârste a adulţilor după cum urmează: 31,2 ani pentru 

bărbaţi şi 33,6 ani pentru femei.  

Este cunoscut faptul că profilul migratorului român include, printre altele, o 

mare reprezentare a calităţilor profesionale medii. În consecinţă plecând de la această 

accepţiune este probabil ca gradul cel mai mare de reprezentativitate în cadrul 

migraţiilor să îl deţină absolvenţii de liceu, cei de şcoli profesionale şi de ucenici.  

După cum am amintit mai sus, la fel ca şi la nivel naţional, şi pentru oraşul 

Tecuci cele mai mare reprezentări ale emigranţilor sunt încadrate la nivelul de 

instruire mediu. Privind figura de mai jos observăm că dintre cei plecaţi 67% au 

terminat liceul, 18% au promovat o şcoală profesională sau de ucenici, 8% au făcut 

doar gimnaziul, 6% au studi superioare, iar un procent foarte mic de sub 1% au 

terminat 10 clase.   

 Vârsta medie a populaţiei totale 
Vârsta medie a 

populaţiei adulte (18 

– 60 ani) 

Vârsta medie a emigranţilor 

Total 

(ani) 

Masculin 

(ani) 

Feminin 

(ani) 

Total 

(ani) 

Masculin 

(ani) 

Feminin 

(ani) 

Tecuci 35,5 34,3 36,5 37,9 31,7 30,4 33,0 
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În concluzie, se poate preciza că această analiză asupra gradului de instruire a 

populaţiei este un indicator destul de fidel pentru caracterizarea dinamică a unei 

emigraţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig.nr. 4. Gradul de instruire al emigranților din municipiul Tecuci (Sursa datelor: DJS Galați) 

 

De-a lungul timpului acest tip de structură a suportat în mod frecvent o 

neglijare oficială, nefiind surprinsă ca atare decât foarte rar. Nu se ştie din ce motive 

această structură a populaţiei a fost neglijată, dar considerăm că dintr-un anumit 

punct de vedere, această structură în funcţie de starea civilă este una foarte relevantă 

şi mult mai edificatoare decât alte structuri ale populaţiei. Argumentele care susţin 

această afirmaţie ţin de faptul că departajarea în funcţie de acest criteriu este în 

măsură să ne ofere informaţii complexe, atât din specificul geografic cât şi din cel 

social sau economic al migrantului din municipiul Tecuci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr. 5. Starea civilă a populației emigrate din orașul Tecuci 

(Sursa datelor: DJS Galați) 

Astfel se pot analiza o serie de aspecte legate de populaţia emigrantă în funcţie 

de starea civilă la momentul plecării. Pentru început se constată faptul că la nivelul 

municipiuluiTecuci, predominante sunt plecările persoanelor căsătorite (60,8% din 

total), urmate de cele necăsătorite (37%), in timp ce statutul de divorţat este specific 

doar pentru 1,7%, iar cel de văduv este foarte slab reprezentat (0,5%). 
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Cu un loc bine precizat în cadrul studiilor uman – geografice, acest tip de 

structură prezintă pentru oraşul Tecuci o compoziţie mai degrabă simplă, chiar şi 

pentru perioade mai vechi cu o reprezentanţă românească ce a depăşit întotdeauna 

90% din total. Mai mult până la nivelul anului 1992 se remarcă o tendinţă vădită de 

omogenizare pe fond majoritar, dar nu atât prin asimilare, cât prin cvasidispariţie, ca 

urmare a emigrării, a unor grupuri etnice altădată mult mai numeroase. 

O ruptură a acestei uniformităţi este consemnată de recensământul din anul 

2002 când are loc o creştere impresionantă a ponderii deţinute de ţigani de la 0,3% la 

1,5%. Având în vedere modalitatea de recenzare care se bazează pe propria declaraţie 

a cetăţeanului, este clar că în perioada comunismului am avut de-a face cu o 

camuflare statistică a populaţiei ţigăneşti dictată de instinct de conservare individual, 

mult mai pronunţat în acea perioadă în care a fost instalată o atmosferă destul de 

nefavorabilă acestei etnii. 

 În ceea ce priveşte structura etnică a emigranţilor din Tecuci, ea este şi mai 

simplă decât cea a populaţiei stabile. De data aceasta românii reprezintă 98,4%, în 

timp ce țiganii (rromii) au o reprezentativitate de 1,2%, iar restul de 0,4% este 

reprezentat de alte etnii, în special evreii emigraţi în Israel în primii ani de după 1989. 

Ca o concluzie, se poate susţine că relativa omogenitate etnică a populaţiei de 

pe teritoriul oraşului nu a constituit o premisă favorabilă unei migraţii cu un demaraj 

postdecembrist foarte rapid. Parciciparea la fluxurile cu destinaţie internaţională  a 

celor de aici a devenit substanţială abia atunci când, la nivel naţional, emigraţia a 

devenit majoritar românească.  

II.3. Destinațiile 

Motivele economice, dublate de un miraj mediatic agresiv stau la baza 

conturării fluxurilor transatlantice, cu destinaţie nord-americană, dar de data aceasta 

reîntoarcerile sunt mai puţin probabile, şi dacă au loc acestea sunt la intervale mai 

lungi de timp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr. 6. Destinațiile emigranților din municipiul Tecuci (1990-2011) 

(Sursa datelor: DJS Galați) 
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Centrele de atracţie vest europene (mai noi, mai vechi sau reactivate), sunt 

reprezentate de Italia şi Spania, dar în ceea ce priveşte continentul nostru fărâmiţarea 

destinaţiilor este mult mai mare, iar dinamica schimbărilor cantitative şi calitative 

mai accentuată şi deocamdată insuficient sedimentată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr.7. Fluxurile migraționiste din municipiul Tecuci în anul 2011 (Sursa datelor: DJS Galați) 

 

Din acest punct de vedere, emigraţia populaţiei din municipiul Tecuci prezintă 

un caracter european mult mai pronunţat (datorită distanţelor reduse, facilităților 

călătoriei) argumentat de faptul că 95,6% din volumul total al acestor mişcări sunt 

intracontinentale, diferenţa fiind absorbită de unele ţări din America (2,7%) precum şi 

unele din Asia, cu un procent de 1,7. 

La nivel de state se evidenţiază, fără dubii, preferinţa pentru Italia unde se 

cantonează aproximativ 67,28% dintre cei plecaţi pentru muncă peste hotare. 

Legislaţia de aici, mai lejeră, mai pragmatică în privinţa străinilor, posibilitatea relativ 

67,28 

9,50 
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facilă a obţinerii unui loc de muncă, dar şi prezenţa unor elemente culturale comune 

justifică această alegere majoritară. 

Din punct de vedere dinamic, emigraţia în Italia a celor din Tecuci este una 

timpurie, cu un debut imediat după căderea regimului comunist, dar cu o adevărată 

explozie după anul 2002, când a intrat în vigoare Legea Bossi – Fini
33

. 

Din figura de mai jos se poate remarca deplasarea tardivă a emigranţilor din 

oraş spre Italia. Aceasta a fost la început una mai slabă, dar care în anul 2003 s-a 

ajuns la o valoare de 14% din totalul perioadei analizate (1990 - 2010). Acest 

fenomen a trecut printr-o perioadă de scădere a procentului de emigrare în Italia, 

această scădere fiind pusă pe seama unei supra încărcări cu forţă de muncă în această 

ţară, dar şi ca urmare a efectelor produse de criza economică a lumii în ramurile 

îndustriale
34

 în care activa forţa de muncă din România.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr. 8. Dinamica emigranților originari din municipiul Tecuci în Italia  (Sursa datelor: DJS Galați) 

 

Cea mai importantă linie de destinaţie a emigranţilor din spaţiul analizat spre 

Italia este Roma, oraş în care au ajuns la muncă 38% dintre imigranţii români în 

Italia.  

Evoluţia recentă a emigraţiei în Italia, pare a demostra o preferinţă mai 

accentuată pentru Regiunea Lazio, regiune în care este şi capitala Roma. Aici sunt 

cantonaţi peste 38% din emigranţii tecuceni din Italia. O a doua regiune de 

concentrare a emigraţiei populaţiei din oraş în Italia este Regiunea Veneto cu un 

procent de 13,1%.  

                                                           
33

 O lege permisivă atât în ceea ce priveşte imigraţia, cât şi în ce priveşte dobândirea unui statut legal în Italia. 
34

Dintre ramurile industriale afectate de criza economică se  identifică şi construcţiile, domeniu în care foarte mulţi 

emigranţi lucrau. 
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Migraţia în centrele industriale 

din Regiunile Piemonte, Veneto sau 

Lombardia nu reprezintă o raritate, 

deoarece în aceste trei regiuni italiene 

sunt mai bine de 31% dintre 

emigranţii în această ţară.  Secundar în 

Italia mai apar şi două grupări, în 

nord, ale emigranţilor din oraş, la 

Padova (6,1%), Torino (7,8%). La 

acestea se adaugă şi alte centre 

nordice de atracţie dar cu ponderi ceva 

mai reduse: Milano (5,4%), Verona 

(4,9%) şi Florenţa (2,6%).  

Ultimii ani arată o conturare a 

grupărilor emigranţilor în regiunile din sudul Italiei, atractive  datorită existenţei unui 

disponibil de locuri de muncă din agricultura, mai ales în Regiunea Puglia cu 8,3%, 

cu o localizare prioritară în oraşul Bari (6,8%). Tot din partea de sud, dar cu un 

procent mai redus se situiază Regiunile Campania, Insula Sicilia şi Sardinia (cu 3,6%, 

2,3% şi respectiv 1,3%). Imigranţii în aceste regiuni s-au cantonat, în special, în 

oraşele Napoli (5,8%) şi în Padova  (6%). 

Următoarea destinaţie ca dimensiune a preferinţelor, ceva mai recentă şi mai 

puţin reprezentată, este Spania, ţară ce a primit până la momentul actual 9,5% din 

volumul total al emigranţilor din oraşul Tecuci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.10. Dinamica emigranților originari din municipiul Tecuci în Spania 

(Sursa datelor: DJS Galați) 

Fig. nr. 9. Distribuția geografică a imigranților 

originari din municipiul Tecuci în Italia (1990-2010) 

Sursa datelor: Primăria Municipiului Tecuci 

(Serviciul de Evidență a Populației) 
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Fluxurile migratorii şi preferinţele populaţiei din oraş s-au îndreptat spre 

această ţară (Spania) ca urmare a politicilor modificate de către stat cu privire la 

statutul cetăţenilor străini.  

Primul an cu o rată mai ridicată în ceea ce priveşte imigrarea cetăţenilor români 

din oraşul Tecuci în Spania a fost anul 2000, când s-au inserat pe piaţa muncii 

spaniole 10,5% din totalul emigranţilor din oraş în întreaga perioadă analizată (1990 - 

2010). În perioadă de analiză a emigraţiei populaţiei din oraşul Tecuci în această 

țarăexistă doi ani de vârf, în care procentul din întreaga perioadă a fost de 12%, aceşti 

ani fiind 2002 şi 2008. Anul 2002 a dus la o creştere a celor emigraţi în Spania ca 

urmare a unor reglementari legislative privind statutul cetăţenilor străini şi inserarea 

acestora pe piaţa muncii. Referitor la anul 2008, trebuie precizat că fluxul migratoriu 

din acest an se datorează în primul rând aderării României la Uniunea Europeană în 

anul 2007.      

După 1 ianuarie 2007, accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii Statelor 

Membre ale Uniunii Europene se realizează în conformitate cu prevederile Tratatului 

de Aderare a României la Uniunea Europeană, potrivit cărora Statele Membre au 

posibilitatea de a introduce măsuri tranzitorii până la liberalizarea totală a accesului 

lucrătorilor români, cu scopul protejării propriilor pieţe ale muncii. 

Spania este una dintre statele ce au decis impunerea de restricţii liberului acces 

al lucrătorilor  români pe piaţa muncii spaniole pe o perioadă de doi ani, cu 

posibilitatea reanalizării după un an de la aderare. În cadrul reuniunii din 28 

decembrie 2007 a Consiliului de Miniştri a fost aprobată, la propunerea ministrului 

muncii şi afacerilor sociale, ministrului afacerilor externe şi ministrului de interne, 

menţinerea perioadei tranzitorii privind accesul pe piaţa muncii a lucrătorilor din 

România şi pentru anul 2008.  

Aceste restricţii vizează forţa de muncă salariată, nefiind aplicabile cetăţenilor 

români care desfăşoară activitate autonomă. 

În această perioadă, potrivit Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la 

Uniunea Europeană se vor aplica „măsuri de drept intern sau măsuri rezultate din 

acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei 

de muncă din fiecare stat membru‖ (în cazul Spaniei, Acordul dintre România şi 

Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de muncă între 

cele două state, ratificat prin Legea nr. 464/2002).  

Acordul dintre România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea 

circulaţiei forţei de muncă între cele două state prevede următoarele categorii de 

lucrători:  

 lucrători permanenţi, pentru o perioadă iniţială de cel puţin un an;  

 lucrători sezonieri, pentru o perioadă de cel mult 9 luni pe an; 
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 stagiari, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care doresc să îşi 

perfecţioneze pregătirea profesională şi lingvistică, pentru o perioadă de 12 

luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu cel mult 6 luni.   

Aşa cum am remarcat şi în cazul Italiei, se remarcă şi pentru Spania o 

preferinţă pentru capitală,  unde se localizează 36,2% din totalul celor ce aleg această 

ţară.  

Un al doilea pol iberic – spaniol este reprezentat de Barcelona (11,8%), 

argument dat de oferta de muncă în construcţii pentru bărbaţi şi necesarul de mână de 

lucru din hoteluri şi restaurante pentru femei. Restul emigranţilor se regăsesc prioritar 

în Andaluzia, care este regiunea cu cea mai mare recepţie de forţă de muncă în 

agricultură, dar şi Castilia. 

Dacă cele două destinaţii ce au fost analizate anterior prezintă o serie de puncte 

comune
35

, nu la fel stau lucrurile cu fluxul migraţionist spre Marea Britanie. Fluxurile 

spre această destinaţie au început ceva mai târziu, pentru că aici se practică o 

legislaţie mai severă cu muncitorii străini. 

Singurul punct comun cu Italia şi Spania este acela că marea majoritate a celor 

emigraţi s-au localizat în capitală, dar trebuie subliniat faptul că ponderea lor în 

Londra  este mult mai mare faţă de Roma şi Madrid, ajungând la aproape 90% din 

total, mai exact 89,2%.  

 În ultimii ani migraţia spre această ţară a crescut, chiar dacă aici nu au avut loc 

reglementări legislative cu privire la statutul populaţiei străine în Marea Britanie. 

Aceste creşteri au avut loc ca urmare a permisivităţii frontierelor Spaţiului Shengen.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.11. Dinamica emigranților originari din municipiul Tecuci în Grecia 

(Sursa datelor: DJS Galați) 

 

                                                           
35

 O legislaţie permisivă a statului gazdă, obţinerea relative facilă a unui loc de muncă şi  un cadru cultural apropiat. 
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Dacă analizăm evoluţia migraţiei în Grecia vom observa faptul că aceasta a 

avut o evoluţie în formă de dinţi de ferăstrău. Cu toate acestea se poate observa până 

în anul 2004 un trend ascendent, pentru ca apoi acestă rată de creştere să scadă, ca 

urmare a preferinţei celor ce practică această migraţie internaţională spre alte ţări 

precum (Italia şi Spania), ţări ce au intrat mai târziu în acest tablou al preferinţelor 

emigranţilor din Tecuci. 

 Germania se remarcă sub o altă formă, spre deosebire ce celelalte state 

preferate de către populaţia emigrantă din Tecuci. Această ţară se remarcă printr-o 

serie de prevederi legislative pe care trebuie să le îndeplinească imigranţii în această 

ţară.  
 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.12. Dinamica emigranților originari din municipiul Tecuci în Germania 

(Sursa datelor: DJS Galați) 

 Repartiţia teritorială a emigranţilor din oraşul studiat în această ţară este una 

pulverizată, identificându-se doi poli de concentrare în zona oraşului Munchen, care 

concentrează 34,6% din totalul celor emigraţi în Gemrmania şi capitala acestei ţări 

care se remarcă printr-un procent ce depăşeşte puţin 30% din total. Astfel se observă 

o preferinţă pentru capitală şi în Germania, asemenea Italiei şi Spaniei. 

 Franţa, departe de a fi o destinaţie prioritară pentru emigranţii din Tecuci 

concentrează 1,7%  din fluxul total al plecărilor din oraş, atracţia economică a 

capitalei Paris fiind şi în acest caz bine ilustrată cu un procent de 53,3%, regiune ce 

este urmată de Insula Corsica din Marea Mediterană (20%), majoritatea celor ajunşi 

în această insulă activând în domeniul agricol şi în hotelărie.  

 Fluxurile migratorii spre continentul nord american concentrează 2,64% din 

totalul emigraţiei din oraş, majoritatea optând pentru Statele Unite ale Americii 

(1,8%). Cel mai adesea repartiţia celor ajunşi pe aşa zisul ―tărâm al făgăduinţei‖ este 

individuală, excepţie făcând doar cei ce au ajuns aici cu familia. Principalele oraşe în 

care s-au stabilit imigranţii din Tecuci în SUA sunt Washington (20%) și New York 

(16,6%). 

 O a doua ţară ca prefe rinţă din continentul nord-american este Canada, cu 

un procent de sub 1% din totalul fluxului emigraţionist din oraşul Tecuci în perioada 
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de analiză 1990-2010. În această ţară repartiţia spaţială este la fel de punctiformă ca 

şi în cazul Statelor Unite ale Americii. Cele mai mari concentrări ale populaţiei din 

Tecuci în Canada sunt în Toronto (35,7% din totalul celor imigraţi în Canada), oraş 

ce este urmat de capitala Ottawa cu un procent de 28,5%.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr. 13. Dinamica emigranților originari din municipiul Tecuci în America de Nord 

(Sursa datelor: DJS Galați) 

Tabloul destinaţiilor emigraţioniste din Tecuci este completat de ţări ce au 

procente mai mici, ce nu depăşesc 2% din total. Dintre acestea amintim Irlanda 

(1,02%),  – destinaţie recent intrată în preferinţele emigranţilor şi orientată în special 

spre Dublin, Israel – lucrători în domeniul construcţiilor (1,26%), Cipru – în special 

în hotelărie (1,68%), Belgia (1,74%). Emigraţia populaţiei din oraşul studiat se mai 

orientează şi spre alte destinaţii, dar cu procente subunitare. Dintre aceste destinaţii 

precizăm: Olanda (0,6%), Austria(0,54%), Turcia(0,36%), Rusia (0,2%), Suedia și 

Norvegia (0,1%). 

II.4. Efectele migrațiilor internaționale asupra municipiului Tecuci 

II.4.1. Efectele migraţiei la nivel socio-demografic 

Din punct de vedere demografic, consecinţele migraţiei, atât a celei temporare 

cât şi a celei definitive, sunt semnificative. Tendinţa de a rămâne definitiv în ţările de 

destinaţie este bine cunoscută şi conduce la pierderi considerabile în rândul 

populaţiei. Această pierdere are drept consecinţă diminuarea ritmului de creştere 

demografică și economică sau chiar declinul activităţii economice. 

Recent se poate constata faptul că mobilitatea internaţională este mai mare în 

rândul persoanelor care au vârsta legală de a munci. În consecinţă, municipiul Tecuci 

se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a populaţiei.  

Majoritatea celor care emigrează sunt tineri, iar procentul acestora este în 

continuă creştere, putând astfel susţine afirmația că emigrarea afectează grupele de 

vârstă cu rate mari de fertilitate, reducându-se astfel potenţialul de nou-născuţi în 

oraş. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât emigrarea devine permanentă. 

Structura emigrării pe sexe dezvăluie unele schimbări, astfel că femeile imigrante 
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devin din ce în ce mai numeroase în ultimii ani. Efectele nefaste asupra ratei 

natalităţii şi a fertilităţii încep să fie din ce în ce mai prezente, dovadă fiind faptul că 

un număr tot mai mare de copii sunt născuţi în afara ţării. 

Implicaţiile fenomenului migraţionist la nivelul familiei sunt multiple, acestea 

făcând parte atât din sfera efectelor pozitive cât şi a celor negative. Banii trimişi de 

către emigranţi familiilor lor contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora având 

implicaţii pozitive asupra relaţiilor de familie și implicit susținerea economiei 

românești. Pe de altă parte, ne confruntăm cu suferinţa familiei pentru pierderea unuia 

sau a mai multor membri chiar şi cu titlu temporar. Toate acestea pot conduce cu 

uşurinţă la destrămarea familiei (divorţuri). 

Unul dintre cele mai importante efecte negative ale migraţiei forţei de muncă 

pare să fie în raport cu copiii migranţilor. În situaţiile în care copiii pleacă din ţară 

împreună cu părinţii lor, aceştia trebuie să treacă printr-o perioadă de acomodare, să 

înveţe o nouă limbă şi să înveţe să trăiască într-un mediu social diferit, lucru care de 

cele mai multe ori presupune un anumit grad de stress. 

II.4.2. Efectele migraţiei la nivel economic 

Din perspectiva prezentei lucrări este important să prezentăm impactul 

migraţiei forţei de muncă la nivel economic. Există un consens general asupra 

faptului că migraţia temporară poate să contribuie la îmbunătăţirea aptitudinilor și 

atitudinea față de muncă a emigrantului în urma experienţei câştigate prin munca în 

străinătate. 

Impactul direct al migraţiei internaţionale poate fi cu uşurinţă măsurat prin 

analiza investiţiilor făcute din banii câştigaţi în afara ţării. Analiza investiţiilor ne 

permite, de asemenea, să observăm în ce măsură gospodăriile investesc aceste sume 

sau din contră doar cheltuiesc aceste sume pentru achiziţionarea bunurilor de consum. 

Efectele  economice cele mai importante ale migrațiilor asupra municipiului 

Tecuci sunt legate de derapajele severe şi multitudinea de disfuncţii de pe piaţa forţei 

de muncă, dintre care amintim: 

  capacitatea de ocupare a forţei de muncă; 

  rata şomajului şi caracteristicile sale; 

 emigrarea în masă a forţei calificate de muncă – pierderea de „creiere‖, 

capabilă să creeze valoare adăugată mai mare; 

 distorsiuni salariale şi segmentarea forţei de muncă; 

  amplificarea economiei subterane (munca „la negru‖); 

  diminuarea potenţialului local de forţă de muncă; 

  utilizarea imigranţilor cu scopul de a suplini lipsa forţei de muncă locale. 

Pe lângă aceste aspecte ale migraţiei se remarcă o serie de efecte regionale 

benefice. Un  efect pozitiv al migraţiei este reprezentat de transferurile de valută, cu 

implicaţii puternice atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.  
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Efectele transferului de bani la nivel macroeconomic sunt destul de dificil de 

comensurat din cauza multiplelor interacţiuni la nivelul variabilelor macroeconomice. 

Aceste transferuri au efecte vizibile asupra investiţiilor şi economisirii. Cel mai 

vizibil impact al acestor transferuri se înregistrează asupra consumului gospodăriilor, 

atât de important la nivel macroeconomic, înregistrându-se în cererea agregată 

internă, componentă a PIB-ului.  

Transferurile de bani către gospodării reprezintă surse directe de creştere a 

venitului lor, ceea ce conduce la creşterea consumului şi implicit la reducerea 

temporară a sărăciei. Aceste sume au capacitatea de a reduce polarizarea socială prin 

efectul lor de redistribuire. 

Concluzii. Aprecierea calitativ-cantitativă a migraţiilor internaţionale actuale 

este destul de dificilă, complexă şi foarte greu de centralizat şi gestionat. Pentru 

oraşul în studiu, Tecuci, acest fenomen de mare amploare este mai cu seamă 

reprezentat după anul 2000, dar sunt cazuri în care unele persoane au riscat să 

emigreze încă de pe vremea regimului comunist. 

Se constată în studiul de faţă că acest flux din Tecuci este preponderent unul 

european, foarte puţin fiind unul extraeuropean. Cele mai mari fluxuri migraţioniste 

sunt îndreptate spre Italia, urmată la mare distanţă de Spania, Germania, Marea 

Britanie ș.a. 

Aceste fluxuri sunt susţinute în special de populaţia tânără, cu vârste cuprinse 

între 20 şi 29 ani, dar în rândul femeilor vârsta este ceva mai ridicată ca urmare a 

inserţiei lor pe o piaţa muncii mai lejeră din punct de vedere al efortului fizic. 

Aceast mod de a trăi al celor ce au ales să  practice „naveta‖ spre ţările Europei 

de Vest şi a altor locuri îndepărtate de origine a dus la o serie de efecte atât negative 

cât şi pozitive. 

Drept urmare a emigrării populaţiei tinere se înregistrează o scădere a 

numărului de copii, apare depresia în special a copiilor rămaşi singuri acasă şi daţi în 

îngrijirea unor rude pe perioada lipsei părinţilor. Dintre efectele pozitive se remarcă 

surplusul de bani ce este adus în familie, surplus care constituie premisele unei vieți 

decente. 
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Potenţialul turistic al Masivului Ceahlău / 

The Tourism Potential of Ceahlău Massif  
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37

, Fînaru Cornel
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Rezumat. Potențialul turistic al Masivului Ceahlău este susținut atât de cadrul natural (abrupturi 

stâncoase spectaculoase, stânci cu forme bizare, o corespondenţă rocă – structură – relief bine evidenţiată, 

specii vegetale şi animale cu valoare ştiinţifică deosebită), cât și de elemente antropice (mânăstiri, cabane 

turistice, trasee turistice marcate).  

Tabloul turistic al Masivului Ceahlău este întregit și de faptul că este singurul munte din țară care are 

hram bisericesc ‖Schimbarea la Față‖, pe 6 august. Această sărbătoare religioasă a generat una laică, numită 

‖Ziua Muntelui Ceahlău‖, organizată în prima duminică din luna august la Durău sau în satul Ceahlău, care 

atrage numeroși turiști și pelerini. 

Cuvinte cheie: Masivul Ceahlău, turism, cadru natural, obiective antropice. 

 

Abstract. The tourism potential of Ceahlău Massif is supported both by the natural setting 

(spectacular rocky cliffs, bizarre cliffs, well-documented rock correspondence - well-structured relief, plant 

species and animals of a particular scientific value) and the anthropic elements (monasteries, tourist trails, 

marked tourist routes). The touristic landscape of Ceahlău Massif is completed by the fact that it is the only 

mountain in the country that has a church dedicated to ―Jesus’ Transfiguration‖ on August 6
th
. This religious 

celebration has generated a secular one, called Ceahlău Mountain Day, organized on the first Sunday in 

August at Durău or in the village of Ceahlău, an event which attracts numerous tourists and pilgrims.  

Keywords: Ceahlău Massif, tourism, natural setting, anthropic objectives 

 

 

1. Introducere și obiective 

Din punct de vedere geografic, prin Masivul Ceahlău se înţelege arealul 

montan cuprins între văile Bistricioarei (la nord), Bistriţei (est), Bicazului (sud), 

Pintec şi Bistra (la vest), localizat în zona centrală a Carpaţilor Orientali şi desfăşurat 

pe o suprafaţă de 292 km
2
 (fig. 1). Acest areal cuprinde două unităţi morfologice 

distincte, disproporţionate ca suprafaţă şi grad de cunoaştere de către publicul larg: 

unitatea centrală înaltă, formată din conglomerate sau Ceahlăul propriu-zis şi unitatea 

culmilor periferice, modelate pe roci ale flişului carpatic (gresii, argile, marne), 

numite frecvent de localnici „obcini‖ şi „picioare‖.   
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Disproporţia ca pondere din suprafaţa masivului este evidentă: 10% - culmea 

centrală înaltă, 90% - culmile periferice, însă, aşa cum aminteam, există şi o 

deosebire netă ca „popularitate‖ a celor două subunităţi, în favoarea primei. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Așezarea geografică a Masivului Ceahlău în cadrul ţării 

 

De altfel, obcinile şi picioarele periferice nu se deosebesc, ca peisaj, aproape cu 

nimic de culmile munţilor învecinaţi, modelaţi integral sau parţial pe fliş (Stânişoara 

– spre est, Tarcău – la sud, o parte din Munţii Bistriţei – la nord). A patra unitate 

montană cu care se învecinează Masivul Ceahlău sunt Munţii Hăghimaş, spre vest. 

 Limitele sunt foarte clare pe toate laturile, chiar şi spre vest, unde văile opuse 

Pintec şi Bistra, apoi Capra îl separă de Munţii Hăghimaş. Celelalte limite sunt: spre 

nord – valea Bistricioarei între Pintec şi vărsarea în lacul Izvoru Muntelui, spre est – 

Valea Bistriţei, ocupată în prezent în acest sector de lacul amintit mai sus, iar spre sud 

– Valea Bicazului – (fig. 2). 
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Fig. 2. Masivul Ceahlău - limitele și unitățile vecine 

 

Principalul obiectiv al lucrării îl constituie evidențierea potențialului turistic al 

acestui masiv montan, reprezentat atât de cadrul natural (forme de relief deosebite, 

specii de plante și animale cu valoare științifică, peisajul în ansamblul său), cât și de 

elementele antropice (mânăstiri, schituri, biserici vechi de lemn). Ceahlăul este un 

munte de al cărui nume se leagă multe legende, el are un farmec aparte, cu care te 

atrage, indiferent de anotimp, să-i străbați potecile, să-i descoperi spectaculozitatea 

reliefului, gingășia florilor de colț și sunetul de toacă. 

2. Rezultate  

Ceahlăul este, poate, cel mai spectaculos munte al Carpaţilor Orientali, acesta 

fiind principalul motiv pentru care a fost străbătut în scopuri turistice încă de la 

începutul secolului 19. Ceea ce îi atrage pe turişti an de an este atât opera mâinii 

nevăzute a naturii, fie creaţia omului. Pe primul loc se află, totuşi, cadrul natural, dar, 

de multe ori, elementele antropice (mânăstiri, sate, cabane, poieni, fâneţe, barajul şi 

lacul „Izvorul Muntelui‖) amplifică pitorescul acestuia (fig. 3). 
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Fig. 3 - Masivul Ceahlău   și lacul Izvorul Muntelui 

 

Relieful este cel mai important element de atracţie al acestui munte, în primul 

rând al culmii centrale înalte, culmile joase periferice nedeosebindu-se cu nimic de 

unităţile vecine (Stânişoara, Bistriţei etc. - fig. 4). 

Surprinde în mod plăcut în primul rând maiestuozitatea muntelui în ansamblu, cu 

o siluetă zveltă, care domină autoritar prin înălţime toate culmile din jur, până la 

Munţii Călimani, care-l întrec cu numai 200 m. 

 Din orice parte l-ai urca, Ceahlăul te cucereşte prin impozanţa abrupturilor 

stâncoase şi a jgheaburilor ce par fără fund, prin prăpăstii ameţitoare, stânci uneori 

impunătoare (Panaghia– fig. 5, Turnul lui Budu, Detunatele, Clăile lui Miron, Piatra 

Ciobanului ş.a.), alteori mărunte dar cu forme interesante (Piatra Lăcrimată, Căciula 

Dorobanţului, Santinela Ocolaşului Mare, Coloana Dorică, Vulturul lui Traian etc) 

(Dieaconu, Săndulache, 2008). 

În ansamblu, cel mai spectaculos versant este cel sud-estic şi estic (parţial) – zona 

Turnu lui Budu – Ocolaşu Mic – Jgheabul Armenilor - Fundu Ghedeonului – 

Ocolaşul Mare – Piatra Lată a Ghedeonului – Detunatele, cu cele mai mari abrupturi . 
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 Fig. 4. Masivul Ceahlău – harta turistică 

(după Dieaconu, Săndulache, 2008) 

Impozante sunt şi: abruptul sud-vestic al Ocolaşului Mare (un perete vertical şi 

puţin festonat, cu o denivelare medie de 125 – 130 m şi lung de aprox. 1 km) (fig. 6), 

Prăpăstiile Stănilelor – situate la sud de precedentul, Gardul Stănilelor ş.a. 
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Fig. 5 - Stânca Panaghia        Fig. 6 - Abruptul Ocolaşului Mare  

 

O importanţă deosebită o au punctele de belvedere. Se poate considera că toată 

zona subalpină (înaltă) a Ceahlăului (dată fiind absenţa pădurii de aici) este un loc 

excelent de belvedere, dar, totuşi, se individualizează o serie de vârfuri mai înalte sau 

mai scunde („bâtci‖) de pe care privirea alunecă, în zilele cu vreme bună, până 

departe, la zeci şi chiar sute de kilometri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Vârful Toaca, 1900 m (aug. 2008) 

 

Cel mai important punct de belvedere este, fără îndoială, Toaca (fig. 7), un vârf 

impunător cu formă de piramidă care domină cu 100 – 150 m platoul superior. În 

zilele de vară, în mod normal de aici se poate admira, dincolo de jgheaburile şi 

prăpăstiile care îl înconjoară, panorama asupra platoului superior până la Ocolaşul 

Mare (fig. 8), asupra culmilor periferice, asupra munţilor învecinaţi sau mai 

îndepărtaţi (Bistriţei, Stânişoara, Tarcău, Hăghimaş, Giurgeu, Călimani). În unele zile 

de iarnă, însă, cu atmosferă deosebit de transparentă, pot fi zărite de pe Toaca 

majoritatea masivelor din Carpaţii Orientali (spre nord – până la Munţii Rodnei iar 
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spre sud – până la Ciucaş), dar şi unele masive din Carpaţii Meridionali (Bucegi, 

Făgăraş). 
 

 
 

Fig. 8 - Platoul superior al Masivului Ceahlău; în ultimul plan Vf. Ocolașul Mare (1907 m) 

 – vedere de pe vf. Toaca (aug. 2008) 

 

Locuri bune de belvedere se întâlnesc pe toate traseele turistice principale, mai 

multe înşiruindu-se totuşi pe porţiunile Cabana Fântânele – Toaca – Cabana Dochia 

şi Poiana Văratec – Ocolaşu Mic – Cabana Dochia.  

 
Fig. 9 - Cascada Duruitoarea (aug. 2007) 

 

De asemenea, un important obiectiv turistic îl 

reprezintă Cascada Duruitoarea (fig. 9), care este 

încadrată în categoria monumentelor naturii de tip 

geologic și geomorfologic (Dieaconu, Săndulache, 

2008). Vegetaţia şi fauna muntelui, prin speciile 

rare, endemice sau ocrotite de lege constituie, de 

asemenea, elemente de atracţie pentru iubitorii de 

natură. Dintre speciile floristice ocrotite de lege care 

pot fi întâlnite în arealul Ceahlăului amintim: floarea 

de colţ (fig.10), bulbucul de munte, papucul 

doamnei, ghinţura galbenă (genţiene), sângele 

voinicului (fig.11), tulichina albă, ruscuţa de primăvară, iar dintre animale: râsul, 
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cerbul carpatin, cocoşul de munte, acvila de munte, capra neagră (fig. 12). Mai 

trebuie menţionat că majoritatea florilor se deschid, sus pe munte, în lunile iunie şi 

iulie. 
 

Fig. 12 - Capre negre pe Brâna Ocolaşului 

Mare (foto: Titi Andraş) 

 

 

   Fig. 10 - Floare de colț         Fig. 11 - Sângele voinicului (foto: Bogdan Olariu) 

În Masivul Ceahlău, există numeroase specii vegetale şi animale cu valoare 

ştiinţifică deosebită, formaţiuni stâncoase spectaculoase sau cu forme bizare, alte 

aspecte ale cadrului natural care trebuie conservate şi ocrotite.Pentru acest scop, încă 

din 1941, a fost declarată rezervaţia forestieră „Poliţa cu Crini‖, cu o suprafaţă de 

363,9 ha, localizată pe versantul estic, în care este ocrotit arboretul excepţional de 

larice (Larix decidua var. Carpatica) în amestec cu molid (Picea excelsa) şi pin 

(Pinus silvestris). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13a - Panou informativ și fig. 13b - Platoul superior și vf.Ocolașul Mare, 1907 m (aug. 2008) 

 

Parcul Naţional Ceahlău (P.N.C.), înființat în anul 1994, este administrat de 

Consiliul Județean Neamț prin Serviciul de Administrare a P.N.C. Are o suprafaţă de 

7742,5 ha (26,5% din suprafața acestuia). În cadrul său se află și Rezervația științifică 

(strictă)‖Ocolașu Mare‖ (fig. 13a și b), care protejează turbăria subalpină cu specii de 

mușchi, afin, merișor, jneapăn de pe platoul dintre Bâtca lui Ghedeon și Ocolașu 

a. b. 
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Mare (în cadrul acestei rezervații accesul este permis numai cu acordul Administrației 

P.N.C.) (Săndulache, 2014). 

Obiectivele antropice sunt reprezentate de biserici vechi din lemn (la Ceahlău, 

Bistricioara, Grinţieş, Telec), mânăstiri şi schituri mai vechi (Durău) (fig. 14) sau mai 

noi (Răpciuniţa sau Poiana Maicilor, Portăriţa – pe Pintec, Cerebuc), muzee (în 

primul rând muzeul de istorie şi etnografie din Bicaz(în care sunt ilustrate aspecte 

privind viaţa locuitorilor de pe Valea Bistriţei de dinainte şi din timpul amenajării 

lacului Izvoru Muntelui). Mânăstirea Durău, întemeiată încă din secolul 17 este, în 

prezent, de maici, numără 17 vieţuitoare şi are hramul Buna – Vestire (25 martie). 

Biserica, din zid, a fost ridicată la 1832 – 1835, având arhitectură cu dominantă 

moldovenească dar şi cu elemente străine şi a fost pictată în 1935 de către Nicolae 

Tonitza şi ucenicii săi (un grup de studenţi şi absolvenţi ai Academiei de Arte 

Frumoase din Iaşi, printre care şi Corneliu Baba). În pictură atrag atenţia în mod 

deosebit ochii de copil specifici lui Tonitza, din unele scene, cadrul natural în care se 

desfăşoară momentele biblice ilustrate, cu Ceahlăul pe fundal sau straiele 

moldoveneşti ale unor persoane reprezentate. 

De asemenea, la o altitudine de 1740 m,  pe platoul superior al masivului, s-a 

întemeiat (la iniţiativa mitropolitului de atunci al Moldovei şi Bucovinei, actualul 

patriarh al României, P.F. Daniel Ciobotea) în anii 1993 – 1995, mânăstirea cu 

hramurile‖Schimbarea la Față‖și ‖Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și 

Sfânt‖, loc de pelerinaj pentru mulți credincioși din țară în ziua de 6 august (fig.15).  
 Fig. 14 - Mănăstirea Durău (ian. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 - Mănăstirea ‖Schimbarea la Față‖ de pe platoul 

Ceahlăului (febr. 1999) 

 

 

Potențialul turistic antropic este întregit de cabanele existente în acest masiv 

montan: Izvoru Muntelui (780 m alt.), Fântânele (1240 m) și Dochia (1750 m) și de 
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numeroasele trasee turistice marcate, având ca destinație cabana Dochia, situată pe 

platoul superior al muntelui (Săndulache, 2010). 

3. Concluzii  

Spaţiul Masivului Ceahlău este un veritabil laborator în aer liber, aici existând 

numeroase specii vegetale şi animale cu valoare ştiinţifică deosebită, formaţiuni 

stâncoase spectaculoase sau cu forme bizare, o etajare climatică şi bio-

pedogeografică foarte clară, o corespondenţă rocă – structură – relief bine evidenţiată 

şi alte aspecte ale cadrului natural care atrag numeroși turiști în fiecare an, indiferent 

de anotimp. Tabloul turistic al Masivului Ceahlău este întregit și de obiectivele 

turistice antropice, mai ales mânăstirile, care atrag numeroși pelerini și turiști în zilele 

de sărbătoare și hram. 

Muntele Ceahlău are hram bisericesc (singurul de acest fel din țară) – 

‖Schimbarea la Față‖, pe 6 august; această sărbătoare religioasă a generat şi una 

profană, laică, numită ‖Ziua Muntelui Ceahlău‖, organizată în prima duminică din 

luna august la Durău sau în satul Ceahlău. 
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Observări geografice în ”Țara Soarelui de la miezul nopții”  /  

Geographical observations in “The Midnight Sun Country” 
 

Tătaru Alexandra
39

, Paraschiv Viorel
40

 

 

 

Rezumat. Studiul se bazează pe observațiile geografice din expediția desfășurată în perioada 24 iulie 

– 6 august 2016. Sub coordonarea prof. univ. emerit dr. Vasile Surd, de la Universitatea „Babeș Bolyai‖, 

Cluj Napoca,  s-au alăturat 10 geografi. Circuitul în Scandinavia a cuprins parcurgerea a aproximativ 10.000 

Km, respectiv trasee din 15 țări din Europa Centrală și Nordică, scopul principal fiind atingerea extremității 

nordice a Europei, Capul Nord. Alte observații geografice au cuprins tipuri de relief, în special fiordurile 

norvegiene, schimbările  peisajului (funcție de influența climatică, sol, rocă, latitudine), floră, faună, aspecte 

rurale și urbane, cultura populatiei Sami etc. „Țara Soarelui de la miezul nopții‖ este metaforic denumit 

spațiul situat dincolo de Cercul Polar. Fenomenul se produce în lunile de vară (14 mai-31 iulie), soarele 

nedepășind linia orizontului.  

Cuvinte – cheie: nord, Europa, cultura sami, peisaje, tundră 

 

Abstract. The study is based on the geographical observations carried out during the expedition 

which took place between July 24 and August 6, 2016 when 10 geographers, led by prof. Vasile Surd from 

Babeş Bolyai University of Cluj Napoca, joined this expedition. The Scandinavian circuit covered about 

10,000 km, and routes from 12 countries in Central and Northern Europe, its main goal being to reach the 

northern end of Europe, The North Cape. Other geographic observations included relief patterns, especially 

the Norwegian Fjords, landscape changes (depending on climate, soil, rock, latitude), flora, fauna, rural and 

urban aspects, the culture of Sami population, etc. ―The Midnight Sun Country‖ is metaphorically called the 

space beyond the Polar Circle. This phenomenon occurs during the summer months (May 14 - July 31), 

when the lower part of the Sun never meets the horizon line.  

 Keywords: North, Europe, Sami culture, landscapes, tundra 

 

Introducere. Expediția noastră, a grupului de 17 călători, din care 10 geografi, 

a avut loc în perioada 24 iulie – 6 august 2016, sub coordonarea prof. univ. emerit dr. 

Vasile Surd, de la Universitatea ‖Babeș Bolyai‖, Cluj Napoca. Deplasarea s-a făcut 

cu microbuzul, iar cazările zilnice au fost în campinguri, hosteluri și pensiuni 

agroturistice (Polonia, Letonia). Costurile nu au fost foarte mari, tocmai pentru că 

pregătirea călătoriei s-a făcut minuțios.  

Scop și obiective. Circuitul în Scandinavia a cuprins parcurgerea a aproximativ 

10.000 Km, cu plecare din Cluj Napoca, respectiv parcurgerea unor trasee principale 

din 15 țări din Europa Centrală și Nordică. Scopul principal a fost atingerea 
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extremității nordice a Europei , Capul Nord , situat la latitudinea de 71̊ 10 ’ 08″ N 

(Observator) și fluturarea Drapelului României (foto 10). Pe parcursul călătoriei s-au 

făcut și alte observări staționare geografice referitoare la structurile geologice și 

geomorfologia terenului în special a fiordurilor norvegiene, asupra schimbărilor de 

peisaj de la sud spre nord (funcție de influența climatică, sol, rocă, latitudine), floră, 

faună, a extinderii silvotundrei și a efectelor imediate a topirii permafrostului, aspecte 

rurale și urbane, cultura populatiei Sami etc., observații comparative și corelative 

privind realitatea din teren versus teorie. „Țara Soarelui de la miezul nopții‖ este, 

metaforic, denumit spațiul situat dincolo de Cercul Polar de Nord european.  

 

     
Foto 1-2. Capul Nord (la ora 01:24 și 03:47 a.m.) 

 

Fenomenul „Soarele de la miezul nopții‖ se produce în lunile de vară (în 

perioada 14 mai - 31 iulie), Soarele, atunci, nedepășind linia orizontului (foto 1 - 2). 

În preajma solstițiului de vară și până la finalul lui iulie, Soarele în loc să apună urcă 

din nou pe bolta cerească. În timpul expediției noastre am observat, treptat, pe măsură 

ce înaintam spre nordul Europei, că numărul orelor cu lumină creșteau, iar dincolo de 

Cercul Polar am avut parte de experiența unei săptămâni cu lumină continuă. Pentru a 

ajunge la Capul Nord trebuie să se treacă de pe continent pe Insula Mageroya, accesul 

fiind posibil prin tunelul rutier submarin de 6,87 km lungime, care atinge - 212 m 

adâncime (foto 4).  

    Sami este poporul indigen din nordul îndepărtat, adevărații stăpâni ai 

regiunilor circumpolare nord-europene. Populația Sami (saami) ocupă nordul 

extrem al Europei scandinave totalizând cca 70.000 de locuitori
41

. Centrul cu cea mai 
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 „Sami sunt un popor băştinaş în  Norvegia, Suedia şi Finlanda, ţări în care ei formează o minoritate etnică. O populaţie 
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fiind de aproximativ 70.000. Numărul samilor care trăiesc în fiecare din aceste ţări  în parte este:  în Norvegia de 45.000 
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numeroasă populație sami este orașul Inari - Finlanda, unde trăiesc cca 6.787 

locuitori. ‖Saami Siinda‖ din orașul Inari este muzeul etnografic specific al acestei 

civilizații misterioase din nordul rece european, care cuprinde colecții de artizanat și 

de habitație specifice, diorame cu elementele de floră și faună identitare
42

. Tot în 

acest oraș se află și Parlamentul finlandez al populației Sami, care este decident 

pentru această minoritate încă din 1973
43

.  
 

 
Foto 3. Parlamentul Națiunii Sami, Karasjok/Kárášjohka, Norvegia 

(Sursa: www. wordpress.com/2011/09/08/sami-laponi-finlanda-minoritat) 

 

Aici putem găsi ultimii crescători extensivi de reni din Europa. Societatea 

consumistă a reușit din păcate să dizloce tradițiile stăpânilor nordului rece, doar 10 % 

din populația actuală Sami mai duce un stil de viață semi-nomad folosind renii pentru 

carne, blănuri și transport. Turismul și produsele tradiționale manufacturate ale 

culturii Sami absoarbe tot mai mulți locuitori ai zonei spre terțializare ocupațională 

(foto 8 - 9). În Norvegia, populația Sami - Samediggi are propriul Parlament, care 

acționează în numele lor în problemele culturale
44

. Există trei adunări sami, câte una 

pentru Finlanda, Suedia și Norvegia, însă coordonarea se face de la Parlamentul 

Națiunii Sami aflat în Karasjok / Kárášjohka, Norvegia (foto 3). 

                                                                                                                                                                                                 
locuitori;  în Suedia de 17.000 locuitori; în Finlanda de 6.000 locuitori; în Rusia de 2.000 locuitori.  Toate aceste cifre 

sînt aproximative‖ 
42
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Insula Magerøya 

- Situată în extremitatea nordică a Norvegiei, în județul Finmark, municipiul 

NordKapp, la nord de Peninsula Posanger, mărginită spre nord de Marea 

Barents; 

- 3500 locuitori stabili; cca 200 mii de turiști anual (2015); 

- are o suprafață de 436,6 kmp, altitudinea maximă 417 de metri;  

- geologia: depozite paleoproterozoice în care remarcăm alternanțe subțiri de 

gresii, filite, biotite, granite, depozite marine; 

- accesul prin tunelul rutier submarin dinspre partea continentală, via E 69 (foto 

4). Tunelul executat între 1993 - 1999 are 6,87 km lungime și se află la - 212 m 

adâncime sub nivelul mării; 

  

          
Foto 4 - 5. Tunelul și harta turistică a insulei 

 

- țintele turismului local sunt: peisajul natural al stâncilor și fiordurilor (punctele 

extreme: Nord Kapp și Knivskjeladen), peisajele naturale de tundră - a faunei 

și florei (Gjesvaer), drumeții, ciclism, motorbiking, pictură, cultura Sami, sate 

pescărești (Skarsvag) - foto 5;  

- peisajul natural cu covorul vegetal specific pare sterp, dar în același timp 

spectaculos cu un strat subțire de sol de tundră, cu tufe izolate și dense de  

mesteacăn pitic sau sălcii de tundră, flora verii este foarte bogat colorată (foto 

7); 

- În sudul Insulei Magerøya, arheologii au găsit dovezi de așezări care datează 

de 10.000 de ani;   

- Așezările sunt mici dar au toate dotările edilitare moderniste (spital, școală, 

grădiniță, magazine, spații de stocare a peștelui), sunt situate în apropierea 

golfurilor, ferite de vânt și de îngheț influențate de Gulf  Stream, au profil 

pescăresc, zootehnic (reni) și de servicii: Gjesvær, Skarsvåg (foto 6), 

Nordvågen și Kamøyvær; 
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- centrul urban principal este Honningsvåg (aproximativ 2.000 locuitori) – punct 

terminus al  liniei de ferryboat, port pentru escală nave de croazieră, mic 

aeroport;  

- Knivskjellodden - Cel mai nordic punct al Insulei Mageroya  se află la 71.122° 

N , la 1,5 km NV de Capul Nord (și este punct de atracție); 

- Nordkapp este o faleză stâncoasă și abruptă, dominată de structuri geologice 

cristaline dure (punctul cel mai înalt măsoară doar 307 m), la o distanță de 

2.102,3 km față de Polul Nord; 

 

      
Foto 6-7. Skarsvåg 

 

- punctul terminus al Europei pe ruta E69, tot drumul prin Norvegia până la 

Capul Nord este menținut deschis în timpul iernii;  

- Punct de atracție turistică, platou de observare a ‖Soarelui de la miezul nopții‖ 

(14 mai-31 iulie). Soarele atinge punctul cel mai de jos de la 12:14 - 12:24 în 

acele zile (foto 1-2); 

- este punctul în care Marea Norvegiei, o parte din Oceanul Atlantic, întâlnește 

Marea Barents, o parte din Oceanul Arctic;  

- Capul Nord a fost numit de englezul Steven Borough, căpitanul expediției 

‖Edward Bonaventure‖, care a navigat în 1553, în căutarea strâmtorii de Nord-

Est; 

- centru de vizitare construit în 1988 pe platoul cu vedere panoramică cuprinde: 

cafenea, restaurant, oficiu postal, magazin de suveniruri, muzee, sală de 

conferințe și de proiecție, terasă de vizitare; 
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Foto 8-9. Cultura Sami (gastronomie cu supă de ren și agroturism  

pe insula Magerøya) 

Concluzii. 

- Obiectivul principal al expediției a fost vizita în extremitatea nordică a Europei 

– 71̊ 10’ 08″ N (Observator) și a fost îndeplinit; 

- Observarea tradițiilor de viață ale populației Sami ne-au făcut să înțelegem 

faptul că asimilarea lor treptată cu greu va putea fi oprită; 

- Alte obiective: observările de teren asupra geomorfologiei și tipurilor de relief, 

schimbărilor recente în peisaj (funcție de influența climatică, sol, rocă, 

latitudine), floră, faună, aspecte rurale și urbane ș.a. au întregit ansamblul 

reușitelor expediției.  

 

Foto 10. Capul Nord 
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Evidențieri genealogice în spațiul Moldovei (ramurile carpilor și ale brudurilor)/ 

Genealogical Evidences in the Moldovian Territory  (The Branches of the Carps 

and Bruvers) 

 
 

Ipate Emil
45 

 

 
Rezumat. Nici un cercetător nu a reușit să descopere profunzimile genealogiei acestui neam 

medieval de nobili din care provine și cunoscutul om politic P. P. Carp. De aceea, am căutat să rezolv 

blocajul de netrecut, folosindu-mă de abordări interdisciplinare. Prezenta lucrare este  primul studiu care 

reușește să scoată la lumină genealogia acestei familii de nobili moldoveni. Astfel, s-au redat încă 3 secole 

din arborele genealogic al acestei personalități (reprezentând cel puțin 6 generații) și, chiar mai mult, s-a 

făcut o racordare geografică și etimologică cu ramura Brudurilor și chiar a dacilor liberi (a carpodacilor), 

traversând granițele mileniilor. 

 Cuvinte cheie: bruduri, carpi,  arbore genealogic, P. P. Carp 

 

Abstract. No researcher has been able to uncover the depths of the genealogy of this medieval 

nobility, of which the well-known politician P. P. Carp comes from. That is why I have been trying to solve 

the deadlock by using interdisciplinary approaches. The present work is the first study that manages to bring 

to light the genealogy of this family of Moldavian nobles. Thus, three centuries later, the genealogical tree of 

this personality (representing at least 6 generations) was born, and even more, a geographic and etymological 

connection was made with the branch of the Bruvers and even with the free Dacians (of the Carpathians), 

crossing the millennia borders. 

Keywords: Bruvers, carps, family tree, P. P. Carp 

 

 

 Cunoscut om politic, fondator- junimist, critic literar, traducător de pionierat al 

operelor lui Shakespeare în limba română, călător și om de cultură format în 

Occident, ministru al cultelor, ministru de externe și prim-ministru al României, Petre 

P. Carp a atras interesul multor cercetători români și străini. 

Unii din istoricii și publiciștii cunoscuți au încercat, prin eforturi demne de 

respect, să identifice originea neamului lui Petre P. Carp și să-i întocmească arboreale 

genealogic. Ei au publicat diferite lucrări cu rezultatele cercetărilor extrase din  

scrierile istorice, dar și din documentele de arhivă.  

 Dacă pornim de la colecțiile celebre de documente ale Academiei Române și 

ale Intitutului de Istorie „A. D. Xenopol‖, constatăm faptul că, în Documenta 

Romaniae Historica, numele acestei familii Carp apare pentru prima dată în anul 

1646 (Carp Lungul),  ceea ce nu este suficient pentru acest caz. 

O primă eroare făcută de cercetători și descoperită de mine este descrisă în cele 

ce urmează. Astfel,  în anul 1899, Octav George Lecca a publicat primul dicționar 

genealogic românesc, intitulat „Familiile boierești române, istorie și genealogie”, 

care se referea și la această familie Carp, despre care el afirma în mod eronat că „s-a 
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stabilit în Moldova, venind din provinciile baltice, în secolul al XVI-lea.‖ Această 

falsă informație a fost răspândită în mod involuntar sau rău-voit. 

De altfel, autorul susține că nu a descoperit decât doar câțiva membri ai acestei 

familii precum Dumitru Carp (spătar al Moldovei) - din 1727, Toader Carp – din 

1749, un Carp (diac de divan) – din 1761, apoi Petrache Carp (fost paharnic) – pe la 

mijlocul secolului al XIX-lea, iar, în final, Petre P. Carp (născut în 1837) și căsătorit 

cu Sevastie Cantacuzino, având copii pe Jean, Petre, Grigore, Nicolae și pe Elsa - 

căsătorită cu lt. A. Sturza (1, pag. 209-210). 

 Constantin Gane, în lucrarea sa de memorialistică „P. P. Carp și locul său în 

istoria politică a țării‖, face o afirmație realistă și contrară primului autor, atunci 

când constată că prin „vinele lui Petre P. Carp curge sânge de boier vechi. Nu sânge 

din protipendadă, venită din meleaguri străine, ci sânge din boierimea 

moldovenească, care-și frământase în veacuri necazurile sale cu aspirațiile neamului 

românesc din pătura stăpânitoare‖.  

C-tin Gane ne descrie faptul că originea acestui neam nu este „nici din țara de 

sus, nici din țara de jos, nici din Carpați, nici de la Nistru – din Vaslui – ferit așa dar 

de influența germană, de influența maghiară, de influența rusească, de atingerea 

tătară sau turcească”. 

„În Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, familia Carp este trecută 

printre vechile neamuri ale țării. Ceea ce dovedește că numele de Carp nu este o 

poreclă dată unui oarecare Policarp ce ar fi aparținut neamului Lungu, cum ar 

rezulta din actele Țibăneștilor, publicate de N. Iorga, nici porecla unui alt membru al 

familiei ce ar fi aparținut neamului Russu, cum ar rezulta din studiul lui Traian 

Ichim...‖ (2, pag. 63). Istoria familiei Carp este strâns legată de cea a moșiei sale de la 

Țibănești.  

Descoperirea mea constă în faptul cert că ramura lui P.P. Carp se află în 

căsătoria lui Gavril Lungu cu Costanda, fata Antemiei, fiica marelui vornic Cristea 

Balș și a soției sale Odochia Ruxandra Capotici, aceștia din urmă fiind înrudiți cu 

Alexandru Vodă Lăpușneanu. 

Deci, primul membru cu numele de Carp al arborelui genealogic menționat în 

documente este Carp Lungul, fiul lui Gavril, care în anul 1646 cumpără Țibăneștiul 

de la vistiernicul Enachi.  

C. Gane constată faptul că „ Lunguleștii, redeveniți Cărpești, își duc traiul lor 

de boieri ținutali prin Moldova de Mijloc, ...îndeosebi în preajma văii Șacovățului, 

unde-și aveau moșiile și răzeșiile‖(1, pag. 64). Sunt descriși succesorii cunoscuți: 

paharnicul Gheorghe Carp (cu fiii săi, Toader, Costin și Ioan Carp – ultimul ajuns biv 

vel aga și moșier la Țibănești. El este cel care reface starea bună a moșiei prin anul 

1810). Au urmat fiii lui Ioan Carp, Nicolae și Petre, pătrunși de civilizația apuseană, 

iar apoi fiul pe care l-a avut cel din urmă, a fost chiar celebrul Petre P. Carp, căsătorit 

cu Smaranda, fiica lui Iorgu Radu, boier de pe la Dealul Mare – Tutova (3, pag. 66). 

Nicolae Iorga a publicat un volum de cercetări istorice intitulat „Studii și 

documente cu privire la istoria românilor” care include un capitol cu numărul II, 

intitulat „Documente relative la moșiiile Țibănești și Gănești ale domnului P. P. 

Carp”. Din cercetările documentelor prezentate se identifică filiația genealogică lui 
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P. P. Carp doar până la anul 1658, atunci când acel Carpu Lungul, fost armaș, 

feciorul lui Gavril Lungul, a vândut satul Țibănești..., pe Șacovăț, între Gârbești și 

Olășei, lui Mecula, al treilea vistiernic, cu 600 de taleri bătuți‖ (3, pag.6). 

În anul 1660, armașul Carp Lungul dă parte sa din Olășei (3, pag. 82), iar în 

1661, se întărește faptul că acel Carp Lungul, fiul, lui Gavril Lungul, a vândut moșia 

Țibănești, de pe Șacovăț (3, pag. 83). 

În lucrarea istorică a lui Filip - Lucian Iorga – „Strămoși pe alese -  

Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române”. Editura Humanitas , 

2014 (ediția digitală, fără paginație), la capitolul „ Strămoși exotici‖ se arată că 

originea  fam. Carp este concepută mitologic din Țările Baltice de către George 

Lecca, iar Sion o consideră provenită din răzeșii vasluieni. De aemenea, Ștefan 

Gorovei explică existența a două familii boierești Carp, ale căror patronime au 

provenit din numele de botez, prima descinde din armașul Carp Lungul de la 1646 

(care l-a dat pe omul politic P.P. Carp; cealaltă a fost familia lui Carp Rusu, ai cărui 

urmași l-au dat pe scriitorul Alecu Russo). 

Nici un cercetător nu a reușit să ducă mai departe genealogia acestui neam al 

familiei lui P. P. Carp, și de aceea am căutat să rezolv acest blocaj de netrecut. Astfel, 

prezenta lucrare reprezintă primul studiu care reușește să ducă genealogia familiei lui 

P. P. Carp încă 3 secole în profunzimile istoriei Moldovei (adică încă 10 generații). În 

urma unor cercetări perseverente, am reușit să identific un act esențial datat 7110, 

respectiv 1602, care se află doar într-o unică și rară publicație  de  documente din 

Arhivele Statului Iași, având titlul de „Ispisoace și zapise” publicate doar la Iași, de 

Gh. Ghibănescu, în anul 1915. În acest sens, fără ca autorul șă-și dea seama de 

importanța documentului descoperit, la pagina 50 a lucrării menționate, se prezintă 

următoarele aspecte: „Vedem dar că urmașii lui Țiban ies cu stăpânirea de pe Băcești 

încă din 1489 și că Sorița își împarte la feciorii ei altă moșie ce i-a rămas, 

Hovrăieștii. 

Stăpânirea în Băcești a trebuit să curgă pe 4 bătrâni, deoarece stăpânii din 

1489 sunt cei 4 feciori ai lui Petre Brudur. Stăpânirea lor a curs liniștită la urmașii 

cumpărătorilor din 1489, căci nu mai găsim alt act de trecere a proprietății decât în 

anul 7109, iunie 10 (1601) după 112 ani, după 3 generații de stăpâni, când vedem că 

din neamul lui Olog, și anume Balan, Nastasia și Tudora, vând cu 60 de taleri, 

partea lor din Băcești, lui Toader aprodul din Mărmureni. După un an, în 7110, 

iunie, 16 (1602), același Toader Marmure cumpără cu 25 de taleri, partea din 

Băcești a lui Gavril, feciorul Petrei (Brudur), nepot lui Răfei. Deci, în sec. Al XVI-

lea, găsim stăpâni în Băcești pe Ologești și pe Răfești, urmași ai Brudureștilor. 

Răzeșii continuă a-și stăpâni moșia. După 7 ani, găsim că se judecă un proces pentru 

o moară și niște case din Băcești, pre Bârlăzel, între feciorii Leontesei și ai lui Gavril 

Lungul, răstrămoșul lui P. P. Carp. În 7170 (1662), iulie, 9, Evstatie Dabija, dă 

rămași pe Lunulești și primindu-se ferae 12 zloți în visteria domnească, s-a câștigat 

procesul în folosul feciorilor Leontesei. 

Gavril Lungul are de fecior pe Carp Lungul, care a dat apoi la urmași numele 

de Carp, în loc de Lungul (N. Iorga, Documente VII, 2, 8 I). ”  
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Dacă analizăm și mai în trecut, satul Brudurești, din ținutul Vasluiului, apare 

menționat pentru prima dată la anul 1438, în documentul de consimțire sau de întărire 

dat de Ilie voevod și fratele său Ștefan voievod, pentru moșia boierului Oană 

Portariul, arătându-se că acesta „a slujit mai înainte strărăposatului părintelui nostru 

cu dreaptă și credincioasă slujbă, și astăzi ne slujește nouă drept și credincios.‖ (7, pag. 

269). 
În legătură cu moșia „Brudureștilor‖, menționăm o populaţie care a locuit 

vechea Moldovă înaintea de întemeierea statului, cea a brodnicilor. „Este vorba de o 

populaţie atestată în sudul Moldovei, de mai multe documente medievale. La 

începutul secolului al XIII-lea, mai multe diplome papale le semalează prezenţa. Se 

adaugă şi un document al regelul maghiar Andrei al II-lea, emis la 1222, care arăta că 

teritoriile date teutonilor se întindeau până la est de Carpaţi, în teritoriile 

brodnicilor.‖(4) 

Victor Spinei arată că descoperirile arheologice corespunzătoare secolelor 

XI—XIII nu lasă să se întrevadă vreo diferențiere tipologică sau cantitativă a 

materialelor recuperate în zona Bârladului care să le individualizeze față de acelea din 

ținuturile din centrul și sudul Moldovei (5). Ipoteze în legătură cu identificarea 

brodnicilor cu alte populații decât valahii, „se bazează în general pe argumente 

neperemptorii şi sunt greu de acceptat‖, susţine același Victor Spinei, un specialist în 

istoria evului mediu (5).  

După descoperirile mele, apartenența etnică poate fi analizată și prin studiul 

etimologic al cuvintelor bruduri, bolduri, brodoni, bordoni sau brodnici. Rădăcina 

lor se află în cuvântul BROD, scris în limba slavă Бpoд, cuvânt care se traduce ca 

VAD (trecătoare, pod), ceea ce desemnează pe vechii locuitori ai vadurilor de pe 

văile din Țara Moldovei din secolele XI - XIII.  

Se constată că și astăzi mai există în limba română cuvântul BRODINĂ = taxă 

de trecere peste o apă, care în limba sârbă apare sub forma brodarina, formă care s-a 

simplificat pentru o ușoară pronunție în cazul numelui  BRUDUR, ceea ce devenit un 

cunoscut nume de familie (pentru strămoșii lui P.P. Carp). 

O altă explicație ar fi că există și un cuvânt românesc bordan, noțiune care are 

sensul de piatră, bolovan, stâncă, deal, munte (pentru locuitori ai dealurilor din 

Moldova), dar și adjectivul bordos, însemnând puternic, viteaz. Interesant este că și 

patronimul Carp are legătură cu o populație străveche de daci liberi purtând numele 

de carpi. În limba albaneză, termenul carp semnifică stâncă. Denumirea triburlor de 

carpi ar putea proveni dintr-un cuvânt dacic cu rădăcina în proto-indo-

europeanul *sker- sau*ker, înrudit, sau identic, cu albanezul karpë (stâncă); care a 

dat grecul karpós (încheietură). Aceste patronime se atribuiau ca niște porecle sau 

etichete pentru a descrie persoanele cu anumite însușiri specifice, cu o anumită 

îndeletnicire, origine sau descendendență. 
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©  Fig. nr. 1. Reconstituirea genealogiei reale a lui Petre P. Carp 

 

 
 

 

Note: 

* Elisabeta Sturdza a fost ultima proprietară care a locuit în conacul familiei Carp din 

Țibănești,  înainte de a fi naționalizat 

** Șerban Sturdza (n. 14 sept. 1947), fiul arhitectului Ioan Sturdza și al  pictoriței  

Alexandra Maria, născută Slătineanu, a obținut retrocedarea conacului familiei Carp, situat  în 

Țibănești,  după anul 2005. Șerban Sturdza are profesia de  arhitect, este președinte al Ordinului 

Arhitecților din România și membru corespondent al Academiei Române (2010), Co-președinte al 

Comisiei prezidențiale pentru patrimoniul construit, siturile istorice și naturale, instituită de 

Administrația Prezidențială, Director Executiv al Fundației Pro Patrimonio,  Ordinul național 

„Pentru Merit”. Căsătorit din anul 1975, are 3 copii născuți în 1976, 1977 și 1979. 
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Vizualizarea datelor spațiale în aplicația QGIS / 

Spatial Data Visualisation in QGIS Application 
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Rezumat. În acest articol am evidențiat modul de realizare a vizualizărilor 2D și 3D în aplicația 

„QGIS‖. Pentru acest lucru am pornit de la niște foi de hartă care formează teritoriul României, pe care 

le-am georeferențiat pe coordonatele de la colțurile acestora. Apoi am vectorizat punctele de cotă 

cunoscută de pe aceste foi de hartă. Am obținut, astfel, un nor de puncte de cotă cunoscută. Am 

convertit acest nor de puncte într-un raster (o vizualizare 2D) pentru teritoriul României. Pentru a 

genera modelul 3D am folosit un „plugin‖ din aplicația „QGIS‖, având la bază modelul raster 2D 

obținut anterior. 

Cuvinte cheie: vizualizare, model, nor de puncte 

 
Abstract. In this article we highlighted 2D and 3D visualisations in ―QGIS‖ application. To 

achieve this, we started from some map sheets of the Romanian territory, georeferenced on the corners 

coordinates. Then we vectorized the known elevation points on these map sheets. It thus resulted a 

cloud of known elevation points. We converted this cloud of points into a raster (2D visualisation) for 

the Romanian territory. To generate the 3D model, we used a ―plugin‖ from the ―QGIS‖ application, 

based on the previously obtained 2D raster model. 

Keywords: visualisation, model, cloud of points 

 

 

1. Aplicația QGIS 

„QGIS‖ este un Sistem de Informații Geografice (GIS), cu sursă deschisă 

(„open-source‖). QGIS este un proiect oficial al Fundației Surselor Geospațiale 

Deschise („OSGeo‖). Aplicația QGIS rulează pe sistemele de operare „Linux‖, 

„Unix‖, „MacOS‖, „Windows‖ și „Android‖. Această aplicație suportă formate 

vectoriale, raster, baze de date, precum și posibilitatea instalării de programe 

suplimentare („plugin‖-uri).
48

 

2. Georeferențierea în aplicația QGIS 

Pentru evidențierea modului în care se pot vizualiza datele spațiale în aplicația 

QGIS s-au folosit foile de hartărealizate în cadrul celei de-a treia ridicări topografice 

a Imperiului Austro-Ungar. 

Un exemplu de astfel de planșă
49

 este prezentat în figura nr. 1.
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Figura nr. 1. Exemplu de foaie de hartă 

pentru ridicarea topografică a Imperiului 

Austro-Ungar 

(Sursa: 

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/44-

45.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fac pașii necesari pentru georeferențierea planșelor corespunzătoare 

teritoriului României în aplicația QGIS. Pentru aceasta se creează mai întâi un 

layer de tip punct. 

 

 

 

 

                                                                                                Figura nr. 2. Crearea unui layer de  

                                                                                                         punct în aplicația QGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crează un fișier în programul Microsoft Excel, de forma celui 

prezentat în figura nr. 3, în care se introduc valorile pentru 

latitudinea(„Latitud‖) și longitudinea („Longitud‖) punctelor corespunzătoare 

colțurilor foii de hartă. Acest fișier se salvează în format „.csv‖. 

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/44-45.jpg
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/44-45.jpg
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Figura nr. 3. Coordonatele 

punctelor corespunzătoare 

colțurilor foii de hartă, 

introduse în fișierul 

format „.csv‖ 

 

 

 

Se folosește opțiunea din QGIS „Add Delimited Text Layer‖ („Adăugarea unui 

strat cu text delimitat‖) din bara de instrumente „Manage Layers‖ („Gestiunea 

straturilor‖) și se alege fișierul în format „.csv‖ creat mai sus. Exemplificarea 

acestei etape este făcută în figura nr. 4. 

 

 

 

 

Figura nr. 4. Selectarea fișierului în 

format „.csv‖, folosind opțiunea 

„Add Delimited Text Layer‖ din 

QGIS 

 

 

 

 

 

 

Prin apăsarea butonului „OK‖ din partea de jos se deschide o nouă fereastră și 

se alege sistemul de coordonate„WGS 84‖ în care se dorește introducerea 

coordonatelor geografice ale celor 4 puncte (figura nr. 5). 

Se apasă butonul „OK‖ aferent acestei ultime ferestre și sunt afișate punctele în 

sistemul de coordonate„WGS 84‖ (figura nr. 6). 
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Figura nr. 5. Alegerea sistemului de 

coordonate de referință pentru 

reprezentarea punctelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 6. Afișarea punctelor în   Figura nr. 7. Salvarea punctelor 

sistemul de coordonate „WGS 84‖    în fișierul format „.shp‖ 

 

Se salvează punctele într-un fișier format „.shp‖ (figura nr. 7). 

Se georeferențiază foaia de hartă în QGIS folosind opțiunea      

„Georeferencer‖, care se găsește accesând opțiunea „Raster‖ din bara de meniu 

principală și submeniul „Georeferencer‖ → „Georeferencer‖ (figura nr. 8). 
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Figura nr. 8. Opțiunea „Georeferencer‖ 

pentru georeferențierea foii 

de hartă în QGIS 

 

 

 

Se va deschide o nouă fereastră, „Georeferencer‖, folosită pentru 

georeferențierea unei imagini în QGIS.Se apasă butonul „Open raster‖, selectăm 

imaginea pe care vrem să o georeferențiemși se deschide o nouă fereastră de 

unde alegem sistemul de coordonate de referință în care va fi georeferențiată 

imaginea, respectiv „WGS 84‖ (figura nr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 9. Alegerea sistemului de 

coordonate de referință în care va fi 

georeferențiată imaginea 

 

 

 

 

 

 

După alegerea CRS-ului (sistemului de coordonate de referință), apare imaginea 

în fereastra pentru georeferențiere, după cum se poate observa în figura nr. 10. 
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Figura nr. 10. Aducerea imaginii 

raster în fereastra folosită pentru 

georeferențiere 

 

 

 

 

Se apasă butonul „Add point‖ și se merge cu pointer-ul de la mouse pe primul 

punct folosit pentru georeferențiere (colțul din stânga sus al foii de hartă) (figura 

nr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 11. Butonul „Add point‖ 

pentru adăugarea primului punct 

folosit la georeferențiere 

 

 

 

După adăugarea punctului, apare o fereastră în care se adaugă coordonatele pe 

care vrem să ducem punctul, așa cum este prezentat în figura nr. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 12.Adăugarea coordonatelor 

punctului folosit ca bază pentru 

georeferențierea imaginii 
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Astfel, se adaugă coordonatele tuturor celor 4 puncte folosite pentru 

georeferențiere. În partea de jos a imagini de georeferențiat apare tabelul cu 

punctele pe care se va realiza georeferențierea (figura nr. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nr. 13. Tabelul în care se  Figura nr. 14. Butonul „Transformation  

 prezintă coordonatele punctelor                settings‖pentru alegerea metodei 

  folosite pentru georeferențiere   de transformare 

Se apasă butonul „Transformation settings‖ („Setări pentru 

transformare‖) și se alege metoda de transformare folosită, metoda de 

reeșantionare a pixelilor, metoda de compresie, calea unde dorim să salvăm 

imaginea rezultată, precum și sistemul de proiecție pentru imaginea 

georeferențiată (figura nr. 14). După ce au fost parcurși acești pași, se apasă 

butonul „Start georeferencing‖ pentru georeferențierea imaginii (figura nr. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 15. Butonul „Start georeferencing‖                  Figura nr. 16. Fereastra în care se arată 

          folosit pentru georeferențierea                    stadiul în care se află georeferențierea 

            imaginilor în aplicația QGIS 
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În figura nr. 16 se prezintă fereastra cu stadiul în care se află georeferențierea. 

După ce s-a terminat georeferențierea, apare mesajul că operația s-a efectuat cu 

succes sau, dacă intervin erori la georeferențierea imaginii, apare un mesaj de 

eroare. La final, se închide fereastra pentru georeferențiere și apare imaginea 

georeferențiată în QGIS (figura nr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 17. Foaia de hartă georeferențiată în aplicația QGIS 

 

În mod asemănător se georeferențiază și celelalte foi de hartă. Scopul final 

este de a obține harta României în format raster (o vizualizare 2D a datelor 

spațiale), respectiv modelul 3D pentru România (o vizualizare 3D a datelor 

spațiale). 

3. Vizualizarea 2D a datelor spațiale în aplicația QGIS 

Pentru vizualizarea 2D a datelor în QGISdorim să transformăm elementele 

vectorizate și imaginile georeferențiate din proiecția „WGS 84‖ (EPSG: 4326) 

în proiecția „Pulkovo 1942(58) / Stereo 70‖ (EPSG: 3844). 

Pentru aceasta accesăm opțiunea „Project‖ din meniul principal al aplicației 

QGIS și dăm click pe „Project Properties...‖. 

Se va deschide o nouă fereastră, denumită „Project Properties ∣ CRS‖,unde 

bifăm căsuța „Enable ’on the fly’ CRS transformation‖ și selectăm sistemul de 

coordonate de referință „Pulkovo 1942(58) / Stereo 70‖, după cum se poate 

observa în figura nr. 18. 
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         Figura nr. 18. Schimbarea sistemului de                     Figura nr. 19. Alegerea parametrilor 

    coordonate de referință în aplicația QGIS,  

            pentru transformarea „CRS‖-ul sursă 

       folosind opțiunea „Enable ’on the în „CRS‖-ul  

              destinație fly’ CRS transformation‖ 
 

Se apasă butonul „Apply‖ din partea de jos a acestei ferestre și apare o nouă 

fereastră de unde putem selecta parametrii pentru transformare din „CRS‖-ul 

sursă în „CRS‖-ul destinație, atât pentru elementele vectorizate, cât și pentru 

imaginea georeferențiată (figura nr. 19). 

Prin folosirea acestei opțiuni din aplicația QGIS, ceea ce era vectorizat inițial în 

proiecția „WGS 84‖ se mută în noua proiecție aleasă, „Pulkovo 1942(58) / 

Stereo 70‖, după cum se poate vedea în figura nr. 20. 

 

 

 

 

 

Figura nr. 20. Afișarea pe display a 

elementelor vectorizate și imaginii 

georeferențate, în noua proiecție, 

„Pulkovo 1942(58) / Stereo 70‖ 

(EPSG: 4326) 

 

 

 

 

 

Ne ducem la opțiunea „Layer‖ din meniul principal din QGIS, selectăm „Create 

Layer‖ și dăm click pe „New Shapefile Layer‖, ca în figura nr. 21. 
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Figura nr. 21. Opțiunea de creare a 

unui nou layer în aplicația QGIS 

 

 

 

 

 

Se deschide o fereastră, denumită „New Shapefile Layer‖, de unde alegem tipul 

noului element (punct, linie sau poligon), sistemul de coordonate de referință în 

care vrem să salvăm fișierul format „shp‖și de unde adăugăm câmpurile pentru 

tabela de atribute aferentă layer-ului noul creat, respectiv: „Cota‖ (de tip 

„Real‖), „Latitud‖ (de tip „String‖) și „Longitud‖ (de tip „String‖). 

Se salvează acest nou „Shapefile‖ cu denumirea „Puncte_cotate_EPSG 3844‖, 

după cum se poate vedea în figura nr. 22. 

 

 

Figura nr. 22. Fereastra „New Shapefile Layer‖ 

pentru crearea unui nou layer în aplicația QGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facem activ layer-ul nou creat prin apăsarea butonului „Toogle Editing‖ 

de pe bara de instrumente „Digitizing Toolbar‖. Astfel, se deschide sesiunea de 

editare a unui layer (figura nr. 23). 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 23.Butonul „Toogle 

  Editing‖ folosit pentru deschiderea 

sesiunii de editare în QGIS 

 

 

 

 

Se apasă butonul „Add Feature‖ (figura nr. 24) și se începe editarea 

layer-ului. Se vectorizeaza fiecare punct cotat de pe foaia de hartă și se 

completează tabela de atribute cu valorile pentru elevație. După vectorizarea 

tuturor punctelor de pe foaia de hartă, se salvează layer-ul și se închide sesiunea 

de editare. Pentru închiderea sesiunii de editare se apasă din nou butonul 

„Toogle Editing‖. 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 24. Butonul „Add 

Feature‖ pentru începerea 

editării unui layer în QGIS 

 

 

 

 

Pentru a adăuga valorile pentru latitudine și longitudine în QGIS, facem editabil 

stratul cu punctele cotate și deschidem tabela de atribute. 

Din partea de sus, selectăm câmpul care ne interesează și la expresie, figurată 

prin semnul „ε‖, introducem „$x‖ pentru afișarea valorilor pentru 

latitudine.Apoi apăsăm butonul „Update All‖ din partea dreaptă, sus. La fel se 

procedează și pentru afișarea valorilor pentru longitudine, doar că la expresie se 

introduce „$y‖, după cum se poate observa în figura nr. 25. După actualizarea 

valorilor, se salvează tabela de atribute și se închide sesiunea de editare. 
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Figura nr. 25. Actualizarea 

tabelei de atribute pentru 

punctele cotate, cu valorile 

pentru latitudine și 

longitudine 

 

 

În acest fel se procedează pentru vectorizarea tuturor punctelor cotate de pe 

foile de hartă, pentru a se obține în final un nor de puncte de pe întreg teritoriul 

României, având ca atribute: cota, latitudinea și longitudinea (figura nr. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 26. Norul cu 

punctele cotate pentru 

întreg teritoriul României 

 

 

 

 

Pentru vizualizarea datelor sub forma unui raster în QGIS, apăsăm butonul 

„Interpolation‖ de pe bara de instrumente „Raster Toolbar‖, după cum se poate 

observa în figura nr. 27. 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 27. Butonul „Interpolation‖ 

de pe bara de instrumente 

„Raster Toolbar‖ din QGIS 
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Apare o nouă fereastră, denumită „Interpolation  plugin‖, de unde alegem 

layer-ul folosit pentru afișarea 2D a datelor (în cazul nostru s-a ales layer-ul cu 

punctele vectorizate, pentru care am introdus valorile pentru altitudine), câmpul 

din tabela de atribute folosit pentru interpolare (în cazul nostru Cota punctelor), 

metoda de interpolare (Interpolarea triunghiulară sau Ponderarea cu inversul 

distanței) și precizia modelului raster rezultat (în cazul nostru 300 x 300 metri). 

Tot aici selectăm calea unde vrem să salvăm imaginea raster rezultată (figura 

nr. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 28. Fereastra „Interpolation plugin‖din aplicația QGIS 

 

Prin apăsarea butonului „OK‖ apare imaginea raster cu punctele cotate, așa cum 

se poate observa în figura nr. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 29. Imaginea raster cu punctele cotate, afișată în QGIS 

 

Putem modifica forma în care vrem să apară imaginea raster. Pentru 

aceasta dăm click dreapta pe layer-ul corespunzător imaginii raster și intrăm la 
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proprietăți („Properties‖). Se deschide o fereastră, denumită „Layer 

Properties‖. În această fereastră ne ducem la „Style‖ și alegem opțiunea pentru 

modul de afișare al benzilor imaginii („Band rendering‖). De aici, schimbăm 

modul de afișare a imaginii din „Singleband gray‖ (o singură bandă de gri), cum 

era inițial, în „Singleband pseudocolor‖ (o singură bandă de culori false). 

Apăsăm butonul „Classify‖ din partea dreaptă și în partea stângă apar 5 clase 

spectrale de culori (figura nr. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 30.Opțiunea pentru 

afișarea imaginii raster 

într-o singură bandă 

de culori false 

 

 

 

 

Se dă click pe fiecare culoare a modelului raster și se schimbăm culorile cum 

vrem, ca să fie mai atractive, după cum se poate observa în figura nr. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 31. Schimbarea              Figura nr. 32. Modelul raster 

culorilor modelului raster                         rezultat din norul de puncte cotate 
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Modelul raster care rezultă în urma vectorizării punctelor de cotă cunoscută este 

prezentat în figura nr. 32. 

4. Vizualizarea 3D a datelor spațiale în aplicația QGIS 

Pentru vizualizarea 3D a datelor spațiale în aplicația QGIS, ne ducem la 

meniul „Plugins‖ din bara principală de meniuri și dăm click pe „Manage and 

Install Plugins...‖, așa cum se poate observa în figura nr. 33. 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 33. Opțiunea „Manage 

and Install Plugins...‖ 

din aplicația QGIS 

 

 

 

 

Căutăm „Qgis2threejs‖ în lista de „plugin‖-uri din QGIS și îl instalăm (figura 

nr. 34). Va apărea mesajul că „plugin‖-ul s-a instalat cu succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura nr. 34.„Plugin‖-ul „Qgis2threejs‖ din aplicația QGIS 

 

Un „plugin‖ este un set de componente software care adaugă capabilități 

specifice unei aplicații software mai mari
50

. După instalarea plugin-ului, ne 

ducem pe bara de instrumente „Web Toolbar‖ și dăm click pe butonul 

„Qgis2threejs‖, după cum se poate observa în figura nr. 35. 

                                                           
50

https://www.roportal.ro/articole/despre/ce_este_si_ce_face_un_plugin_2449/ 
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Figura nr. 35. Butonul 

„Qgis2threejs‖ de pe bara de 

instrumente „Web Toolbar‖ 

din QGIS 

 

 

 

 

Apare fereastra „Qgis2threejs‖ de unde putem să alegem modelul raster pe care 

vrem să-l folosim pentru generarea modelului 3D, rezoluția acestuia, exagerarea 

pe verticală sau transparența modelului (figura nr. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 36. Fereastra „Qgis2threejs          Figura nr. 37.Vizualizarea 3D a datelor 

din aplicația QGIS                        în aplicația QGIS 
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Modelul 3D rezultat este prezentat în figura nr. 37. 

5. Concluzii 

o Vizualizarea datelor spațiale în aplicațiile G.I.S. depinde de modul în care se 

face culegerea acestor date la teren. De exemplu, pentru realizarea unui 

model al terenului cu precizie ridicată, cu cât se culeg mai multe puncte, 

reprezentarea formei terenului este mai fidelă. De asemenea, cu cât aparatura 

folosită pentru măsurarea punctelor are o precizie mai bună, cu atât modelul 

are o acuratețe mai mare. 

o Dezvoltarea capacitaților aplicațiilor G.I.S. (Sistemelor Informatice 

Geografice), necesită și sisteme sisteme de calcul performante, care să 

permită operațiunile necesare pentru convertirea datelor de la teren în 

formatul specific aplicației utilizate și vizualizarea acestor date. 

o Aplicația „QGIS‖ permite introducerea coordonatelor geografice ale 

punctelor dintr-un fișier format „.csv‖, în sistemul de proiecție „WGS 84‖. 

o Aplicațiile G.I.S. oferă posibilitatea conversiei fișierelor „.shp‖ și a 

imaginilor raster dintr-un sistem sistem de proiecție (exemplu: „WGS 84‖) în 

orice alt sistem de proiecție, ceea ce reprezintă o facilitate pentru utilizatori, 

aceștia netrebuind să vectorizeze de fiecare dată elementele de interes de pe 

hărți, dacă se modifică sistemul de proiecție. 

o Aplicația „QGIS‖ necesită instalarea unui„plugin‖ pentru generarea raster-

ului din norul de puncte cotate sau pentru generarea modelului 3D, din 

raster-ul 2D.  

o În aplicația „QGIS‖ valoarea exagerării pe verticală se introduce în fereastra 

„Qgis2threejs‖. Dacă dorim modificarea valorii exagerării pe verticală, 

pentru o vizualizare mai atractivă a modelului 3D, este necesară reluarea 

întregului proces, prin redeschiderea ferestrei „Qgis2threejs‖. 

o Aplicația „QGIS‖ necesită descărcarea unui „kit‖ și instalarea pe una dintre 

partițiile calculatorului. 

 

 

 

 

W E B O G R A F I E 
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Gândirea critică - necesitate sau moft ?  

Critical Thinking - Need or Fright? 

 

 

Ivan Elena 
51

 

         

 

 

  Rezumat: Menirea noastră, a dascălilor, este aceea de a dezvolta elevilor capacități de 

gândire superioare, printre care și gândirea critică. De asemenea, trebuie să conștientizăm că 

modelele de acțiune și gândire oferite de adulți au un impact semnificativ în viața acestora și 

servesc drept motor al dezvoltării intelectuale. Modelul spiritului critic va deveni o valoare 

personală care îi va motiva pe parcursul întregii vieți și le va perfecționa gândirea. 

Cuvinte cheie: gândirea critică, învățare activă. 

 

Abstract: Our mission as teachers is to develop students’ higher thinking skills, 

including critical thinking. As well one must realize that patterns of action and thought 

offered by adults have a significant role in their lives and serve as a strating point of their 

cognitive development. The pattern of the critical thinking  will become a personal value that 

will motivate them throughout their lives and improve their thinking.  

Keywords: critical thinking, active learning  

 

 

Motto:,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de astăzi. Această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i 

învățăm să se  adapteze.” 

                                                                                                (Maria Montessori) 

 

     Reforma învățământului românesc presupune înlocuirea metodelor 

tradiționale cu altele noi, bazate pe practicarea învățării active. Acest lucru este 

necesar deoarece trăim într-o perioadă complexă, influențată de un 

bombardament informațional, de globalizare și de o rapidă dezvoltare 

tehnologică.  

Nu ne este foarte greu să completăm o listă de evenimente, lucruri cu care 

ne confruntăm sau le folosim  zilnic și de care nu se știa nimic înainte de anul 

2000, ca să nu comparăm cu celebrul decembrie 1989. 

- Necesită unele dintre acestea o cunoaștere sporită, o adaptare a rațiunii ?  

- Cu siguranță, da.  

                                                           
51

  Profesor de Istorie și Geografie la Școala Gimnazială Vînători, com. Popricani, jud. Iași, email: 

elenaivan32@yahoo.com 
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De asemenea, trăim într-o lume în care trebuie să alegem multe: din patru 

în patru ani, alegem reprezentanții pe scena politică, alteori facultatea, marca 

mașinii, un loc de muncă prost plătit în țară sau unul bine plătit peste hotare etc. 

- Ce facem în aceste situații? Acționăm la întâmplare ? Nu. Urmărim modul în 

care evoluează peisajul politic, urmărim inițiativele politice și reactionăm la cele 

care ni se par inadecvate,  de exemplu.Observăm că în perioada contemporană 

este nevoie de o alegere rațională care se impune ca standard de viață. 

Am ales doar câteva exemple ale momentelor în care trebuie să alegem; 

multe altele apar în fiecare zi. Cu siguranță fiecare dintre noi a făcut și alegeri 

greșite, pe care apoi le-a regretat.  - Există vreun mod de a optimiza aceste 

alegeri ? 

- Cum putem deveni alegători raționali ?/ - Cum putem evalua corect 

factorii implicați, pierderile și câștigul în fiecare caz ?/ - Există o metodă, o 

disciplină care să ne ajute să facem alegerile cele mai bune, să nu greșim?/ - Ne 

pregătește școala pentru a înfrunta greutățile vieții ? 

- Cu siguranță nu, dar noi dascălii avem obligația ca atunci când îi 

învățăm pe copii să ne gândim că ei vor deveni adulți, că experiențele de 

învățare din școală le vor forma personalitatea, le vor oferi un bagaj de 

deprinderi, competențe, că viitorii adulți vor deține valori, reguli care vor fi 

transpuse în atitudini și comportamente. 

  Acesta este motivul pentru care educația nu se mai referă doar la copii; nu 

mai este doar apanajul vârstelor mici. Educația a devenit o activitate care se 

desfășoară pe tot parcursul vieții. Diferă doar modul în care ea se realizează. 

Fiecare vârstă are nevoile sale de informare, iar educabilul va alege ceea ce îi 

este necesar. Este  evident faptul că educația copiilor diferă de cea a adulților 

prin metodică, principii și curriculum. 

- Cum se va descurca un adult care, elev fiind, a învățat doar acele 

informații / lucruri considerate necesare de către cei care au realizat programele 

școlare ? / - Copilul nu conștientizează foarte bine ceea ce îi este util și ce nu 

este necesar pentru dezvoltarea sa intelectuală. / - Garantează cineva că acele 

informații îi vor folosi și în viitor ?  

- Nu, deoarece societatea evoluează, nevoile sociale se schimbă. 

Specialiștii au ajuns la concluzia că formarea anumitor competențe îi vor 

fi de folos, îl vor ajuta pe copil în viața de după școală, iar una dintre acestea 

este gândirea critică. 

Experți din domeniile filozofie, psihologie și științele educației au dat 

multe definiții, unele mai filosofice decât altele. Ne vom opri la cea care 

prezintă gândirea critică ca fiind ,,raționare și argumentare motivată și orientată 

de o atitudine pozitivă față de întemeierea opiniilor și a oricăror enunțuri care 

susțin ceva.‖ Mai simplu, o gândire motivată atitudinal. 

Abilitatea de a gândi critic este necesară omului la diferite vârste, în diferite 

stadii de dezvoltare. 
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Dacă ar fi să comparăm cu psihologia tradițională, aceste abilități sunt 

considerate componente ale gândirii: raționare, categorizare, schematizare etc. 

Observăm că aceste abilități cognitive considerate dimensiuni centrale ale 

gândirii sunt folosite de către elevi în contexte complexe, în vederea susținerii 

unei argumentări, deci pentru a gândi critic. Pentru a realiza acest lucru sunt 

necesare realități psihologice complexe: atitudinile, motivațiile, afectivitatea. 

Este necesar ca o persoană să dețină abilități cognitive antrenate, dar nu este și 

suficient pentru a le exercita efectiv; trebuie ca aceasta să fie și motivată să facă 

acest lucru. Iar motivației îi trebuie mulți ani pentru a fi construită și inclusă în 

„mecanismele energetice personale‖. 

Sunt cunoscute concluziile specialiștilor că există o strânsă corelație între 

acordarea unei atenții deosebite educației sau cunoașterii în familie și rezultatele 

școlare ale unui copil. Dacă familia consideră că este un lucru pozitiv să știi, să 

acumulezi informații, atunci copilul este foarte motivat de acest lucru și va 

depune efort să rețină cât mai multe informații. Este interesantă și afirmația că 

există o corelație între numărul de cărți din casă și rezultatele școlare. 

Gândirea critică presupune un spirit deschis, disponibilitate de a fi 

obiectiv în discuții și de a abandona, dacă este cazul, propria opinie în favoarea 

uneia care este mai pertinentă. Este, deci gândirea clară, rațională și liberă. 

Aceasta nu se bazează pe acumularea de informație, ci pe dezvoltarea capacității 

de a procesa informația. Cel care gândește critic, prezintă următoarele 

capacități: 

- de a identifica, înțelege și realiza conexiuni logice între idei și 

argumente proprii; 

- de a detecta greșeli de raționament în argumente și prezentări; 

- de a înțelege relevanța și importanța unor idei; 

- de a identifica contextul și implicațiile unui argument sau ale unei idei; 

- de a identifica, construi și înțelege justificările din spatele unor opinii, 

argumente sau credințe; 

- de a construi argumente și idei noi pe baza celor acumulate; 

- de a distinge între fapte, opinii și judecăți de valoare. 

Un elev care posedă aceste calități poate înțelege mult mai bine texte sau 

argumente de la orice materie, fără să rețină cantități mari de informație. 

Gândirea critică este o calitate esențială atât în viața personală, cât și în cea 

profesională. În primul rând, facilitează transmiterea propriilor idei și 

înțelegerea ideilor altora, făcând comunicarea mult mai benefică și productivă. 

Mai mult, accelerează asimilarea informațiilor noi și derivarea consecințelor 

acestora. Aceste abilități sunt esențiale în orice domeniu de muncă. Abilitățile 

sunt universale și pot ajuta în înțelegerea conceptelor științifice și sociale.  

Alături de creativitate, gândirea critică este crucială în inovație, cercetare 

și dezvoltare. 
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În ipostaza de auditoriu, cel ce gândește critic are disponibilitatea ca, în 

funcție de calitatea argumentării, să accepte o idee, să o respingă sau să spună 

că nu se poate pronunța-deocamdată. 

Dezvoltarea gândirii critice nu aduce beneficii doar pentru indivizii 

formați, ci și pentru societatea din care fac parte. Gândirea critică vindecă o 

societate de prejudecăți și pasivitate, făcând conceptele politice și sociale mult 

mai accesibile și responsabilizând participanții să se informeze și să se implice, 

manifestând rezistență la manipulare. 

Observăm că abilități de a gândi critic posedăm fiecare dintre noi, într-o 

măsură mai mare sau mai mică. Acestea trebuiesc dezvoltate și consolidate. 

Acest lucru nu se realizează obligând elevii să citească lucrări științifice despre 

gândirea critică, ci prin exerciții - analizând și argumentând, greșind și 

corectându-i. 
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Fragment de jurnal
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Epure Teodor
 53

 

 

Rezumat. Ideea de a străbate ţara de la un capăt la altul şi în toate direcţiile m-a împins spre o 

experienţă aproape incredibilă. Astfel, pornind din Vaslui, în  numai şapte zile am reuşit să parcurg 

peste 3000 de kilometri, folosindu-mă de  diferite mijloace de transport. Deşi epuizantă şi foarte 

alertă, această experienţă m-a ajutat să cunosc multe locuri deosebite şi să-mi doresc să o reiau. Am 

ajuns astfel la Turda, în minunata salină, la Oradea, la Timişoara, în Culoarul Timiş-Cerna. Am 

cunoscut oameni şi locuri, m-am îmbogăţit spiritual şi nu numai. În  cele ce urmează, vă prezint doar 

un fragment din acest periplu, respectiv întâlnirea cu Dunărea de la Cazane, o experienţă de neuitat. 

Cuvinte cheie: jurnal, întâmplări geografice, tur, descoperire. 

 

 Abstract. The idea of crossing the country from one end to the other and in all directions 

pushed me towards an almost incredible experience. So in just seven days I managed to cross over 

3,000 kilometers, starting from Vaslui and using different means of transport. Although exhausting 

and very alert this experience allowed me to visit many special places and to come back to this route 

again. I thus arrived in Turda, to the wonderful saline, to Oradea, to Timisoara, or Timisoara-Cerna 

Corridor. I met people and places, and I enriched myself spiritually and not only. In the following I 

present only an excerpt of this journey respectively, the meeting with the Danube at the Cauldrons as 

a memorable experience. 

 Keywords: diary, geographic events, tour, discovery.  

 

 

Ziua a  cincea.. surprize, surprize 

... În camera de la mansardă (iar mansardă!), reuşesc să dorm foarte bine, 

mă trezesc iar devreme, ca de obicei, şi pentru că mai era timp, ies pe terasă 

unde o persoană binevoitoare îmi face o poză în faţa hotelului. Explorez 

locurile, dar nu găsesc niciun magazin deschis... Revin, mă delectez cu micul  

dejun şi mă despart şi de acest loc... În apropiere este o staţie de taxi, de unde 

pornesc spre  gară. Mai am destul timp până vine microbuzul, care  nu mai 

soseşte deloc aglomerat, am chiar loc pe scaun. Parcurgem oraşul şi am 

posibilitatea să-i admir arhitectura elegantă, bucurându-mă enorm când trecem 

Podul de Fier, care desparte Crişana de Banat... 
                                                           
52 Fragment din lucrarea Jurnalul unui geograf sadea, apărută la Editura Pim Iaşi, în anul 2018 
53
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     Ajuns la Timişoara, găsesc un mijloc de a ajunge în autogara Drobeta.  

Autocarul meu este acolo, iar şoferul îmi sugerează să mă resemnez timp de 

aproape două ore. Găsesc un prilej să merg până la Biserica Sinaia, dar fiind zi 

de duminică este foarte aglomerată. Revin apoi şi aştept sosirea companionilor 

de drum. Rând pe rând sosesc, dar nu atât de mulţi precum locurile disponibile 

în autocar, ci abia vreo jumătate. Toţi călătorii au loc pe scaune, la geam, 

urmează un traseu deosebit... Parcurgem oraşul şi pot să-i admir arhitectura 

contrastantă, apoi pătrundem în  vasta câmpie, cu sate pitoreşti,  panouri solare, 

culturi pârjolite de seceta lunii august.  Trecem prin Oraşul Viilor (Recaş), Şag, 

Teremia Mare şi alte locuri deosebite, apoi prin Lugoj, unde putem admira Sala 

Lavinia Miloşovič ( poate v-o mai amintiţi). La intrarea în Culoarul Timiş-

Cerna, oprim pentru masa de prânz, apoi ne continuăm drumul printre munţi. La 

un moment dat, zărim, undeva spre orizontul estic, culmea proeminentă  a 

Retezatului Mare, trecem prin sate pitoreşti, prin Caransebeş şi Băile 

Herculane... 

 

     

Fig.1. Popas în autogara Drobeta din Timişoara 

                  

             Fig. 2.  Municipiul Lugoj şi Sala Polivalentă Lavinia Miloşovici 
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Fig. 3. Gara din Băile Herculane 

Mai mergem puţin şi iată că un miracol ni se deschide în faţă: golful 

Cernei, locul în care Cerna se aruncă în Dunăre pentru a călători împreună spre 

marea cea mare. O privelişte care te lasă interzis, pe de o parte Dunărea cea 

imensă, pe de altă parte peisajul incredibil al munţilor de la noi şi de dincolo, 

din Serbia... Mai înaintăm puţin şi oprim sub un deal, într-o fostă autogară, 

acum doar o ruină, ca multe alte clădiri din portul dunărean, care dăinuie alături 

de hoteluri, pensiuni şi numeroase debarcadere.... 

Gazda la care urma să stau o noapte soseşte cu o maşină şi mă transportă 

la Casa Noastră, o pensiune situată la ieşirea din Orşova spre Eşelniţa, sub un 

versant împădurit. Prin poarta pensiunii trece pârâul Crivina, un mic afluent 

direct al Dunării, iar la doi paşi, şoseaua care mărgineşte clisura Dunării, pe 

malul românesc. Mă cazez repede, apoi gazda îmi sugerează să merg în oraş 

pentru o croazieră... Îmbrăţişez  ideea şi reuşesc, după ce sunt transportat de 

aceeaşi gazdă binevoitoare, să mă îmbarc pe o barcă motorizată... Se adună 

repede 12 persoane şi pornim în zbor spre cucerirea zărilor albastre. Sunt 

plasat alături de un cuplu de francezi, cu care comunic pe tot traseul, iar barca se 

deplasează cu o viteză destul de mare, săltând adesea deasupra apei, de o parte 

şi de alta. Peisajul este incredibil, pereţii verticali ai munţilor părând  megalitici. 

Când ajungem la peştera Ponicova încetinim şi pătrundem puţin pentru a o 

studia de aproape, apoi ne întoarcem, trecem pe lângă mănăstirea Mraconia şi 

pe sub podul din golfuleţul omonim pentru a admira, de aproape, chipul lui  

Decebal, săpat în  stâncă... Urmează apoi drumul de întoarcere, apropiindu-ne 

de malul sârbesc.... 



128 

 

 După terifianta experienţă, revin în oraş, fac câteva cumpărături şi găsesc 

o persoană binevoitoare, care pentru un preţ modic, mă duce la pensiune. Acolo 

era linişte, locatarii erau plecaţi prin preajmă, aşa încât îmi pregătesc cina, mai 

stau puţin la televizor şi mă pregătesc pentru finalul expediţiei mele. 

 

       

                

Fig. 4. Dunărea la Cazane, Mănăstirea Mraconia şi Chipul lui Decebal 
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Protection or extinction?/ Protecție sau extincție                                  
 

 

 

Ignat Corina,  Scrumeda Gabriela
54

 

 

 

 
Abstract. Human activities cause habitat loss, fragmentation and degradation of habitats for 

reptile and therefore one fifth of the European reptiles are threatened. Vipera ursinii is probably the 

most threatened snake in Europe. In Eastern Romania, Vipera ursini moldavica inhabits steppe 

habitats in Moldavia. Although the habitats are under legal protection, they are under some human 

influences.  

Keywords: snakes, habitat alteration, steppe, Valea lui David 
 

 Rezumat: Activitățile umane determină pierderea habitatelor, fragmentarea și degradarea 

habitatelor pentru reptile și, prin urmare, o cincime din reptilele europene sunt amenințate. Vipera 

ursinii este probabil cel mai amenințat șarpe din Europa. În România de Est, Vipera ursini moldavica 

locuiește în habitatul de stepă din Moldova. Deși habitatele se află sub protecție juridică, ele se află 

sub influențe umane. 

 Cuvinte cheie: șerpi, modificarea habitatului, stepă, Valea lui David 
 

 

We aimed to inventory the human influences in the steppe and habitats of 

the meadow viper, and to discuss their potential harm to the viper populations. 

The identification of potential threats is particularly important because it 

sets the base on which conservation management may be developed. 

      
    

     Vipera ursinii moldavica (Sursa 8)                              The stepic environment (with Adonis 

                                                                                                  vernalis)  

The guilty factors for  the death of „Vipera moldavica”. People tend to 

persecute snakes, especially venomous ones, due to cultural preconceptions. 

                                                           
54Teachers,  Liceul Tehnologic „Petru Poni‖, Iași, email: iry_68@yahoo.com, gabriela_ds19@yahoo.com 
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Therefore, the unfortunate way of thinking towards these animals can be 

resumed by the saying „a good snake is a dead snake”. 

 

                           
                                             Herbs from Valley of David  
 

RESULTS AND DISCUSSION  
During our surveys we have recorded human activities from the Eastern 

Romanian habitats of the Moldavian meadow viper: 

1. Grazing. Domestic livestock has been observed during our study in 

both Moldavian:  

sheep and cows.  Plant community alteration due to grazing represents a 

potential threat for both Moldavian. The extinction of viper populations as it 

was implied for several Moldavian sites may be related to the reduction of 

steppe vegetation in overgrazed habitats. 

2. Mowing. This activity was observed only in the Moldavian habitats. 

The mowing is done mostly manually.  Mechanised mowing was not observed 

and the chances that the locals to shift to it are feeble because the relatively 

steep slopes are almost inaccessible to machineries. The absence of mechanised 

mowing is beneficial because this activity can contribute to soil compaction, 

temporary destruction of tussocks. 
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The grazing at the sheepfold (Source 7) 

 

3.Fire and agriculture Controlled burnings are used to facilitate the 

growth of fresh vegetation for pastoral reasons. It is also argued that fires 

maintain the biodiversity. We observed occasional burnings only in the 

Moldavian habitats. In the Valea lui David nature reserve, people light the reed 

beds on the banks of the small stream that crosses the valley, at the beginning of 

spring. Occasionally, the fire spreads on the hill slope inhabited by the meadow 

viper population. At Dealul lui Dumnezeu, the vegetation is burned more 

regularly (yearly), in spring and autumn. Fire renders the habitats almost 

improper for the vipers. 

The present distribution of lowland Vipera ursinii populations is the 

result of habitat destruction through agriculture, especially ploughing. 

Agricultural activities that involve ploughing occur in the neighbouring lands of 

the Moldavian habitats. Some isolated small mildly-inclined areas are ploughed 

inside the sites from Dealul lui Dumnezeu. Another agricultural threat for the 

steppe populations is the appliance of pesticides which change the habitat 

structure and diminishes the number of the vipers.  

4. Roads. The construction of roads is recognized as a threat to alpine and 

lowland meadow viper populations. All the habitats of Eastern Romania include 

small unmodernised roads. Dirt roads are present in the habitats of God's Hill, 

while the Vale of David contains a concrete road. The roads from Dealul lui 

Dumnezeu and Ciritei Hill are used only by farmers, to collect hay or crops, and 

shepherds, to get to the sheepfold. 
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The unmodernised roads  

 

5. Constructions. Local development and urban sprawl reclaimed 

grassland habitats and led to the extinction of meadow viper populations.  

This activity results in the destruction of the elevated sandy terraces that 

represent key microhabitats for the survival of the vipers during flood periods. 

Urban sprawling is a potential threat for the population from Valea lui David. 

The city of Iași has developed over the last decades inasmuch as it has reached 

at less than a kilometre form the nature reserve. Moreover, the nature reserve is 

included in the future metropolitan area which assumes an increasing 

anthropogenic pressure in the near future. 

6. Leisure activities.  Some of the recreational activities may inflict 

habitat damage and accidental killing of vipers. In Moldavian habitats, leisure 

activities are limited to occasional off-road driving on a small area of the nature 

reserve from Valea lui David. There is one visible track, which is used both 

ways probably by fresh all-terrain cars owners to test their vehicles capabilities.  

7. Violent behavior. People tend to kill or persecute snakes, especially 

venomous ones, due to cultural preconceptions. Therefore, the unfortunate way 

of thinking towards these animals can be resumed by the saying „a good snake 

is a dead snake‖. Although the meadow viper has a relatively weak venom and 

nonaggressive behaviour, people tend to fear and harm the animal. Due to the 

viper’s inconspicuous behaviour, the encounters between humans and this snake 

are extremely rare (several discussions with local people in the field revealed 

their unawareness of the presence of the snake in the area). Yet, we observed 

few specimens deliberately killed by humans (shepherd) in the habitats from 

Valea lui David, Dealul lui Dumnezeu. 

CONCLUSIONS. The human activities identified in the study areas are: 

grazing, mowing, fire, agriculture, roads, constructions, leisure activities, 

afforestation, cynegetic species management, persecution of animals, illegal 

collection, and littering. Some of these activities, like moderate grazing and 

mowing, and controlled burning, may act as steppe habitat management 
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techniques that would allow the persistence of optimal conditions for the 

meadow viper.  

 The perspective of urban sprawl in the near-future raise the concern 

related to the persistence of this viper population. The anthropic influences on 

the Vipera ursinii moldavica habitats and populations must be monitored in the 

future, in order to identify in time the changes that may lead to an imbalance, 

which would lead to extinction. 

In conclusion, « God has made man "in communion with the animals" 

(Genesis 2:18), with whom he shares "the same destiny" (Ecclesiastes, 3:21), 

and does not allow "causing pain to living creatures."»(Source: 9) 
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RADIOGRAFII GEOGRAFICE 
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Oamenii și drumurile Siberiei / The people and Roads of Siberia 

 

Surd Vasile
55

 

 

Rezumat. Articolul de față este o sinteză asupra excursiei organizate în Extremul Orient rus 

și în zona Baikalului, în octombrie 2018, la invitația Institutului de Geografie de la Vladivostok. 

Cuvinte-cheie: Siberia, Primorie, Baikal, geografi. 

  

Abstract. This article is a brief presentation of the trip organized in the Russian Far East and 

the Baikal region, in October 2018, at the invitation of the Institute of Geography from Vladivostok.  

Keywords: Siberia, Primorie, Baikal, geographers 

 

 

 Mirajul Siberiei m-a dominat de multă vreme, dar dorința de a vedea și 

percepe, pe cât posibil, acest vast teritoriu al Rusiei, s-a amplificat odată cu 

captivantele emisiuni ale ―National Geographic‖ despre „sălbatica Siberie‖. 

 În urmă cu opt ani, la Congresul U.I.G. (Uniunea Internațională 

Geografică) de la Köln l-am cunoscut pe eminentul savant rus, academicianul 

Piotr Baklanov, pe atunci director al Institutului de Geografie ―Far East‖ (Estul 

Îndepărtat) din Vladivostok. Am comentat pe larg cu acel prilej conținutul 

lucrării Domniei Sale despre economia ținutului Primorie (Primorskii Krai), 

denumit și Manciuria sub ocupația chineză. Atunci m-a invitat să-i fac o vizită 

„acasă‖ în Extremul Orient al Rusiei. Invitația s-a repetat în iunie anul acesta, la 

Moscova, cu prilejul conferinței U.I.G. ce a marcat sărbătorirea a 100 de ani de 

la înființarea Institutului de Geografie al Federației Ruse. Așa că, la începutul 

lunii octombrie, în compania colegilor mei, conf. dr.  Nicolae Boar, prof. dr. 

Viorel Paraschiv și a directorului societății Monst S.A., domnul Gligor 

Mercean, „am descins‖ pe meleagurile  Siberiei, cel mai vast teritoriu al Rusiei, 

extins de la Munții Ural, în vest, până la Oceanul Pacific, în est, de la Oceanul 

Arctic, în nord, și până la frontiera chino-mongolă, în sud. 

 Siberia adăpostește circa 20 milioane locuitori (cam tot atât cât România), 

revenind o densitate medie de sub un locuitor/kmp (85 locuitori/kmp, România). 

                                                           
55

  Dr., prof. univ. emerit, Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Universitatea ‖Babeș-Bolyai‖ din Cluj 

Napoca – email:vsurd@geografie.ubbcluj.ro 

 



136 

 

 Zborul până la Moscova, cu ‖Aeroflot„, a ocolit teritoriul Ucrainei, țară 

cu care Rusia se află în conflict deschis. Așa că am survolat estul Ungariei, al 

Slovaciei, Polonia de sud-est și Belarus, cu aterizare, după aproape trei ore, pe 

modernul aeroport ‖Sheremetievo‖ din Moscova. În urmă cu 10 ani acest 

aeroport, dotat doar cu un singur terminal, era mai mult decât supraaglomerat și 

lipsit de multe dintre dotările specifice gărilor aeriene de acest rang. Astăzi, în 

conexiune cu Campionatul Mondial de Fotbal pe care l-a găzduit Rusia, în vara 

acestui an, aeroportul s-a extins considerabil și s-a transformat miraculos într-o 

poartă aeriană ultramodernă! Zborul de noapte spre Vladivostok a durat opt ore, 

uriașul Boeing 777-780, aterizând lin pe ―runway-ulˮ (pista) noului aeroport al 

celui mai însemnat oraș din sud-estul Siberiei. 

 Profesorul Alexey Lankin, cu plachetă pe care îmi era înscris numele, ne-

a așteptat nerăbdător în fața aerogării. Am parcurs cei 52 km de la aeroport la 

hotel pe modernul pod-autostradă, durat peste apele golfului Amur, copie 

modernă a podului peste lacul Portchartrain din apropiere de New Orleans 

(SUA). Am nimerit pe un soare blând, autumnal, cu cer senin și păduri ruginii 

ca la noi în Carpați, încât îmbrăcămintea noastră pentru o eventuală protecție 

împotriva frigului siberian a fost de prisos. 

 Vladivostokul, cu cei aproape 700.000 de locuitori ai săi, are mai degrabă 

trăsăturile unui oraș european, cu dominanța construcțiilor de tip bloc, și cu un 

centru istoric în proximitatea portului unde întâlnim construcții masive, cu 

două-trei niveluri, datând de la începutul secolului trecut. Insular, se întâlnesc și 

construcții vechi, din lemn, peste care s-a imprimat adânc patina timpului, 

amintind de primii negustori ruși care au populat ținutul Primorie. Fizionomia 

urbană recentă este dominată de cele două poduri suspendate care fac 

conexiunea, peste apele golfului, între nordul și sudul orașului, și de blocurile 

de tip zgârie-nori apărute recent. În pofida faptului că orașul este amplasat într-o 

zonă de seismicitate ridicată, asemenea edificii au început a se înălța... cu curaj. 

Probabil, experiența japoneză în materie, din est, își spune cuvântul. Profesorul 

Lankin îmi relata că în perioada comunistă toate construcțiile se opreau la patru 

nivele, ca înălțime, pentru a rezista la un eventual cutremur. Acum, îmi spunea 

interlocutorul meu, capitalismul dezlănțuit și sălbatic angajează orice tip de 

provocări în materie de „housing‖ (locuire), și nu numai.       
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Foto 1. Golden Bridge, Vladivostok 

 

 Peisajul uman urban este dominat de populația rusă, dar se întâlnesc 

frecvent chinezi și băștinași din republicile autonome ruse (bureați, de exemplu, 

academicianul Baklanov fiind născut într-un sătuc din Republica Autonomă 

Bureată, din proximitatea lacului Baikal). Abrogarea vizelor din partea rusă 

pentru cetățenii chinezi a deschis drum larg traficului transfrontalier ruso-

chinezesc, mii de turiști chinezi invadând piețele publice și hotelurile (frontiera 

ruso-chineză, în punctul cel mai apropiat, se află la aproximativ 50 km de 

Vladivostok și la 150 km, în sud, cu Coreea de Nord). 

 Autoturismele particulare sunt în proporție de aproximativ 90 % de marcă 

„Toyota‖, cumpărată la mâna a doua de pe piața japoneză. Sunt urmate de cele 

de marca „Hunday‖ sud-coreeană. Trebuie să reliefez faptul că benzina în 

Extremul Orient al Rusiei este foarte ieftină în raport cu cea de la noi, ajungând 

la prețul de cca 1,8 lei/litru. Dar, în comparație, și puterea de cumpărare a 

populației este mai redusă ca la noi. Transportul în comun, deși cu mijloace mai 

învechite, se desfășoară civilizat și fluent. Autohtonii oferă de îndată loc pe 

scaun străinilor și persoanelor vârstnice (și la noi era o asemenea practică, în 

trecut). 

 Nu se eliberează bilete pentru transportul în comun!!! Fiecare călător urcă 

în mijlocul de transport pe ușile din spate și mijloc. La coborâre, pe ușa din față, 

sub privirea șoferului, fiecare pasager lasă într-un sertar plata în suma modică 

de 20 ori 25 ruble (n-am sesizat pasageri care să ... „fenteze‖). S-au dezvoltat 
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rețelele de supermarket cu comerț activ și o varietate de produse similară cu cea 

din Europa, multe utilizaând fostele hale ale unor uzine dezafectate. 

 În magazinele specializate, personalul, majoritar feminin, este atent și 

politicos cu clienții (în  magazinul   de  uniforme pentru armată, cele două 

vânzătoare, Lidia și Ludmila, mi-au etalat cele mai potrivite berete ale marinei 

militare ruse, după ce le-am dezvăluit că sunt un colecționar pătimaș de 

asemenea „piese‖; contrapartidă, „mi-au cerut să le ofer ceva monede 

românești‖, ele fiind colecționare în numismatică). 

 Conform înțelegerii de la sosire, joi, 4 octombrie, la orele 10
00

, am 

susținut la Institutul de Geografie din Vladivostok conferința cu titlul „Romania 

– physical and social framework (România – cadrul fizic și social), pornind de 

la asumția că nu toți geografii ruși, prezenți acolo, au cunoștințe geografice 

corecte și temeinice despre țara noastră. În pofida faptului că înțeleg multe 

cuvinte și expresii în limba rusă, ca urmare a lipsei de exersare, conferința am 

prezentat-o în limba engleză, cu o translatare excelentă din partea a doi colegi 

ruși din institut. Nu am fost prea „asaltat‖ cu întrebări, cum este cutuma în 

asemenea cazuri, dar am fost solicitat să dau explicații asupra stării de poluare a 

mediului din țara noastră, știindu-se că suntem sancționați de către Uniunea 

Europeană ca urmare a rămânerii în urmă la acest capitol. Pe lângă aspectele pur 

tehnice și administrative privind gestiunea și depozitarea deșeurilor, a trebuit să 

recunosc că legislația noastră în domeniu este mai „laxă‖ în raport cu atitudinea 

și comportamentul civic ale populației țării noastre în materie de mediu
56

. La 

finalul conferinței le-am oferit colegilor ruși o pâine mare de cca 5 kg, 

plămădită și coaptă de către harnica Lidia Bogătean, brutăreasă în satul meu 

natal Micești. La aceasta s-au adăugat suficientă țuică, transportată în valizele 

individuale ale colegilor mei de drum, Nicu, Grig și Viorel, și o „tablă de 

slănină‖, marca Sighetul Marmației‖, plus vin de „Cotnari‖ adus de către Viorel 

de pe plaiurile moldave. Am procedat la un schimb de carte, primind din partea 

gazdelor cele trei tomuri care tratează exhaustiv cadrul geografic al Primoriei 

(așa cum am mai menționat, rușii se feresc în a pronunța Manciuria, această 
                                                           
56

 Am sesizat atât la Moscova, cât și la St. Petersburg, în luna iunie a.c., dar și aici, în Extremul Orient al Rusiei, 

un comportament și o atitudine civică elevată a populației în materie de igienă și estetică urbană (cu toate 

insistențele colegului meu de drum de atunci, P.T., prosper om de afaceri într-un oraș din nord-vestul țării, de a i 

se permite să fumeze pe terasa exterioară a restaurantului, a fost refuzat categoric de către chelnerul de serviciu 

și șeful de local). Niciun muc de țigară prin metrou, pe stradă, niciun pet pe malurile râului Moscova, niciun 

bețivan, niciun cerșetor!!! Deci... se poate! Am putea explica aceste stări de fapt pe seama apropierii 

campionatului mondial de fotbal, organizat și desfășurat impecabil, după aprecierile turiștilor străini și a 

forumului mondial de specialitate. Se pare că sistemul legislativ actual al Rusiei, care pedepsește exemplar pe 

cei care atentează la igiena și estetica urbană, dă roade!!!). 
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denumire fiind uzitată când regiunea se afla sub ocupație chineză). Eu le-am 

oferit ultimele mele două cărți, editate corect, atent și elegant, în Editura 

Universității ‖Babeș-Bolyai‖, ‖Presa Universitară Clujeană‖, condusă cu 

competență și responsabilitate de către harnica directoare Codruța Săcelean. De 

o remarcabilă „pată discordantă‖ s-a bucurat masa comună organizată de către 

colegii ruși la unul dintre restaurantele lor favorite din pădurile Primoriei, unde 

meniurile au fost dominate de carnea de vânat și peștele siberian, „udate‖ cu 

vodka distilată în tundra rusească la minus 50
0
C. În toasturile lor, academicianul 

Piotr Baklanov, Olga și actualul director al institutului, profesorul Viktor 

Ermoshin, și-au exprimat bucuria de a ne revedea în ținuturile lor de baștină și 

de a colabora în plan profesional. La rându-mi, am apreciat în toastul meu 

ospitalitatea deosebită a oamenilor acestor locuri și disponibilitatea de dialog și 

cunoaștere reciprocă, motiv pentru care i-am invitat pe academicianul Baklanov 

și profesorul Lankin să ne facă o vizită anul viitor, aici la Cluj-Napoca. Fără a 

cădea pe panta lăudăroșeniilor tipice unor asemenea momente, am evidențiat 

faptul că românii au astăzi mai mulți bani și o mai largă deschidere spre lume, 

în pofida ciondănelilor politice interne, care domină programele mass-media din 

România (în urmă cu trei luni, la Moscova, interlocutorii mei ruși își exprimau 

regretul încetării abrupte a relațiilor bilaterale după decembrie 1989, în special 

în domeniul economic, și faptul că astăzi facem parte dintr-o alianță militară 

ostilă lor, în pofida unei vecinătăți teritoriale apropiate. Recunosc, n-am găsit 

cele mai potrivite „replici‖, dar încetarea relațiilor economice bilaterale după 

1989 se înscrie ca o gravă eroare a „politichiei române‖ post-decembriste, cu 

consecințe vădit negative asupra ansamblului economic național actual). 

 Ziua de vineri, 5 octombrie, a fost dedicată vizitării campusului 

universitar, adevărată citadelă a învățământului și științei, locat pe insula 

Russia, în sudul orașului. Podul nou cu cei doi piloni înalți de 300 metri, pironiți 

în apele adânci ale golfului Amur, asigură legătura cu orașul. Campusul este 

nou-nouț, o adevărată bijuterie academică care dispune de toate facilitățile în 

materie (studiu, cercetare, cazare, sport, recreere etc.). Flancat dinspre vest de 

un spațiu forestier extins și înspre est de golful Ussuri, campusul constituie o 

replică dată amenajărilor de profil din America, Europa și Australia. În 

extremitatea sudică a campusului într-un parc tematic excelent se află 

complexul oceanografic, unde am beneficiat de un spectacol de dresură, fără 

egal, cu specii de delfini, foci și lei de mare. 

 Sâmbătă, 6 octombrie, am vizitat orașul port Nahodka, aflat la cca 187 

km sud-est la Vladivostok, pe țărmul Mării Japoniei. Aria portuară se 
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desfășoară pe zeci de kilometri, Nahodka fiind principala poartă oceanică de 

legătură cu Lumea, în special cu Japonia, China și Coreea de Sud, țări aflate în 

proximitate teritorială (în timpul Rusiei Sovietice, orașul Vladivostok a fost 

închis pentru străini, pentru continuarea drumului spre est, pe calea apei, fiind 

accesibil doar Nahodka. În anul 1993, orașul Vladivostok, pilon militar de 

anvergură, a fost redeschis).  

 Întregul hinterland al portului Nahodka este dominat de infrastructuri 

rutiere și feroviare, la care se adaugă conductele petroliere și de gaze naturale. 

Pe aici Rusia exportă, în special, hidrocarburi  și cărbune siderurgic la 

principalul său partener economic din regiune, Japonia. Un alt compartiment al 

portului este cel de containere. De aici se descarcă zilnic mii de tone de produse 

manufacturate care iau drumul Rusiei europene pe magistrala 

‖Transsiberianului‖. Prin portul Nahodka Rusia respiră adânc și sănătos „aerul 

economic‖ mondial! 

 Între Nahodka și Vladivostok am poposit la unul dintre cele trei cazinouri 

ale Rusiei, după spusele profesorului Lankin, însoțitorul nostru (încă unul în 

exclava europeană Kaliningrad și un altul, la Moscova). În fața cazinoului, pe 

platoul pavat cu granit șlefuit, la oră matinală, câteva „domnițe‖ savurau aroma 

fumului de țigară prin eforturi respiratorii ritmice, după un schimb de noapte, se 

pare, nu prea... reconfortant. Pudra abundentă de pe fețele lor nu reușea să 

niveleze tenul ultraridat, la o vârstă a lor, prea fragedă. 

 Ziua de duminică, 7 octombrie, a fost una liberă. Ne-am plimbat pe faleză 

și am admirat curajul câtorva temerari ce făceau baie în apele răcoroase ale 

golfului. Ne-am cinstit pe la prânz la o pensiune amenajată cu gust, personal 

amabil și prețuri bune.  

 Pentru luni, 8 octombrie, orele 19
10

, aveam bilete la „Transsiberian‖, 

trenul cu cel mai lung traseu din lume, ce străbate distanța de la Moscova la 

Vladivostok în 8 zile și 8 nopți
57

.  

 Traseul acestei prime căi ferate a Lumii, ca lungime, 9.288 km, începe la 

St. Petersburg. Se continuă apoi cu Moscova, Celiabinsk, Omsk, Novosibirsk, 

Irkutsk, Cita, Habarovsk și se termină la Vladivostok). Înainte de îmbarcare, la 

orele 19
10

, academinianul Baklanov și profesorul Lankin ne-au organizat o cină 

                                                           
57

 „Transiberianul‖ a fost construit între anii 1891 – 1913, proiectul și finanțarea fiind aprobate de către țarul 

Alexandru al II-lea. De la bugetul de stat s-au cheltuit 1 miliard 455 milioane ruble, record depășit doar de 

cheltuielile militare legate de primul război mondial – nu sunt făcute referiri la cheltuielile și pagubele 

înregistrate în cel de al doilea război mondial 
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japoneză, cu sushi și sake cald. Cu toată opoziția chelnerului, am reușit să 

diluăm „produsul‖ alcoolic japonez cu țuică românească. 

 La validarea biletelor în gară, colegul meu, profesorul ieșean Viorel 

Paraschiv, a fost însoțit de către academicianul Baklanov, noi, restul din grupul 

de patru rămânând la peron. La revenire la grup cu biletele vizate și îmbujorat 

de emoție, Viorel ne spune că doamna de la bilete este din... Chișinău, și s-au 

întreținut ceva mai mult în „limba moldovenească‖, spre admirația 

academicianului Baklanov. Am sesizat acest remarcabil „Romanian spread‖ 

(dispersie... a românilor în lume) cu un an în urmă, în Uruguay, în orășelul 

Colonia din estuarul La Plata
58

.  

 De la oficiul poștal din fața gării am expediat o ilustrată spre România, 

colegului meu geograf, Rusalin Sicoe, directorul Școlii Generale din Ciuruleasa, 

jud. Alba. Am dorit „să verific‖ dacă Russian Post... funcționează! După cca 7 

zile am primit confirmarea, pe Facebook, că ilustrata a ajuns în Munții Apuseni.  

 
Foto 2. Aici se termină și începe Transsiberianul. 

 Împreună cu academicianul Piotr Baklanov pe peronul gării din Vladivostok 

                                                           
58

 După un „scrâșnet apostrofic‖ al subsemnatului, tipic românesc, către Grig, care nu reușea să marcheze o poză 

de grup, tânărul aflat la cca 10 metri de noi s-a oferit să ne facă el acest serviciu. Era un brașovean în drum spre 

Patagonia, cu prietena lui. Stînjenit de certitudinea că a auzit „comanda‖ mea verbală adresată lui Grig, am 

acceptat serviciul foto al compatriotului nostru de la poalele Tâmpei. 
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 Pe postamentul din gara Vladivostok este expus modelul primei 

locomotive care a tractat trenurile transsiberiene. Am făcut o ultimă poză cu 

ospitalierele noastre gazde, academicianul Baklanov și profesorul Lankin, și am 

ocupat locurile 13, 14, 15 și 16 ale vagonului 10, în direcția Irkutsk. Vagonul 

este modern, cu paturi și dotări potrivite nevoilor călătoriei. Avem, în prețul 

biletului de clasa a II-a inclusă și o masă caldă. Șefa de vagon, o rusoaică 

șatenă, drăguță și volubilă, ne asigură că vom avea o călătorie... fantastică!Am 

ales calea trenului pentru a savura cu privirea pitorescul autumnal al taigalei 

siberiene. La traversarea fluviului Amur, după Habarovsk, s-a luminat de ziuă. 

De o parte și de alta a mărețului drum feroviar se desfășoară cel mai extins 

domeniu forestier al Terrei, taigaua siberiană, dominată de mesteceni cu 

trunchiurile albe, inconfundabile.  

 Din loc în loc petrecem cu privirea sătucuri cu case scunde și acoperișuri 

în două ape, cu tocurile de la uși și ferestre colorate în albastru, verde și alb. 

(Dintr-unul din aceste sate este originară și gazda noastră, academicianul 

Baklanov).  

 Din loc în loc întâlnim componente infrastructurale de susținere a căii 

ferate, cum ar fi cariere de criblură pentru terasamente, fabrici de ciment și de 

traverse din beton precomprimat. Fără asemenea infrastructuri, lungul și mărețul 

drum feroviar transsiberian, dublu și electrificat, n-ar putea funcționa la 

parametri optimi.  

 Majoritatea populației așezărilor transsiberiene este cuprinsă în activități 

specifice de supraveghere, întreținere și reparare a căii  ferate și a materialului 

rulant. 

 În a doua noapte petrecută în tren, în jurul orelor 22, am fost anunțați că 

trebuie să părăsim vagonul, deoarece pe traseu, în față, s-a produs o... avarie. Și 

că o să petrecem circa 4 ore în oraș (care oraș?, nu știam), iar bagajele vor 

rămâne în tren, în siguranță. Era vorba de Chita, un oraș cu gară mai importantă, 

în proximitatea frontierei cu Mongolia. Nu am dat prea mare atenție acestui 

anunț, cam neclar pentru noi, dar am vegheat la ceea ce fac pasagerii ruși din 

compartimentele vecine. Ca la un semnal, cu bagajele grele, pasagerii părăsesc 

în grabă trenul. Printre ei, și o frumoasă blondă, vecină de compartiment, cu 

destinația Ekaterinburg. Ne adunăm în grabă lucrurile și descindem pe un platou 

slab luminat, ticsit de autobuze vechi și polițiști. În hărmălaia ce s-a produs, 

suntem îmbarcați într-un autobuz al poliției feroviare ruse, care la schimbarea 

manuală a vitezelor îmi aducea aminte de primele tractoare fabricate la Brașov 

în anii socialismului (zgomot tipic, metal... pe metal). Am înțeles de la polițiști 
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că traseul căii ferate a fost blocat, undeva în față, ca urmare a surpării unui pod 

vechi peste calea ferată. Ca atare, trenul se reface după locul în care a avut loc 

evenimentul. Mergem în noapte, cale de vreo 10 km și ajungem la un rambleu 

abrupt pe care era format noul tren, cu vagoane similare ca numerotare, dar... 

mai vechi. Ne cățărăm târând valizele după noi, în vagonul indicat de către unul 

dintre polițiști. Ocupăm aceleași locuri și ne „desfășurăm‖ pentru o vodcă ... 

nocturnă. Când  am  zărit-o  pe vecina noastră blondă în compartimentul 

alăturat, ne-am liniștit... că suntem bine. Am continuat drumul spre vest, iar la 

prânz într-o gară anterioară celei din Ulan-Ude, am fost transbordați din nou în 

garnitura care ne-a ajuns din urmă, cu vagoane moderne, pe locurile noastre. 

Trenul a ajuns la Irkutsk la fix... 15:41! Am admirat panorama lacului Baikal în 

ultima noastră zi a călătoriei pe transsiberian, de la confluența fluviului Selenga 

cu pitorescul și mărețul lac. Baikalul înmagazinează circa 20 % din rezervele 

mondiale de apă dulce, având o lungime de aproape 700 km, o lățime medie de 

80 km și adâncimi de peste 2000 m. Peisajul din proximitatea lacului este 

magnific, cu păduri și munți înalți, cu „frunțile‖ de gheață. Calea ferată face un 

ocol larg pe la extremitatea vestică a lacului și apoi urcă spre Irkutsk, într-un 

decor forestier inegalabil. Orașul se află la 60 km de lacul Baikal, fiind plasat 

majoritar pe malul drept al fluviului Angara, ce-și trage apele din acest lac. 

 La gară suntem întâmpinați de către minunata noastră colegă bureată, 

Inna, cercetătoare la Institutul de Geografie din Irkutsk. Ne dirijează spre 

microbuzul instututului, aflat la peron, și în circa 15 minute suntem la hotelul 

Angara, cel mai recunoscut din oraș. La... trei stele camerele sunt spațioase și cu 

grupuri sanitare ultramoderne. Micul dejun se servește la... parametri 

occidentali! Orașul este locul de fabricație a renumitelor avioane de tip Suhoi și 

a tancurilor de luptă, fabricarea acestora din urmă fiind sistată din ordinul 

fostului președinte al Rusiei, Boris Elțân (relatare a șoferului nostru). Vineri, 12 

octombrie, la orele 11, am fost programat cu o conferință la institut în cadrul 

workshop-ului română-rus
59

, care nu a durat mai mult de o oră și jumătate, 

deoarece gazdele ne-au asigurat un microbuz pentru excursie în ținutul nordic al 

Baikalului. Șoferul nostru, Konstantin, a fost o călăuză excepțională, un 

meseriaș disciplinat. La insistențele subsemnatului de a călca pedala („bâstro, 

bâstro – Konstantin‖, repede, repede – Konstantin) îmi răspunde cu un zâmbet 

calm.... „net harașo gaspadin profesor‖, nu este bine, nu este legal, domnule 

profesor). 

                                                           
59

 La workshop au fost discutate și aspect care țin de relația dintre societățile naționale de geografie și sistemele 

de învățământ. Colegul de echipă Viorel a prezentat situația reală a ‖colaborării‖ dintre SGR și MEN... 
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Foto 3. Întreaga echipă  la izvoarele fluviului Angara din lacul Baikal 

 

 Drumul prin taigaua baikaliană, cu sinclinale și anticlinale line, flancat de 

pădure și fără curbe, ne încântă din nou privirile. Am oprit la un muzeu al 

satului baikalian, cu case și gospodării din lemn, tipice locului. M-a 

impresionat, într-una dintre aceste case... războiul de țesut, care semăna leit cu 

cel al mamei mele din satul natal.  Am vizitat apoi piața de pietre semiprețioase 

și de pește, amenajate în proximitatea lacului, Lumea vânzătorilor (dominau 

femeile) se întrecea în prezentarea ofertelor abundente și estetic expuse. Cu 250 

ruble (4 $) am cumpărat o porție de pește specific Baikalului (omul), pe care am 

servit-o chiar pe malul lacului, într-una dintre nișele din lemn cu locuri de 4 – 6 

persoane, cu vedere la lac. Am urcat apoi pe o potecă amenajată, pardosită cu 

lemn fasonat, în pădure unde dintr-un foișor am admirat în tihnă panorama 

Baikalului, cu ape curate, limpezi și albastre ca seninul cerului. Spre sud se 

zăreau culmile cu ghețari ale Munților Saian. La muzeul din apropiere am 

încercat senzația scufundării cu batiscaful, la prețul de 600 ruble (cca 9 dolari 

SUA). Ne-am reîntors spre seară pe același drum pitoresc și cu trafic moderat, 

fiind „debarcați‖ în fața hotelului nostru. Am achitat o sumă modică șoferului 

nostru Konstantin, care, mulțumit de recompensă, suplimentar, a făcut cu noi și 

un tur de oraș în prag de seară. El ne-a comunicat că luni dimineața un coleg de-

al său ne va asigura transferul de la hotel pentru aeroport. Ziua de duminică, 14 

octombrie, am petrecut-o hoinărind prin oraș cu o vizită la barajul hidrocentralei 
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Irkutsk, prima din seria de hidrocentrale ce sunt amenajate în aval pe Angara. 

Am vizitat două supermarketuri ultramoderne, cu vestitele blănuri siberiene, 

croite cu mult gust, dar la prețuri mari (o căciulă de damă foarte elegantă se 

vindea la circa 1500 dolari SUA; la fel icrele negre autentice; un borcan de 100 

grame cu icre de Astrahan era... 100 dolari SUA). 

 Cu bagajele pregătite de cu seară, luni, 15 octombrie, ne grupăm în holul 

hotelului. La ora 7 fix, colegul lui Konstantin ne duce în 15 minute până la 

aeroport. A fost foarte mulțumit de modul în care l-am plătit! Îndeplinim 

formalitățile de intrare în aeroport și ne îmbarcăm la bordul uriașei aeronave ce 

avea să ne aducă în 6 ore la Moscova. Personalul de la bord, echipat în uniforme 

specifice, ne-a întâmpinat cu căldură și politețe, serviciile fiind ireproșabile, 

chiar dacă eram pe un „domestic flight‖ (zbor intern). Petrecem, prin hublou, cu 

privirea fluviul Angara în angajarea spre vest a aeronavei. Traversăm apoi 

fluviul Obi și „ne pierdem‖ în nori deasupra Munților Ural. După circa 5 ore de 

zbor se vede clar relieful ușor vălurit al Podișului Valdai, de unde izvorăște 

fluviul Volga. Se conturează apoi periferia nordică a capitalei Rusiei, Moscova, 

cu grupările inconfundabile de case de vacanță (dacia) în arealele poienite și 

calea ferată spre St. Petersburg. În câteva minute am aterizat lin, pe același 

aeroport Sheremetievo, de pe care ne-am îmbarcat în urmă cu două săptămâni 

pentru Vladivostok. Peste două ore avem legătura spre Budapesta cu o aeronavă 

mediu curier de tip Suhoi Jet care s-a desprins elegant și cuminte de la sol, și 

ne-a purtat la înălțime, cca 3 ore, fără probleme până la Ferihegy, aeroportul 

prim al Ungariei.  

 Am întâlnit în acest „periplu siberian‖ de două săptămâni oameni 

minunați și locuri de o frumusețe sălbatică, inegalabile. Nu an avut niciun 

moment senzația că m-am desprins de Europa. Așa cum relata și amfitrionul 

nostru de la Vladivostok, distinsul academician Piotr Baklanov, Europa se 

prelungește până în ținutul Primorie din Extremul Orient al Rusiei. 

 Transiberianul constituie, fără tăgadă, prima „linie de forță‖ modernă de 

„suturare‖ solidă a Extremului Orient rusesc cu partea europeană. Celor patru 

trenuri pe zi li se adaugă șapte zboruri, în același interval de timp, între 

Moscova și Vladivostok. Șoseaua transsiberiană care acompaniază, în linii mari, 

traseul căii ferate, este modernizată în întregime, fapt de care s-au convins și 

colegii biologi și geografi de la Cluj-Napoca, care au parcurs traseul pînă la 

Vladivostok și retur, prin Kazahstan și Turcia, cu trei autoturisme. Interlocutorii 

noștri de la Vladivostok au relatat că s-a pus în dezbatere problema conectării 
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insulei Sahalin cu continentul, printr-un pod ce se dorește a fi cel mai lung din 

lume. 

 Abandonând idei și gânduri ce se desprind din „marea politică‖, oamenii 

pe care i-am întâlnit la ei acasă, care ne-au însoțit, ne-au găzduit și ospătat, au 

făcut-o cu mare deschidere, solicitudine și prietenie, anulând sentimentul 

singurătății ce te încearcă la cei peste 10.000 km depărtare de țară și de casă. Le 

mulțumesc lor, rușilor siberieni, pe această cale, cu simplitate și sinceritate! 

Drumurile Siberiei mi-au mai domolit pentru puțină vreme dorul „de ducă‖. Dar 

s-au constituit  într-o nouă provocare! Nu numai călătorului îi șade bine cu 

drumul, ci și geografului... dacă și el este călător! 
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Aur și oameni în Țara Abrudului / Gold and People in Abrud Land 

 

Sicoe Rusalin Nicolae
60

 

 

 Rezumat. Articolul este o radiografie succintă a ediției a III-a a simpozionului bianual de 

mediu de la Abrud, prezentată în urma evaluării finale de proiect. 

 Cuvinte-cheie: simpozion, Abrud, mediu  

 

 Abstract: The article is a brief radiography of the 3
rd

 edition of Abrud Bi-annual 

Environment Symposium, presented after the final project evaluation.  

 Keywords: symposium, Abrud, environment  

 

La începutul lunii februarie a avut loc la Abrud și-n Munții Metaliferi, cel 

de al treilea Simpozion bianual de Mediu, manifestare științifică de importanță 

națională, devenită deja tradiție în mijlocul Apusenilor. 

 Ideea acestei întâlniri constructive pe tărâmul peisajului geografic îmi 

aparține, încercând să fac ceva pentru conservarea și protejarea mediului 

natural, pentru reabilitarea și reconstrucția ecologică a mediului antropizat. 

 S-au împlicat în organizarea simpozionului cele două școli din Abrud 

(Școala Gimnazială ,,Avram Iancu‖ și Liceul ,,Horia, Cloșca și Crișan‖), 

Primăria orașului și Clubul de Cunoaștere al Pământului ,,Porumbița Albă‖ din 

satul Ciuruleasa. 

 În Țara Abrudului s-a făcut minerit de la întemeierea așezărilor, acum trei 

mii de ani, activitate destul de neprietenoasă pentru mediul geografic natural, 

pentru lumea vie. Galeriile săpate au permis intrarea apei în zăcăminte, astfel 

colorându-se și oxidându-se, haldele de rocă de la gura galeriilor modificând 

relieful, iar cele de steril, cu rocă măcinată flotată, afectând major tot peisajul 

geografic natural. 

Închiderea minei de aur de la Roșia Montană nu a fost benefică pentru 

mediul ambiant. În timpul exploatării se mai investeau sume mici pentru diferite 

amenajări, după … nici măcar atât! Urmele  exploatării minereurilor auro-

argintifere se văd peste tot, mari utilaje ruginesc în carieră, construcțile 
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industriale și civile se prăbușesc, apele uzate și poluate ies de pe toate gurile de 

galerii abandonate. Înierbarea decantorului de la Gura Roșii, în ultimii ani, este 

singura acțiune benefică pentru mediu. Statul român și european spun și vor 

multe, dar nu investesc doi dolari în reabilitarea și redarea mediului natural a 

suprafețelor distruse sau puternic afectate de lucrările miniere. 

 

 
Halda de steril de la Gura Roșii 

 

Ploile torențiale spală deșeurile lăsate la întâmplare, producând bararea  

cursului (Valea Ciurulesii, iunie 1998) 
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 Exploatările pădurilor produc efecte numai acum, în anii democrației 

(bramburelii) de după anul 1989. Bătrânii care au fost proprietari de pădure, fie 

ca proprietari în comun (composesori), fie individual, iubeau codrul și 

,,cântăreau‖ de zece ori un copac până să-l taie ! Noii mafioți ai lemnului ,,rad‖ 

totul, în goana rapidă după profit, producând dezechilibre majore în tot bazinul 

hidrografic al Abrudelului. 

Noii specialiști silvici, în legătură cu diferite autorități și businessmani de 

carton, „au învățat‖ numai operațiunea de tăiere a copacilor și nicidecum 

plantarea sau îngrijirea acestora. Chiar mama mea a participat, în mod direct, la 

plantarea a 25 % din pădurea existentă, în 1990, Coniferele au constituit în 

totalitate o noutate pentru zona noastră, zonă aflată în plin etaj al pădurii de fag. 

 Iată, deci, starea mediului din Țara Abrudului, situație care impune 

organizarea unei manifestări științifice pe probleme de mediu.  

- Acum, să nu credeți că eu sunt total împotriva mineritului ori a 

exploatării pădurii ce ne-a dat-o Dumnezeu … !  / 

 - Nu...! În mine se luptă două forțe moștenite din familie: tata a fost 

minier, iar mama silvicultor.  

- Eu sunt pentru un minerit responsabil, cu respectarea tuturor condițiilor 

și standardelor impuse de legile europene, tăierile de pădure făcându-se numai 

când aceasta ajunge la maturitate și plantându-se în fiecare primăvară întreaga 

suprafață despădurită. 

 

Blazonul familiei mele 

 La simpozionul de anul acesta au fost prezenți 65 de specialiști în științele 

Pământului și comunităților umane. Geografi, geologi, geofizicieni, pedologi, 

ingineri minieri și de mediu, salvatori minieri, silvicultori, juriști, economiști, 

filozofi, istorici, filologi și sociologi. Au participat și reprezentanți ai unor 

organisme și fundații axate pe probleme de mediu, autorități locale, la plen 

participând și alți membrii ai comunității locale și elevi. Au fost prezente în 

total  110 persoane. 

 Participanții au reprezentat medii academice din România, grosul venind 

de la Cluj-Napoca – 27 de persoane (Universitatea ,,Babeș-Bolyai‖; 
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Universitatea Tehnică; Universitatea de Științe Agricole, Silvice și Medicină 

Veterinară; Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice  și chiar … 

Conservatorul ,,Gheorghe Dima‖) dar și de la Iași, Vatra Dornei, Vaslui, 

Focșani, Brăila, Constanța, București, Craiova, Timișoara, Arad, Sighetu 

Marmației, Sibiu, Deva, Petroșani și Alba Iulia. Practic au fost reprezentate 

toate regiunile istorice din teritoriul de azi al României (!) :  Ardealul, Crișana, 

Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina și Maramureșul.  

Au participat trei specialiști de la Academia Română.  

În cadrul simpozionului fost prezentate 47 de lucrări în plen și în cele trei 

secțiuni. Amintesc câteva: 

- Munții, între paradigma normativă și abordările pragmatice (Legea 

Muntelui); 

- Probleme de mediu asociate activităților miniere din parte de nord a 

Munților Metaliferi; 

- Problematica aurului în Munții Apuseni; 

      -    Conservarea biodiversității în zona Munților Apuseni; 

- Cercetări privind fitoremedierea apelor poluate din arealul minier Roșia 

Montană; 

- Impactul așezărilor turistice din mediul montan înalt asupra mediului 

geografic; 

- Rolul profesorului în cunoașterea și prezervarea solului; 

- Protecția, conservarea și ocrotirea mediului – abordare didactică; 

- Natura – prietena mea. 

 

 
Adresarea salutului școlii ieșene de geografie de către prof. dr. Viorel Paraschiv 
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 Aplicația practică s-a desfășurat în Munții Metaliferi, unde am văzut 

frumusețea naturală a peisajului, îmbogățit de Gemene, cele două Detunate, 

Muntele Vâlcanu, prelunga culme nivelată a muntelui Mare, inversiunea termică 

de pe culoarul Arieșului mijlociu și Tăul Mare al Roșiei Montane etc. Am văzut 

de sus Flotația minereurilor cuprifere din Dealul Piciorului și, mai ales, uriașa 

,,rană litosferică‖ (citez din … mine !) a carierei de la Roșia Poieni. 

 Ghidul, primarul orașului Abrud - inginerul minier Nicolae Simina, cel 

care a fost angajat al uriașei companii miniere care scoate cuprul din ,,burta‖ 

Metaliferilor. Zăpada nu ne-a împiedicat în niciun fel, dimpotrivă, a mai 

adăugat la frumusețe. Vremea a fost foarte bună, cu vizibilitate perfectă, fapt ce 

ne-a ajutat să vedem în toată splendoarea uriașa carieră cu aspect de … 

amfiteatru antic; să vedem tehnologia de pușcare și de transport de pe treptele 

carierei până la uriașul concasor de fabricație rusească, iar apoi,  benzile 

transportoare, până-n uzina de preparare. 

 

 
Stăpânii Metaliferilor (foto V. Paraschiv) 
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Nu este de nebăgat în seamă nici masa festivă, care a fost una foarte reușită. Bucate și băuturi 

tradiționale s-au servit pe muzică tradițională ! 

 

 

Formație interpretând folclor autentic 
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Profesorul / geograf  Nicolae Rusalin Sicoe    
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”Probleme actuale ale omenirii” la a șaptea ediție / “The 

Current Problems of Mankind‖, 7
th

 edition 

 

 

Țiu Marius
61

, Țiu Georgeana
62

 

 

 

Rezumat. Simpozionul Concurs de anvergură națională ‖Probleme actuale ale 

omenirii‖ și-a desfășurat ediția a VII-a în luna  noiembrie a anului trecut, adunând un număr 

remarcabil de elevi (250) și profesori (100) de la licee din toată țara, temele dezbătute fiind 

de mare actualitate pentru întreaga planetă. Formatul deschis al lucrărilor a lăsat un câmp larg 

dezbaterilor și identificării de soluții viabile pentru ca umanitatea să nu mai fie inamicul nr. 1 

al ei însăși și al naturii care trebuie să susțină viața. 

Cuvinte-cheie:  simpozion, național, liceu, probleme, dezbatere, soluții.  

 

Abstract: The Symposium National Contest ―The Current Problems of Mankind‖ 

held its 7
th

 edition in November last year, gathering a remarkable number of students (250) 

and teachers (100) from high schools across the country, the debated topics having a high 

relevance for the manking. The open format of the papers allowed broad topic as debate for 

the identification of viable solutions for manking to be no longer the main enemy of itself and 

of nature that has to sustain life.  

Keywords: symposium, national, high school, problems, debate, solutions.  

 

 

Joi, 8 noiembrie 2018, Colegiul Național ELENA GHIBA BIRTA din 

ARAD, Asociația Activ pentru Comunitate și Centrul de Excelență din Arad au 

organizat cea de-a șaptea ediție a Simpozionului Concurs Regional de Proiecte 

Interdisciplinare ,Probleme actuale ale omenirii, înscris în C.A.E.R. al M.E.N.  
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Deschiderea lucrărilor simpozionului 

Acest concurs interdisciplinar care, de la un an la altul, dobândește o 

anvergură tot mai mare, este rodul unui parteneriat derulat între organizatori și 

Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Arad, 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Vasile 

Goldiș din Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Banca Comercială 

Română, Condor Club Arad și Editura CDPress București. 

În deschiderea concursului, gazda evenimentului, director prof. Eugenia 

Groșan, prof. Nicolae Pellegrini, inspector școlar general adjunct, prof.univ. dr. 

Claudia Crina Toma, prodecan al Facultății de Farmacie de la U.V.V.G. Arad, 

prof. univ.dr. Horia Banciu, prodecan la Facultatea de Biologie Universitatea 

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și conf. univ. dr. Iuliu Vescan, prodecan Facultatea 

de Geografie Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca au apreciat ținuta și rolul 

educativ al evenimentului devenit deja o tradiție în calendarul activităților 

extracurriculare ale Colegiului Național Elena Ghiba Birta. 

Destinat elevilor de liceu preocupați de găsirea unor soluții la problemele 

cu care se confruntă omenirea în secolul XXI, concursul a fost dimensionat pe 

două coordonate tematice: Probleme tehnologice și de mediu pe glob și 

Probleme sociale și politice pe glob. Echipele de câte doi elevi au prezentat câte 

o lucrare în Powerpoint timp de 8-10 minute, comisiile secțiunilor fiind alcătuite 

din cadre didactice preuniversitare sau universitare preocupate și implicate în 

domenii apropiate de subiectele abordate la simpozion. 

Marea majoritate a lucrărilor a avut în vedere cele 17 obiective de 

dezvoltare durabilă stabilite de O.N.U.: Fără sărăcie; Zero foame; Sănătate și 

stare de bine; Educație de calitate; Egalitate de gen; Apă curată și igienă; 
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Energie curată accesibilă; Muncă decentă și creștere economică; Industrie, 

inovație și infrastructură; Inegalități reduse; Orașe și comunități durabile; 

Consum și producție responsabile; Acțiunea asupra climei; Viața sub apă; Viața 

pe pământ; Pace și justiție; Parteneriate pentru obiective.  
Desfășurarea lucrărilor, pe secțiuni 

 

45 de echipe a câte doi elevi de la licee tehnologice, vocaționale și 

teoretice din județul Arad, respectiv 71 de echipe din alte 28 de județe din țară 

(prin participare indirectă – lucrările au fost înregistrate video și trimise juriului) 

au prezentat în fața a șase comisii de jurizare proiecte prin care au identificat 

cauzele unor probleme majore ale omenirii și au propus soluții ingenioase 

pentru ameliorarea acestora. Probleme precum poluarea, sărăcia, traficul de 

persoane, globalizarea și corporatismul, corupția, bullyng-ul, analfabetismul, 

experimentele științifice controversate, criza comunicării etc. au fost câteva 

dintre subiectele abordate de elevi. Prezentările au fost punctul de plecare al 

unor dezbateri, prin care s-au generat idei, soluții, opinii. Astfel, obiectivul 

concursului a fost atins, pentru că nu acordarea unor premii este miza acestuia, 

ci crearea unui spațiu al dialogului, al comunicării autentice și al găsirii de 

soluții responsabile. 

Concursul a infirmat și de această dată clișeele referitoare la opacitatea 

tinerei generații în raport cu realitățile contemporane, dovedind că tinerii se 

informează, își pun întrebări, caută soluții, sunt motivați și antrenați să creeze o 

lume mai bună. 

Aspecte de la  finalul simpozionului 

 

Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori, 

organizatorilor și premianților acestui concurs! 
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Pentru ediția a VIII-a (7 noiembrie 2019) informațiile vor fi disponibile 

din luna septembrie pe siteul colegiului organizator:  https://ghibabirta.ro/ la 

secțiunea ‖proiecte‖ (acolo unde poate fi găsit palmaresul complet al ediției 

2018). 
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Concursul  geografic  ”Grigore Cobâlcescu” de la Iași a atins majoratul / 

Grigore Cobâlcescu Geography Contest, Iași, 18th edition 

 

Paraschiv Viorel
63

, Gheorghiță Constantin
64

, Radu Alina - Simona
65

  

 

Concursul devenit tradițional și ajuns la cea de-a XVIII-a ediție este 

organizat de Cercul pedagogic nr. 2 al profesorilor din liceele tehnologice din 

județul Iași, în parteneriat cu Societatea de Geografie din România – Filiala Iași. 

Gazda concursului a fost și în acest an Colegiul Tehnic de Electronică și 

Telecomunicații ‖Gh. Mârzescu‖ Iași. Au fost înscriși 114 elevi pentru cele 

două probe de concurs, teoretică și poster, reprezentând 14 unități școlare din 

Iași, Pașcani, Podu Iloaiei și Tg Frumos. 

 
Foto 1. Expoziția cu opera științifică a profesorului Ioan Donisă 

 

În deschiderea concursului au fost evocate cele două personalități 

geografice ieșene, academicianul Grigore Cobâlcescu ‖patronul‖ concursului și 

profesorul doctor Honoris Causa Ioan Donisă, aflat la cea de-a 90–a aniversare, 

care a transmis un mesaj de felicitare pentru toți participanții. Cu sprijinul 

Bibliotecii Universitare ‖Mihai Eminescu‖- Filiala Facultății de Geografie și 
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Geologie a fost organizată o expoziție de carte cu opera științifică a profesorului 

Ioan Donisă, cei prezenți având posibilitatea să răsfoiască lucrările acestuia. 

Proba teoretică a cuprins și 4 întrebări despre viața și opera științifică a 

geografilor aniversați. 

Proba ‖poster‖ a reunit 7 prezentări având tematici legate de hazardele 

hidrologice pe Glob. Subiectele, baremele și rezultatele concursului au fost 

publicate de organizatori pe site-ul colegiului organizator: www.ctetc.ro. 

Finanțarea concursului este asigurată ca în fiecare an de către profesorii 

organizatori, iar premiile provin de la Centrul de informare turistică al Primăriei 

Iași și  din donațiile atrase de organizatori și SGR - Filiala Iași. 

 

 
Foto 2. Proba teoretică 

 

 
Foto 3. Deschiderea concursului 
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Drumul spre Abrud / The road to Abrud 

 

Epure Teodor 
66

 

 

Rezumat. După ce am trecut de mai multe ori peste o anumită activitate geografică, 

fără să o tratez cu atenția cuvenită, brusc mi-am dat seama că aceasta merita tot interesul 

meu. Activitatea despre care vorbesc se numește Simpozionul Național Bianual de Mediu- 

Abrud-‖Aur și oameni‖-Ediția a III-a  1-3 februarie 2019. Deplasarea spre acele minunate 

locuri, experiența trăită acolo alături de niște oameni minunați, toate întâmplările trăite, 

surprizele și noile cunoștințe din branșă, oamenii locului și locurile însăși sunt ceea ce tocmai 

voi prezenta succint în cele ce urmează. 

Cuvinte cheie: simpozion, aplicație, eveniment geografic, activitate culturală, Abrud, Brad, 

Blaj.  

 

Abstract. After I passed several times over a certain geographical activity, without 

giving the appropriate attention, suddenly I realized that this deserves all my interest. The 

activity that I’m writing about is the Biennial National Symposium of Environment – Abrud 

– ―Gold and people‖, third edition, 1-3 February 2019. The way to those wonderful places, 

the experience lived there with some great people, all the happenings, the surprises and new 

acquaintances from the field, the local people and the places itself, are precisely what I’m 

briefly going to present in what follows. 

Key words: Symposium, practice, geographical event, cultural activity, Abrud, Brad, Blaj.  

 

  Plecarea 

... Este o dimineaţă rece de sfârşit de ianuarie, mă despart repede de pensiunea 

care m-a găzduit pentru o noapte şi mă pregătesc de plecare. Urma să mă 

deplasez pe un traseu destul de lung spre ‖metropola‖ Abrud împreună cu 

colegul meu Viorel Paraschiv. Pornim odată cu răsăritul soarelui spre cucerirea 

acelui spaţiu îndepărtat, suntem binedispuși şi ne gândim cu multă speranţă spre 

acel loc din inima Ţării Moţilor. Prima oprire o facem la Poiana Largului, 

minunat loc de belvedere din care poţi străbate cu privirea până spre culmile 

înzăpezite ale Munţilor Bistriţei, un câine care stă binevoitor la pază îmi urează 

drum bun, aşa a şi fost....După acest scurt popas ne continuăm periplul prin 

pasul Petru Vodă, ajungând mai întâi la Borsec, staţiunea cufundată în nămeţi, 

pare uitată de timp, foarte multe clădiri abia se mai ţin pe picioare, izvoarele par 
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vii deşi duc lipsă de vizitatori, urmează întâlnirea cu mănăstirea Sfântu Ilie din 

Topliţa, legată de numele patriarhului Miron Cristea. Odată pătrunşi în Defileul 

Mureşului, surpriza este imensă, colegul Viorel îmi sugerează să deschid 

geamul şi să pozez, malul drept al văii este un întreg spectacol al gheţii, ţurţuri 

imenşi atârnă de pereţii stâncoşi. A doua oprire importantă o facem în orașul 

Târgu Mureş, o bijuterie arhitectonic în ansamblul său, de care nu mă mai satur 

să-l admir şi să-i smulg pe pelicula fotografică doar câteva fragmente din 

măreţia sa. După Târgu Mureş şi autostrada A3, iată-ne angajați în străbaterea 

pitoreștii văi a Arieşului, pe de o parte piscuri  dantelate şi albite de calcarul 

vremii, pe de alta văi laterale ce se deschid spre noi universuri exploatabile. 

Trecem prin Poşaga, Buru, Sălciua - cu minunatul său muzeu etnografic, Baia 

de Arieş şi Cămpeni, unde admirăm platanul fotogenic dar şi statuia lui Avram 

Iancu, la ieșirea spre Abrud, o mocăniţă stă pe şine în aşteptarea timpurilor când 

ar putea să-şi reia minunatul său drum spre ţinutul ‖Ţării Moţilor„. 

În Ţara Abrudului 

... Ajungem la Abrud în faptul serii, după aproape 11 ore de mers, orășelul este 

situat într-o depresiune tip butonieră, oraș-stradă, destul de întins dar depopulat, 

cu doar 5400 locuitori, ne salută parcă de sub troienele încă viguroase. Ne 

cazăm repede şi ne pregătim de întâlnirea cu oamenii locului, Viorel mai fusese 

şi la ediţia anterioară, are deja prieteni care îl aşteaptă, aşa i-am cunoscut şi eu 

pe prof. univ. Vasile Surd de la Cluj, pe profesorul-artist Nicu Hodor, pe 

consăteanul lui Nicolae Furdui-Iancu, profesorul Mircea Furdui şi pe mulţi alţii. 

Surpriza deosebită a fost şi întâlnirea cu organizatorul simpozionului profesorul 

Nicolae Rusalin Sicoe, un om de o vivacitate extremă, foarte cordial şi mereu 

gată să întreţină atmosfera cu o glumă, la fel ca mulţi alţi participanţi la 

întâmplarea geografică. În această primă seară am petrecut câteva ore de neuitat, 

gustând din bucatele aduse de acasă de neobositul profesor Vasile Surd, cel 

căruia nu i-a mai rămas niciun continent nevizitat. A doua zi au urmat 

evenimente în lanţ, deschiderea festivă, un intermezzo artistic prezentat de către 

un grup de eleve de la Liceul Horia Cloşca şi Crişan şi de la Şcoala Gimnazială 

Avram Iancu, unde s-au desfăşurat lucrările simpozionului şi apoi prezentarea 

lucrărilor. Cea mai mare parte a comunicărilor s-a referit la viaţa şi cultura Ţării 

Moţilor şi a Ţării Abrudului, lucruri neştiute, unele de un dramatism incredibil, 

dar şi evenimente care au marcat benefic viaţa localnicilor atunci când 

exploatarea aurului era în plin avânt. După ce am trecut şi de emoţia prezentării 

comunicării mele, a urmat o seară festivă, a fost un adevărat regal de muzică de 
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foarte bună calitate prezentată de tinerii din formaţia Ţarina, profesorul Nicu 

Hodor  şi fraţii George şi Ioan Chindriş din Iza. 

... La Roşia Poieni 

Duminică, după ce ecourile serii precedente ne mai răsunau încă în memoria 

afectivă, am pornit spre un loc deosebit, mai precis două microbuze ne-au 

transportat până sus la exploatare minieră de la Roşia Poieni, pe lângă 

minunatele peisaje întâlnite pe traseu, spectacolul de sus ne-a lăsat muţi de 

uimire, la picioarele noastre se căsca o imensă groapă antropică, pudrată din 

belşug cu zăpada care depăşea un metru, în vale inversiunea climatică era foarte 

evidentă, undeva spre universul sudic, se zăreau culmile Muntelui Mare iar un 

imens excavator era pregătit parcă să-şi înceapă lucrul. Pe tot drumul, ca şi în 

ziua precedentă am fost însoţiţi de primarul oraşului domnul Nicolae Simina, 

inginer minier la bază, care ne-a dat foarte multe informaţii de specialitate cu 

privire la exploatarea minereurilor nemetalifere din ţinut. Întorşi din acest 

periplu, ne-am propus, eu şi colegul meu, să facem o deplasare până la Brad, în 

Ţara Zarandului. Astfel am avut minunatul prilej să admir măreţia Muntelui 

Vulcan din pasul omonim, panteonul neamului de la Ţebea, casa lui Crişan de 

la Rîbiţa şi ineditul Muzeu al Aurului de la Brad. 

... Drumul de întoarcere ... resemnez cu amintirile.. Pornim la drum pe o altă 

cale, aşa cum fac toţi geografii, din Abrud spre Alba Iulia, străbatem Valea 

Ampoiului, astfel pot afla că la Izvorul Ampoiului, mai sunt doar urme de 

mercur, trecem şi prin oraşul Zlatna, unde mai vedem doar urmele unei activităţi 

industriale cândva înfloritoare. Colegul meu hotărăşte să evităm aglomeraţia din 

oraşul Alba Iulia, intrăm astfel pe Drumul Vinului, trecând prin Ighiu, Cricău, 

Bucerdea Vinoasă, Galda de Jos şi în final Jidvei, la mică distanţă de renumitul 

centru viticol, vizităm atât cât ne este permis castelul  Cetatea de Baltă, o 

bijuterie arhitectonică a zonei, apoi ne îndreptăm spre Blaj-oraşul românismului. 

Vremea este minunată, oprim să admirăm platoul de la Câmpul Libertăţii, cu 

toate monumentele, apoi urcăm la teiul lui Eminescu de la Blaj,  ne continuăm 

drumul spre Mediaş, Sighişoara, Târnăveni, minunatul oraş Odorheiu Secuiesc, 

Gheorgheni. Oprim pentru cină la un cochet motel situat pe valea Belchiei, 

pentru ca apoi să parcurgem, în fapt de seară pitoreştile Chei ale Bicazului, 

învăluite în lumina amurgului. Acasă am ajuns pe la 10 seara, uşor obosit, dar 

satisfăcut de această nouă experienţă personală. Întâlnirea cu oamenii locului, 

ajutorul nedisimulat al colegului Viorel Paraschiv, experienţa căpătată mi-au dat 

aripi şi o dorinţă să revin  şi să mai încerc. 
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Fig. 1 Poiana Largului                        Fig. 2  La Borsec                     Fig. 3 Defileul Mureşului 

        

Fig.4 Teatrul Naţional din Tg.Mureş Fig.5 Peisaj din Cheile Arieşului Fig 6 Oraşul Câmpeni 

 

   

Fig7. Momentul inaugural      Fig.8 Prof.Nicu Hodor şi fraţii Chindriş Fig9. Se dau 

diplomele... 

  

Fig 10 Cel mai mare excavator                     Fig 11 Exploatarea Roşia Poieni 



164 

 

     

Fig 12 Colegul Viorel Paraschiv, înfruntând nămeţii  Fig 13 Gorunul lu Horea de la Ţebea 

                   

Fig 14. Muzeul Aurului din Brad                              Fig 15 Muntele Vulcan 

                        

Fig 16. Câmpia(Câmpul) Libertăţii de la Blaj Fig.17 Teiul lui Eminescu de la Blaj 

       

Fig. 18.Cetatea de Baltă Fig. 19. Lacul Zetea de pe Târnava Mare Fig. 20. Cariera de vulcanite-Suseni  
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Intinerar turistic cultural prin Chișinău, în Anul Centenarului (Republica 

Moldova) / Cultural Tourism Itinerary through Chişinău in the Centenary  

(The Republic of Moldova) 
 

 

Agachi Valeria
67

 
 

 

 

Rezumat. Am ales această temă deoarece sunt cetățean al Republicii Moldova, care 

anul acesta sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire (1918). Am dorit să propun un intinerar 

turistic de o zi pe care să-l promovez în rândul tinerilor turiști care vor să cunoască trecutul 

acestui oraș devenit capitală de stat în urma istoriei nedrepte de după 1945.  Produsul turistic, 

pliantul, l-am realizat ca pe o aplicație interdisciplinară pe fundamentul specializării pe care o 

urmez la liceul economic de turism, dovedind utilitatea achizițiilor fundamantale și a 

competențelor transversal pe durata celor 3 ani scurși: limbă și comunicare, om și societate 

(istorie-geografie), tehnologii (TIC și marketing)
68

. 

Cuvinte-cheie: turism, Chișinău, itinerar, potențial, produs turistic 

 

 

Abstract: I chose this topic as a citizen of the Republic of Moldova celebrating 100 

years since the Great Union (1918). I wanted to suggest a single day travel itinerary to be 

promoted among young tourists who want to know the past of this capital city following the 

unjust history after 1945. I made up the touristic brochure as an interdisciplinary application 

on the basis of the high school specialization that I attend at the Economic Highschool of 

Tourism, proving the usefulness of the fundamental acquisitions and transversal skills during 

the last three years: language and communication, man and society (history-geography), 

technologies (ICT and marketing).  

Keywords: tourism, Chişinău, itinerary, potential, tourism product  

 

 

Metodologia cercetării. În prima fază am adunat materialul bibliografic pe care l-am 

fișat și corelat, după caz. Am cercetat bibliografie letrică la biblioteca Universității de Stat 

Tiraspol din Chișinău și la bibliotecile publice din Iași. Informațiile rezultate au fost corelate 

apoi cu materialul informativ selectat de pe site-urile internet. În urma fazei de documentare 

am propus un chestionar pentru un eșantion de 125 de subiecți din orașul Chișinău, în urma 

căruia am ierarhizat cele mai importante 10 obiective turistice. Am realizat un pliant turistic 
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valeria_agachi@yahoo.ro 
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 Lucrare prezentată la Sesiunea Națională de Comunicării Științifice la Geografie, pentru elevii de liceu, 

Cumpăna județul Constanța, iulie 2018, unde a fost evaluată primind mențiune. Coordonatorul lucrării prof. dr. 

Viorel Paraschiv 
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care să descrie traseul care leagă obiectivele cele mai sugestive ale orașului, acesta fiind 

produsul final al prezentei cercetări.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1. 

Poziția geografică în cadrul țării (Sursa hărții www.wikipedia.org) 

 

Poziția  geografică. Orașul Chișinău este situat în partea central-sudică a actualei 

Republici Moldova (figura 1), întinzându-se pe o suprafață de 121,7 kmp
69

. 
 
Așezat pe un loc 

pitoresc, pe cele șapte coline ale Podișului Moldovei Centrale, Chișinăul produce o impresie 

plăcută asupra oaspeților săi. Coordonatele poziției geografice sunt date de intersecția 

paralelei de 47 ̊ 2' latitudine nordică cu meridianul de 28 ̊ 50' longitudine estică. Altitudinea 

medie a orașului este de 113,3 m, cele mai mari înălțimi sunt pe platourile dealurilor 

structurale și pe terasele superioare ale râului Bâc și afluenților acestuia (peste 250 m). Bâcul 

are versanții asimetrici: 

- pe dreapta sunt 3 terase, majoritatea săpate în rocă dură sarmațiană (calcare și gresii); 

- pe stânga sunt doar două terase, una de luncă ușor înclinată și cea superioară cu 

altitudine relativă de 60-90 m, unde s-a dezvoltat cartierul Râșcani. 

Istoric. Chişinăul este aşezat pe vechiul drum comercial medieval al Crimeei, care 

ducea din nordul Moldovei spre Tighina şi vadul Nistrului în lungul văii Bâcului, foarte 

aproape de o mare intersecție de alte două drumuri comerciale între vechile târguri 

moldovenești, Orhei şi Căuşeni. Încrucişarea acestor drumuri a determinat dezvoltarea primei 

                                                           
69
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aşezări rurale cu evoluții nesemnificative timp de aproape 3 secole și jumătate şi 

transformarea ei în tîrg, care, de altfel, s–a întâmplat, destul de tîrziu.  

Atestarea documentară este controversată existând mai multe ipoteze avizate ale 

istoricilor, după cum urmează: 

- prima atestare este la 17 iulie 1436 când domnitorii Moldovei, Ilie și Ștefan, îi 

întăresc dania boierului Oancea asupra acestui teritoriu; 

- 1466 seliștea Chișinău este întărită de Ștefan cel Mare unchiului său Vlaicu; 

- 1677 menționarea târgului Chișinău (ca așezare urbană). 

După anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist (1812) Chișinăul devine reședința 

guberniei țariste și intră într-un proces rapid de dezvoltare urbană și comercială prin aplicarea 

unui plan urbanistic. 

Clima este temperat continentală, cu influențe tipice de ariditate dinspre Asia Centrală. 

Iarna bate crivățul, cu efecte vizibile asupra activităților umane și peisajului. Temperatura 

aerului este analizată în fig.nr. 2 și oferă un cadru de manifestare pentru turismul urban în 

fiecare anotimp al anului (Sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2009/08/03/chisinau-

conditii-naturale/). 

 

  

Mediile lunare  ( ̊ C) 
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Fig.nr. 2. Temperatura aerului 

 

Apele curgătoare au un impact restrâns în peisaj Bâcul cu afluentul său Ișnovăț și alte 

câteva pârâuri care au cursuri perpendiculare pe axul văii principale sunt cele mai importante. 

Impact peisagistic mai pronunțat au apele stătătoare amenajate antropic, cu lacuri de baraj, 

mai importante fiind cele de pe limita orașului Ghidighici pe Bâc, Lacul Morilor ș.m.a. 

Importanța turistică a lacurilor este limitată față de potențialul lor posibil de a fi amenajat 

pentru activități recreative și de loisir. 

Vegetația este de silvostepă tipică, iar solurile sunt în cea mai mare parte din clasa 

cernisoluri (cernoziomuri, rendzine) și luvisoluri.  

Capitala Republicii Moldova avea în 2012 o populație de 670000
70

 locuitori, iar actual 

are aproape un milion de locuitori (aglomerație urbană).  

Din punct de vedere administrativ Chișinăul este împărțit în cinci sectoare: Botanica, 

Buiucani, Centru, Ciocana și Râșcani. Orașul își are simbolistica proprie: stema, drapelul și 

imnul. 
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Orice turist care sosește la Chișinău cu avionul va vedea ‖Porțile Orașului Chișinău‖. 

Acestea sunt ceva de genul unor uși care te lasă să intri înăuntrul Chișinăului, iar clădirile 

creează senzația de grandoare și eternitate a orașului la linia orizontului (Fig.nr.3). 

Una din cele mai îndrăgite sărbători ale chișinăuienilor este ‖Ziua orașului‖, organizată 

în fiecare an în luna octombrie. Pentru prima dată Chișinăul este menționat într-un hrisov 

domnesc dat în Cetatea Vasluiului la 1436, din vremea domnitorilor Ilie și Ștefan. În secolul 

al XIX-lea, sub ocupația rusă,  a fost elaborat planul general de dezvoltare a orașului. A 

început construcția edificiilor moderne din piatră, având o originală structură arhitectonică, 

multe dintre ele înfrumusețează și astăzi fața orașului. 

Chișinăul este și capitala culturală a Republicii Moldova. Deja de peste trei decenii orașul 

găzduiește festivalul internațional ―Mărțișor‖, festivalul internațional de Operă― Maria 

Biesu‖, concursurile internaționale de dans, la care evoluează cu brio și ansamblul 

―Codreanca‖, festivalul de satiră și umor ―Danilă Prepeleac‖. Chișinăuienii sunt mândri de 

teatrele municipale ―Guguță‖ și ―Satiricus‖, Asociația de creație ―Buciumul‖, ―Teatrul unui 

actor‖. Chișinăul este un oraș european cu bulevarde largi și luminoase, parcuri și scuaruri 

inundate de verdeață, edificii moderne situate în vecinătate a clădirilor cu elemente ale 

arhitecturii traditionale, toate acestea ne prezintă orașul într-un colorit aparte (Fig. nr. 4). 

Fig.nr. 3. Porțile orașului Chișinău (Sursa: internet) 

 
 

Taxonomia biectivelor turistice ale orașului Chișinău: 

A.  Obiective arhitecturale 

1. Biserica Sfinții Constantin și Elena 

2. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) 

3. Tetrul Național „ Mihai Eminescu ‖ 

4. Circul din Chișinau 

B. Obiective culturale de patrimoniu  

1. Piatra de temelie a Chișinăului 

2. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
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3. Turnul de apă 

4. Muzeul Naţional de Artă  

5. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu‖ din Chişinău. 

C. Parcuri recreative și de importanță culturală 

   1. Parcul Central, statuia lui Ștefan cel Mare și Aleea clasicilor literaturii române 

   2. Parcul catedralei  Mitropolitane, cu Arcul  de triumf țarist ridicat în urma războiului ruso-

turc din 1840-41 

   3. Valea Morilor 

   4. Valea Trandafirilor 

   5. Grădina botanică  

   6. Muzeul satului 

 D. Catacombele rezultate în urma exploatării calcarelor – peisaje determinate antropic 

și cu valoare turistică exploatată economic prin hrube vinicole sau diverse depozite. 

 

Fig.nr.4. Chișinăul văzut de sus 

 

1. Piatra de temelie a Chișinăului 

Orașul Chişinău a fost atestat documentar pentru prima data în iulie 1436. În 1986 a 

fost instalată piatra de temelie a capitalei. Aceasta se află la intersecția străzilor Albișoara și 

A. Pușkin (Fig.nr.5). 

Piatra de temelie a Chişinăului a fost renovate acum 7 ani. Până în 2011 aceasta a avut 

pe ea o inscripţie în grafia chirilică. Cu ocazia Hramului Capitalei,  Primăria a schimbat  

inscripţia din alfabetul chirilic în cel latin, iar piatra a fost șlefuită.  
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Fig.nr.5. Piatra de temelie a Chișinăului (foto V. Paraschiv @2014) 

2. Circul de stat din Chișinău 

Situat între un trecut sinistru și un prezent dezolant Circul din capitală ascunde o istorie 

aparte. Clădirea este  moștenită de la Uniunea Sovietică, ridicată pe mormintele unui cimitir 

urban din preajma bisericii „Constantin și Elena‖. Circul de Stat a fost construit în anul 1981 

(Fig.nr.6).  Această instituție deţinea recordul de 57 spectacole pe an care erau vizionate, de 

multe ori, de o sală arhiplină de spectatori. Circul a găzduit reprezentaţii atât ale artiştilor 

autohtoni, cât şi ale celor de peste hotare (Belarus, China, Finlanda, Germania, Rusia, 

Ucraina etc.). Cu toate acestea, după ce a fost transformat în societate pe acțiuni, circul din 

capitală a făcut o pauză de 10 ani. În mai 2014 a fost inaugurată arena mică a Circului din 

Chișinău, cu o capacitate de 300 locuri. 

 

 

Fig.nr.6. Circul de stat 
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3. Biserica Sfinții Împărați, Constantin și Elena 

Biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din orașul Chișinău a fost zidită 

din piatră la 1777, pe podul unei terase, la poalele căreia curge râul Bâc (fig.nr.7).  Ea este 

considerată una din cele câteva biserici vechi medievale moldovenești, după aspectul său 

exterior. Edificiul bisericii are formă de corabie, cu bolta semicilindrică, fără turlă, iar 

clopotnița se înalță deasupra pronaosului. Acoperișul de zinc este înfrumusețat de un turnuleț 

decorativ. 

 

 
Fig. nr. 7. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena 

                                                                                         

 În 1837 biserica și cimitirul au fost înconjurate de un zid de piatră, cu   poartă 

solidă,tot de piatră. Între icoanele ce s-au păstrat în biserică sunt Sfânta Ecaterina, Maica 

Domnului, Iisus Hristos, Sfinții Constantin și Elena (fig. nr.7).  În anii ’70 ai secolului trecut 

biserica a fost închisă, zidul a fost demolat, iar mormintele din cimitir au început să fie 

distruse, unele au fost reînhumate în cimitirul din strada Doina din Chișinău. Timp de trei 

decenii biserica a rămas părăsită. În ultimii ani a fost împodobită cu un iconostas sculptat în 

lemn de sculptorul Roland Vieru. A fost alipit un pridvor și construit un zid de piatră.                                                              

4. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 

Istoria  muzeului începe în anul 1889, când Zemstva Basarabiei a organizat Expoziţia 

Agricolă şi Industrială, care a şi stat la baza fondării instituţiei muzeale. 

Este cel mai Vechi Muzeu din Republica Moldova. Fondat ca Muzeu Agricol, pe 

parcursul existenţei sale şi-a lărgit treptat domeniul de activitate, creînd colecţii ce reflectă 

istoria naturală, natura contemporană, evoluţia societăţii umane şi cultura tradiţională de pe 

teritoriul Basarabiei iar mai tîrziu a Republicii Moldova. În prezent deţine un patrimoniu de 

circa 135 mii de piese. A creat numeroase expoziţii care au pus în valoare lumea animală şi 
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vegetală, bogăţiile naturale ale ţinutului și au reflectat îndeletnicirile populaţiei. Piese din 

colecţiile muzeului au fost prezentate la diferite expoziţii organizate în multe ţări din Europa, 

Asia, America şi Africa. 

Muzeul dispune de o sală de expoziţii temporare în care se etalează diverse expoziţii 

atît din patrimoniul propriu, cît şi din alte muzee. Au devenit tradiţionale expoziţiile de 

artizanat ale meşterilor populari care se organizează în fiecare an. 

Pe teritoriul muzeului se găseşte o minigrădină botanică cu cele mai răspândite specii 

de plante, arbori şi arbuşi de pe teritoriul Republicii Moldova. Tot aici a fost organizat un 

Vivariu cu expoziţii permanente de păsări rare, exotice şi decorative, reptile şi peşti. 

Complexul arhitectural-istoric al muzeului s-a construit în a doua jumătate a sec. al XIX-lea –

începutul sec.al XX-lea şi este amplasat între străzile M. Kogălniceanu-A.Şciusev, M. 

Cibotari-Sfatul Ţării. Clădirea principală a fost construită special pentru muzeu în anii 1903-

1905 după proiectul arhitectului Vl.Ţîganco. Edificiile muzeului sunt monumente de 

arhitectură de importanţă naţională (fig.nr.8). 
 

 
Fig. nr. 8. Muzeul Național de Etnografie și Istorie    Naturală 

 

5. Turnul de apă 

Turnul de apă din Chişinău a fost zidit la sfârşitul secolului al XIX-lea, când a apărut 

problema aprovizionării oraşului cu apă. Acesta a fost construit după proiectul arhitectului 

Alexandru Bernardazzi (fig. nr. 9).  Turnul are vârsta de 127 ani şi înălţimea de 27 metri. 

Astăzi clădirea găzduieşte Muzeul de Istorie a Chișinăului. 

Începând cu 1940 Turnul de Apă a servit drept foişor de foc. De aici pompierii vegheau 

asupra oraşului pentru a preveni incendiile. Odată cu construcția turnului a apărut și prima 

rețea de canalizare din Chișinău, elaborată pe timpurile primarului Carol Schmidt. Din 1892 

până în 1940 clădirea a servit drept turn de apă, iar din 1940 a fost folosită ca turnul 

pompierilor (în foișorul de foc de la nivelul superior se afla cisterna cu apă), alături 

localizându-se unitatea de pompieri. Ca un muzeu al orașului Chișinău, turnul a început să 

lucreze în anul 1971. 

Fig. 9. Turnul de apă 
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În timpul cutremurului din anul 1990 clădirea a fost grav avariată, și a fost închis timp 

de zece ani. În anul 2000, muzeul s-a redeschis, dar doi ani mai târziu a fost din nou închis 

pentru renovare. În 2011 își deschide ușile din nou, iar apoi, după o altă reamenajare, în 2013. 

Mai mult decât atât, muzeul oraşului Chişinău este primul monument istoric iluminat 

artistic. Edificiul este iluminat pe timp de noapte în diferite culori, cu frecvența de 10 

secunde. Proiectul a fost realizat în anul 2011 de către Primăria municipiului Chişinău. 

6.Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este una din cele mai vechi 

instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica instituţie de stat în domeniul 

învăţământului artistic superior din Republica Moldova (fig.nr.11). 

Clădirea a fost construită, ca pension pentru copii de nobili, după proiectul arhitectului 

V. Țiganco, avizat academia în 1902, finisat în 1905. Clădirea a fost cedată în același an 

Ministerului Învățămîntului, devenind sediul gimnaziului nr. 3 de băieți ‖Alecu Donici‖. În 

timpul Primului Război Mondial, din 1914 pînă în 1918, în interiorul clădirii a fost dislocat 

Spitalul Militar.                      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr.10. AMTAP în trecut 

 

   În această clădire, din decembrie 1917 pînă la 27 martie 1918, și-a ținut lucrările Sfatul 

Țării (Parlamentul) Basarabiei eliberată de sub Rusia Țaristă. La 27 martie 1918, aici s-a 

votat Actul Unirii cu Patria Mamă, România. În anii interbelici, clădirea a trecut în 

administrarea Ministerului Educației Naționale, iar din anul 1934 a devenit sediul Facultății 

de Științe Agronomice a Universității din Iași, filiala din Basarabia. În perioada postbelică a 

fost blocul administrativ al Institutului Agricol. 

Este prima instituție de învățămînt artistic din Chișinău – Conservatorul de muzică și 

artă dramatică – a fost fondată la 1 ianuarie 1919. În anul 1928 instituția a fost numită 

Conservatorul „Unirea‖ în cinstea sărbătoririi jubileului de 10 ani de la Marea Unire. 

În prezent, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice acoperă toate domeniile de 

învățămînt artistic universitar și postuniversitar, iar în iulie 2006  fost acreditată, iar trei ani 

mai tîrziu, în iulie 2009 a obținut certificatul de acreditare științifică. 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice dispune de un corp profsoral-didactic 

format din personalități cunoscute ale muzicii, teatrului, artelor plastice. 
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7. Muzeul Naţional de Artă din Moldova 

Muzeul Naţional de Artă din Moldova, amplasat în centrul oraşului Chişinău, este 

singura instituţie de acest profil din Republica Moldova. Muzeul are în gestiune trei edificii 

reprezentative, monumente de arhitectură de la cumpăna  sec. XIX- XX (Fig.nr.16). 

Clădirea construită la iniţiativa principesei Natalia Dadiani şi finanţată de aceasta a 

găzduit un gimnaziu de fete, care a purtat numele principesei pînă în 1940. Din 1941 pînă-n 

1944 gimnaziul poartă numele Reginei Maria. Între anii 1945 şi 1970 clădirea serveşte drept 

sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist al RSSM, iar din 1970 şi pînă în 1988 

aici îşi desfăşoară activitatea Muzeul de Istorie al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică  

al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești. Câteva colecţii particulare au fost oferite 

muzeului în dar. În 1947, prin testamentul profesorului Academiei de Arte Plastice din Sankt-

Petersburg, Pavel Şillingovski, Chişinăului i-a fost donată atît  o colecţie impunătoare de 

lucrări de grafică ale maeştrilor europeni şi ruşi din sec. XVII—XIX, cît şi lucrări semnate de 

posesorul acesteia. În 1962 muzeul a primit în dar colecţia fostului profesor de la Şcoala de 

Belle Arte din Chişinău, pictorul Auguste Baillayre.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.11.Muzeul Național de Artă 

 

Pe lîngă calitatea de fondator al colecţiei, A. Baillayre a oferit o donaţie substanţială 

constituită din 340 de lucrări ale unor artişti de notorietate naţională şi universală. 

Actualmente, patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei  numără peste 39 000 

de opere şi reflectă dezvoltarea artelor plastice din sec. XV-XXI. 

8. Piaţa Marii Adunări Naţionale 

În inima Chişinăului, în imediata apropiere de Arcul de Triumf, Catedrala 

Metropolitană, Clopotnița şi Casa Guvernului, este situată Piaţa Marii Adunări Naţionale 

considerată a fi un monument de arhitectură de însemnătate națională. A fost introdusă în 

Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău la inițiativa Academiei 

de Științe. 

Dar până a fi locul pe care îl vedem acum, Piaţa Marii Adunări Naţionale a trecut prin 

multe schimbări. Aceste schimbări s-au păstrat nu doar pe paginile manualului de istorie, ci şi 

pe peliculele aparatelor de fotografiat. 
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Arcul de Triumf din Chișinău (numit un timp Porțile Sfinte, iar sub regimul sovietic — 

Arcul Victoriei și Arcul Biruinței – fig. 13) este un monument de arhitectură construit în anii 

1840–1841, pentru a comemora victoria armatelor rusești asupra turcilor în războiul ruso-turc 

din 1828–1829. 

 

Fig.nr. 12. Arcul de Triumf 

Clopotniţa a fost construită concomitent cu catedrala, amplasată la 40 m distanță de ea, 

simetric cu catedrala și față de centrul geometric al cartierului catedralei.  A fost demolată în 

anii ’60 ai secolului al XX-lea și reconstruită în 1998 după imaginile de epocă. 

Casa Guvernului  care găzduiește în prezent Guvernul Republicii Moldova a fost 

construită în anul 1964. Concepută de la început ca edificiu cu profil administrativ, această 

clădire este o construcție din beton armat cu 6 etaje, fețuită cu plăci din cotileț alb, în plan 

având forma literei П (adică litera P în alfabetul chirilic). 

Catedrala Mitropolitană din Chișinău înălțată la inițiativa Mitropolitului Gavriil 

Bănulescu-Bodoni, locul amplasării sale fiind indicat în primul plan urbanistic al Chișinăului 

din 1817. Construcția s-a realizat pe timpul succesorului său, între anii 1832–1836. Parcul din 

jurul catedralei a fost amenajat în perioada 1834-36 și cuprinde arbori falnici, care se apropie 

de o vechime de două secole (ulmi, tei, paltini de câmp, conifere). 

La 27 august 1989 în Piața Victoriei din Chișinău (în prezent, Piața Marii Adunări 

Naționale), în contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80 din republica 

noastră a avut loc o mare adunare populară românească. Au participat aproximativ 750.000 

de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În cadrul adunării a fost cerută 

declararea limbii române ca limbă de stat în RSSM, precum și trecerea la grafia latină. 

În prezent, Piaţa Marii Adunări Naţionale este un loc în care se organizează sărbători, 

festivaluri, concerte, manifestări politice.  

Parcul Central (fig. nr. 13) cu statuia lui Ștefan cel Mare (fig. nr. 14) realizată de 

sculptorul Alexandru Plămădeală între 1925-28 din bronzul rezultat din topirea a 6 tunuri 

confiscate de la turci cu prilejul Războiului de Independență (1977-78). Cu o istorie 

zbuciumată în care statuia a fost strămutată la Vaslui și Craiova, ea este simbolul 

românismului la Chișinău fiind amplasată pe locul său inițial după 1990, pe un soclu sculptat 
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în gresia de Cosăuți. ‖Aleea clasicilor literaturii române‖ este amenajată în sectorul central, 

busturile fiind sculptate în granit roșu începând cu anul 1958. 

 Fig.nr. 13 - 14. Parcul Central și Statuia lui Ștefan cel Mare 

9. Teatrul Național „ Mihai Eminescu” 

Teatrul Naţional ‖Mihai Elinescu‖ (fig. nr. 15) din Chişinău a fost una dintre primele 

instituții de acest gen, cu caracter românesc, din Basarabia. Acesta a fost inaugurat pe 6 

octombrie 1921, la inițiativa unui grup de fruntași ai vieții publice locale, în frunte cu Sergiu 

T. Niţă ministru al Basarabiei în guvernul României. 

 

 
Fig.nr. 15. Teatrul Național „Mihai Eminescu‖ 
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Timp de un deceniu administrarea Teatrului Național din Chișinău a fost asigurată de 

personalități notorii ale vieții culturale românești precum: George Topârceanu, Corneliu 

Sachel Arescu, Ion Livescu. Actori cu renume ca: Emil Botta, Ștefan Braborescu, Sergiu 

Cujbă, Mișu Fotino au însuflețit chipuri și forme în primul teatru românesc profesionist de la 

Chișinău. 

După anexarea Basarabiei la U.R.S.S., la Chișinău s-a constituit Teatrul Moldovenesc 

de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. În perioada postbelică repertoriul se 

rezuma la piese traduse din limba rusă, cu tematica „realismului socialist‖ conservator, care a 

marcat și stilistica colectivului artistic. Trupa era compusă din actori  basarabeni de formație 

românească și actori ai Teatrului Moldovenesc de Stat fondat în 1933, cu scopuri 

propagandistice. Spectacolele Teatrului Național au cucerit şi continuă să cucerească simpatia 

publicului. 

 

10. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”  

Biblioteca municipală din Chișinău (fig.nr. 16) și-a început activitatea la 19 octombrie 

1877 cu 8073 volume, cărți și reviste cedate orașului în urma închiderii din lipsa de mijloace 

a Bibliotecii Guberniale, ultima fiind înființată în 1832. După 25 ani de activitate Biblioteca 

Publică Municipală a acumulat 40 mii de volume. În momentul Unirii cu România biblioteca 

poseda aproximativ 100.000 volume, dintre care numai o parte infimă de 200 volume erau în 

limba română, restul publicațiilor fiind în limba rusă, franceză, germană etc. 

Cu începere din 1846 clădirea a fost închiriată Gimnaziului Regional din Chişinău care, 

deşi înfiinţat în 1832, nu dispunea încă de local propriu. În 1863 gimnaziul s-a mutat în alt 

edificiu, iar clădirea a fost cumpărată de Seminarul Teologic din Chişinău, care timp de un an 

de zile a utilizat-o în scopul cazării studenţilor. În 1864 casa a fost luată în arendă de 

cetăţeanul elveţian Charles Thomas Selonidenis, care a transformat căminul studenţesc în 

hotel
71

.  

 

Fig.nr. 16. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hașdeu‖ 

                                                           
71

 ulterior, după denumirea în franceză a ţării de origine a proprietarului, acesta s-a numit hotel ―Suisse‖. 
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De acest local este legată amintirea unor personalităţi istorice şi culturale, între care 

guvernatorul militar al Basarabiei Pavel Fiodorov (în prima fază de existenţă a clădirii 

generalul a închiriat câteva camere în care a locuit cu întreaga sa familie); savantul 

enciclopedist Bogdan Petriceicu-Haşdeu (adolescent de 14-15 ani, viitorul cărturar a 

frecventat aici, în perioada septembrie 1852- decembrie 1853, lecţiile în calitate de elev al 

claselor a IV-a şi a V-a la Gimnaziul Regional); scriitorii clasici români Constantin Stamati-

Ciurea, Constantin Stere ş.a., istoricul Nicolae Iorga, cântăreţul rus Fiodor Şaleapin, 

militantul politic francez Henry Barbusse.   

          Concluzii.  Lucrarea de față este o evocare a patrimoniului turistic cultural al orașului 

Chișinău, în Anul Centenarului, fiind o dovadă a atașamentului autoarei cercetării ca cetățean 

demn al cetății. Ca orice capitală de stat și Chișinăul deține un patrimoniu cultural-istoric și 

turistic care trebuie mai bine pus în valoare. Traseul turistic de o zi propus este destinat 

tinerilor dispuși să aplice cunoștințele geografice și istorico-culturale și să parcurgă la picior 

orașul meu natal, pe un itinerar care unește cele mai reprezentative obiective. Pliantul de 

prezentare realizat este o finalitate sigură a atingerii obiectivelor cognitive pe care mi le-am 

propus prin intermediul acestei participări la concursul național de comunicări științifice 

pentru elevii de liceu la geografie și are recomandări atât pentru traseul pietonal cu harta în 

mână cât și cu ajutorul mijloacelor de transport public care circulă în oraș (Anexa 1). 
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Importanța ecologică a subarboretelor urbane de tisă (Taxus baccata)  

Studiu de caz: Municipiul Iași / The ecological importance of urban yew 

shrubs (Taxus baccata). Case study: the Iași municipality 

 

 

Timofte Costela - Andreea
72

      

 

                                

Rezumat: Lucrarea este o contribuție la cunoașterea acestei specii, prezentând 

răspândirea ei geografică și condițiile naturale de vegetație, cultura tisei în domeniul forestier 

și în spațiile verzi cu aplicabilitate și utilitate în amenajările specifice urbanismului actual din  

Municipiul Iași. Această lucrare a fost prezentată la Concursul național de comunicări 

științifice pentru elevii de liceu, de la Cumpăna jud Constanța, în iulie 2018 

Cuvinte-cheie: tisă, dendrologie, protecție ecologică, peisagistică urbană, Iași 

 

Abstract:  The work is a contribution to the knowledge of this species, presenting its 

geographical spreading and natural condition of vegetation, the yew cultivation in the forest 

and in green spaces, with applicability and usefulness in the urban development plan of Iași 

municipality. The work was presented at the National Contest of scientific communications 

for high school students, that was held at Cumpăna, Constanța County, in July 2018. 

Key words: yew, dendrology, ecological protection, urban landscaping, Iași 

 

 

Motivația. Lucrarea de faţă constituie o pledoarie pentru perpetuarea speciilor de tisă, 

o specie forestieră odinioară frecvent întâlnită în pădurile noastre astăzi din ce în ce mai rară, 

ceea ce a făcut ca ea să fie protejată de lege şi declarată monument al naturii. Făcând parte 

din rândul arborilor veşnic verzi, avânt seminţele acoperite de un înveliş cărnos de culoare 

roşie, tisa este utilizată cu succes pentru înfrumuseţarea parcurilor şi grădinilor dar și cu rol 

ecologic mai ales în spațiile urbane. Arboretele urbane de tisă din Municipiul Iași au fost 

plantate în scopuri peisagistice și ecologice, iar o inventariere a acestora a fost motivantă și 

mi-a permis stabilirea unor corelații importante de ordin geografic. Lucrarea prezentă este 

derivată dintr-o aplicație pentru evaluare sumativă la lecția ‖Protecția, conservarea și 

ocrotirea mediului‖, la clasa a XI-a. 

Metodologia. Prima etapă a cercetării a cuprins studierea materialului bibliografic 

letric din biblioteci și a celui digital de pe internet. Folosind principiul istorismului am 

clasificat materialul bibliografic și am stabilit etapele ulterioare ale cercetării. Am identificat 

istoria evoluției acestei specii forestiere la nivelul emisferei boreale și a subspeciilor existente 

în viață, în perioada actuală. Fitonimul ‖tisă‖ a fost analizat din punctul de vedere al 

distribuției lui geografice oiconimice, răspândirea acestuia fiind stabilită pe baza indexului 

alfabetic din bibliografia letrică. Studiul de caz mi-a permis identificarea arboretelor de tisă 

urbană din municipiul Iași, iar printr-o aplicație GIS am reușit cartografierea primară a 

arboretului din Grădina Copou și am stabilit utilitatea ecologică a perdelelor de subarboret 

urban, ulterior realizând o hartă cu principale areale în care specia este întâlnită. Prin 

                                                           
72

 Elevă în clasa a XII-a D, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași , Str. Mircea cel Bătrân, nr. 12, 

email:andreeatimofte16@yahoo.com 



182 

 

observări succesive de teren în oraș, pe itinerarii stabilite, am identificat și alte utilizări 

estetice ale unor varietăți de tisă din domeniul comercial privat și am realizat fotografii pe 

teren. 

I. CONDIȚIILE NATURALE PENTRU DEZVOLTAREA TISEI 

           1. Introducere. Taxus baccata este un arbore cu statut de specie ocrotită, declarat 

monument al naturii. Tisa face parte din ordinul Taxales, familia Taxaceae
73

. În flora noastră 

spontană se află o singură specie Taxus baccata, numită popular tisă sau tisar, precum şi mai 

multe varietăţi cultivate obținute prin încrucișări ale semințelor din diferite regiuni geografice 

ale lumii sau prin butășiri. Numărul de exemplare ale speciei este foarte scăzut din cauza 

tăierilor necontrolate, lemnul de tisă foarte valoros. El este foarte greu și dur, compact, are 

culorea roșcată și este exploatat mai ales pentru confecționarea de piese artistice, sculpturi, 

mobilier de birou și obiecte uzuale.  

2. Istoric. Datorită calităţilor lemnului oamenii au utilizat lemnul tisei încă din cele 

mai vechi timpuri, la confecţionarea unor obiecte de folosinţă îndelungată. Arcurile din 

preistorie, Antichitate și până la cele ale plăieşilor lui Ştefan cel Mare, care pot fi văzute azi 

în unele muzee de istorie, au fost făcute din lemn de tisă. Lemnul de tisă a participat la marile 

bătălii ale continentului european, vreme de secole, iar seva lui a otrăvit nu doar un mare 

număr de cai și de măgari, ci și personaje istorice incomode. Din fericire, în ultima vreme, 

reputația tisei s-a schimbat radical. O substanță miraculoasă descoperită în frunzele ei - taxina 

- a devenit un produs de bază revoluționar pentru lupta împotriva cancerului (leucemiei). 

Utilizarea lemnului de tisă în gospodăria populației românești are rezonanțe folclorice (figura 

nr. 14): 

‖Iar în satul lui ţăranul 

Îşi făcea din tisă casa, 

Gardurile şi fântâna, 

     Lingura, scafa şi masa…‖ 

(versuri populare culese în Bucovina montană – mss.) 

 

 

Figura nr. 1. Sarcofag dintr-un trunchi de tisă găsit la Selby, Yorkshire (1850). (Sursa imaginii: internet) 

La celți trecerea în lumea de dincolo era supravegheată de ‖tise‖, acestea fiind 

denumite și ‖arborii cimitirelor‖. Pâlcuri de tise marchează amplasamentul movilelor 

funerare (tumuli) din Marea Britanie. In timpul creștinizării, bisericile erau construite pe 

aceste amplasamente. Uneori o tisă servea chiar de sicriu (Anglia, Țara Galilor, Scoția), 

trupul era închis în trunchiul de tisă scobit (figura nr. 1). În toate regiunile influiențate de 

civilizația celtică exista ‖spiritul tisei‖, potrivit căruia tisa din cimitir își întinde o rădăcină în 

gura mortului reunind sub pământ tot acest popor de străbuni într-o singura entitate. 

3. Toponimie –  fitonimul ”tisă” 
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Râul Tisa care udă și teritoriul României (pe granița de NNV, cu Ucraina), lung de 

aproape 1000 km, își trage numele de la acest conifer. În Ungaria sunt 11 localități derivate 

de la arborele ‖tisza‖.  

În țara noastră sunt 5 sate denumite ‖Tisa„ (în județul Maramureș - inclusiv 

Câmpulung la Tisa-, pe Mureș în jud. Huneadoara, în județul Vâlcea este subordonat 

administrativ orașului Băile Olănești) și 7 sate derivate (Tisa Nouă, Tisa Silvestri – în 

comuna Secuieni, jud Bacău ș.a.), Tismana - jud Gorj, Tisău - jud Buzău, Tișieu, Tișița, 

Tisești). 

Tismana, depresiunea submontană din Subcarpații Olteniei și oraș în județul Gorj, își 

trage numele de la ‖biserica de tisă‖ clădită de călugărul Nicodim dintr-un singur arbore de 

tisă multisecular (anii 1375-8) de unde i-a derivat numele (Ghinea, 2000:1302). Derivarea 

unor toponime: Tisău – sat și comună în Subcarpații Buzăului (Depresiunea Nișcov), Tisești 

fost sat actualmente încorporat orașului Tg Ocna. Fitonimul ‖tisa‖ apare și ca nume a unor 

spații de cazare (un hotel din Băile Olănești), pensiuni sau cabane turistice (în județele 

Maramureș, Vâlcea ș.a.), străzi, munți etc. 

4. Răspândirea speciei. Tisa este un arbore cu înălțime medie redusă , rar depășește 

10-15 m, care creşte în emisfera nordică de la Ecuator până la paralela 61̊ N și de la Atlantic 

până la Pacific. Aria de răspândire a tisei este în Europa, Asia, America de nord şi Africa de 

nord-vest în Munții Atlas
74

 (Maroc - Algeria). În Europa, tisa este întâlnită în Marea Britanie 

(Țara Galilor, Anglia Centrală și în Scoția
75

), în Irlanda
76

, apoi în Alpii Scandinaviei, Alpi, 

Carpați, Caucaz, Ural. Exemplarele europene de tisă sunt considerate a fi de mare 

longevitate: o tisă din cimitirul bisericii St. Dygain din satul Llangernyw, Ţara Galilor, urcă 

pe podiumul celor mai bătrâni arbori din lume cu o vârstă estimată între 3000 şi 4000 de ani. 

A rezistat atât de mult pentru că în trunchiul său au apărut mlădiţe noi, ce continuă să crească 

și în prezent (figura nr. 2).  
 

 
Figura nr. 2. Tisa monument Llangerrnyw Yew (Țara Galilor) 
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 Fortingall Yew, din Perthshire, estimat cu vârsta de peste 2000 de ani 
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În Caucaz, s-au păstrat arbori unici în pădurile protejate ale Georgiei şi în partea de 

nord-vest (la Host, ţinutul Krasnodar – Federația Rusă), unde ating vârste de peste 1000 de 

ani, înălţimi în jur de 20 de metri şi diametrul terier până la 100 cm. Cercetătorul rus D.I. 

Rubţov
77

 citează cazurile unor indivizi de tisă care au atins vârsta de 1500 de ani. În mod 

obişnuit, în păduri, tisa atinge vârste de 200-250 de ani, înălţimea medie de 10 metri, 

diametrul mediu de 24 cm şi volumul la hectar de cca 30 de metri cubi de lemn. În brădetele 

şi molidișurile din Caucazul de nord-vest tisa creşte în mediul forestier de brădet cu ferigi şi 

ierburi înalte, preferând coastele umbrite cu expoziţie nordică, la altitudini de până la 1650 m. 

În Caucazul de nord, în fâşia muntoasă mijlocie din Republica Daghestan (Federația Rusă), 

tisa urcă până la 3000 - 4000 de metri altitudine, fiind asociată pădurilor cu făgete şi 

cărpenişuri sub formă diseminată, iar pe alocuri formează arborete compacte. În Caucazul de 

est, în regiunea Groznâi (Republica Cecenia – Federația Rusă), tisa vegetează foarte bine în 

etajul al doilea al pădurii de fag sub formă de tineret preexistent, cu exemplare viguroase și 

cu o creştere bună. În Asia arboretele de tisă vegetează în munții din nordul Turciei (zona 

Zonguldak)
78

, în Iran, Bhutan (Himalaya), China, Japonia și Vietnam. În America întâlnim 

varietăți de tisă adaptate condițiilor fito-climatice continentale, începând din Mexic și până-n 

Canada.  

II. IMPORTANȚA ECOLOGICĂ A TISEI 

1. Condițiile de mediu propice  

a) Temperatură. Tisa suportă bine temperaturile extreme atât din timpul verii, cât şi din 

timpul iernii, precum şi gerurile târzii sau timpurii, deci poate fructifica în fiecare an. 

Uneori puieţii cresc mai bine în culturile din câmp decât în sere încălzite, iar butaşii cresc 

mai bine în solarii mici decât în sere sau solarii spaţioase. Cele acoperite cu folii de 

material plastic nu sunt indicate, deoarece, vântul introduce înăuntru aer uscat care 

produce uscarea butaşilor.  

b) Lumina. Tisa este arborele de cea mai mare umbră, iar în popor i se spune şi „bradul 

negru‖, sugerând preferinţa ei pentru umbra deasă, la care poate trăi o mie de ani. Totuşi 

la umbră prea deasă se pot usca părţi însemnate din coroană, mai ales vârfurile ortotrope, 

mai iubitoare de lumină. Ea este o plantă mai delicată, în primul an puieţii nu suportă 

lumina directă, aşa încâtîn pepiniere se pun umbrare care să reducă lumina cu 50% între 

orele 9-15. Stratul cultivat de tisă se mai poate amplasa în partea de nord a unei liziere de 

arbori, care vor constitui un umbrar foarte indicat (Lacul Sărat-Brăila). Se poate folosi şi 

un umbrar de viţă de vie înalt de 2 m (Valea Adâncă – Iaşi). După 2-3 ani puieţii pot fi 

lipsiţi de umbrare.  

c) Apa. Tisa are nevoie de mai multă umiditate decât alte specii de răşinoase, dar nu suportă 

nici o cantitate prea mare de apă. Atât seceta prelungită, cât şi un sol prea bogat în apă pot 

produce uscarea ei. Pentru încolţire, seminţele au nevoie de umiditate potrivită. Ele sunt 

mai pretenţioase în stratificare când nu le prieşte nici uscăciunea, nici udarea abundentă, 

existând, în acest ultim caz, pericolul de mucegăire. La secetă foarte mare frunzele mai 

vechi se usucă şi cad mai devreme, adică la doi ani, în timp ce în mod normal cad la 

patru, cinci, chiar şase ani. La tisă căderea frunzelor are loc primăvara şi nu toamna. 

d) Aerul. Tisa este rexistentă la poluanții atmosferici actuali. Frunzişul des filtrează praful 

din atmosferă care se depune pe suprafaţa frunzelor, fiind îndepărtat ulterior de apa 

ploilor. După spălare, frunzişul des îşi reface capacitatea de filtrare. Tisa filtrează şi 

noxele din atmosferă, constituind în acelaşi timp o barieră în calea poluării sonore –

                                                           
77
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 ‖Koka Porshuk‖ o tisă de 4112 ani vechime, vârstă stabilită în anul 2016 

http://www.hurriyetdailynews.com/four-millennium-old-yew-in-turkeys-north-set-for-
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amintim cazul perdelei continue din Grădina Copou din Iași, plantată în 3 șiruri paralele 

cu Bdul Carol I, plantată cu rol antipoluant și protecție fonică pentru parc, contra 

traficului transportului public cu tramvaie.  

e) Solul. Solul preferat de tisă este cel calcaros, sau cu roca mamă pe un strat 

carbonatic. Deoarece calcarul se găseşte în diferite proporţii şi în alte soluri, ea se 

dezvoltă destul de bine şi pe acestea. Tisa afânează solul, de aceea poate fi cultivată şi în 

soluri mai compacte. 

2. Tisa – suport ecologic al biodiversității 
O mare importanţă ecologică o are tisa ca furnizor de adăpost şi hrană pentru păsări în 

timpul iernii, inclusiv în spațiile urbane. Plantarea unor liziere de tisă în diferite locuri şi mai 

ales în câmp ar crea condiţii de supravieţuire unui număr mai mare de păsări la hectar, ele 

fiind un mijloc natural foarte eficace de combatere a insectelor dăunătoare, pentru care se 

folosesc cantităţi mari de insecticide toxice. Coroana arborelui oferă adăpost pentru 

perioadele de viscol şi ger, precum şi un minimum de hrană la care păsările recurg atunci 

când alte semințe s-au epuizat. Trebuie avut în vedere faptul că tisa femelă, cea care face 

semințe, să aibă un exemplar mascul în imediata apropiere pentru a fructifica suficient.  

De exemplu, măcăleandrul consumă seminţele de tisă cu aril cu tot, în special cele 

căzute pe jos sau de pe ramurile mai apropiate de sol. Mierla alege numai arilul seminţelor de 

pe ramuri, mai rar pe cele căzute. S-a observat o înmulţire a mierlelor în preajma parcurilor 

din Bucureşti, Galaţi, Iaşi ș.a. care au arbori de tisă. Piţigoiul mănâncă numai miezul 

seminţelor pe care le ciuguleşte de pe ramuri şi zboară în alt arbore unde sparge cu ciocul 

coaja pentru a extrage miezul. Sturzul consumă şi el astfel de seminţe în întregime. Vrabia 

recurge şi ea uneori la seminţe de tisă, pe care le sparge cu ciocul prin apăsare, depunând un 

efort considerabil pentru a străpunge coaja. 

Din punct de vedere biochimic tisa conţine un alcaloid numit taxină, care se găseşte în 

toate părţile plantei în afară de aril. Denumirea de taxină a fost dată de chimiștii Hilger şi 

Brands, considerându-se a fi „otrava tisei”. Ea este periculoasă pentru cai, vite, oi, măgari, 

porci, fazani, frunzele care pot fi consumate de acestea fiind totuşi părţile cele mai toxice ale 

plantei. Cercetătorii Winterstein şi Jatrides au reuşit să separe taxină din frunze în proporţie 

de 0,7-1,4%, cu formula chimică C37 H51 O10 N. Tisa mai conţine şi alţi alcaloizi cum ar fi 

taxicatina. Acest alcaloid are un gust amar şi se dizolvă în apă, alcool. Are acţiune cardiacă. 

Medicina populară din România a folosit în trecut tisa sub formă de infuzii de frunze sau 

aşchii de lemn, în lapte sau apă, pentru om şi animale, în scopuri antirabice. 

3. Regenerarea naturală a tisei -  are loc în păduri, în arborete, în parcuri şi grădini 

unde stratul de seminţe apare compact, bineînţeles, atunci când există destule exemplare 

mascule şi femele pentru polenizare şi fructificare maximă. Acolo unde există doar 

exemplare izolate, fie mascule, fie femele, neputându-se face polenizarea nu se produc 

seminţe. Prin regenerare naturală în arboret nu pot rezulta hibrizi repede crescători, ceea ce 

face ca această regenerare să dureze mulţi ani, presupunând mai ales şi ocrotirea zonelor 

respective. Având în vedere aceste aspecte va trebui ca iubitorii pădurilor, silvicultorii, să 

ajute regenerarea naturală şi să planteze tisă în golurile din păduri, sau chiar în unele spaţii 

create special, folosind mijloacele de înmulţire a tisei pe cale vegetativă. Formarea de cupluri 

prin plantări, sau altoirea cu exemplare de sex opus este greu de realizat în pădure sub masiv 

cu umbră deasă, de aceea în pădurile de cultură din Moldova s-a pus accent pe hibridare. În 

parcuri, puieţii sunt în general hibrizi, dar nu rezistă mai mult de 1-2 ani sub formă deasă şi se 

usucă dacă nu li se creează condiţii optime de dezvoltare. 

Resurse pentru culturile de tisă. Tisa se înmulţeşte pe cale vegetativă mai ales prin 

butăşire sau pe cale generativă prin seminţe. Resurse naturale, în special pentru seminţe, sunt 

în păduri, parcuri, arborete, cupluri sau pâlcuri izolate din diferite localităţi. Din aceste locuri 

se pot obţine cantităţi însemnate de seminţe, dacă recoltarea se face la timpul potrivit şi în 
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cele mai bune condiţii. Prin crearea unor exemplare de elită de rod, sau prin folosirea celor 

existente se pot obţine seminţe de cea mai bună calitate. Grădinile botanice din ţara noastră în 

care există o grijă deosebită pentru toate speciile cultivate, oferă un bogat tezaur şi pentru 

seminţe de tisă. Chiar şi pentru exemplarele izolate se poate folosi butăşirea cu exemplare de 

sex opus în vederea fructificării. Pe de altă parte se pot crea resurse de seminţe prin culturi în 

preajma pepinierelor. 

Seminţele selecţionate de tisă. Sunt considerate elite producţiile de seminţe 

selecţionate, de calitate superioară, care pot constitui un fond de valoare pentru pepiniere, 

parcuri şi culturi în câmp. În alegerea elitelor de tisă s-au urmărit exemplarele care au rod cât 

mai mare privind producţia totală pe arbore şi ponderea pentru o mie de seminţe. Urmărind 

scopul propus, de creare a unor elite de rod, se pot planta cupluri (masculi-femele) care să 

asigure cantităţi cât mai mari de seminţe de calitate superioară în diferite puncte ale oraşelor, 

în parcuri şi grădini, în preajma pepinierelor, cu atât mai mult cu cât există multe exemplare 

solitare, izolate, fie masculi, fie femele de la care nu se obţine nici un fel de producţie. 

Asigurarea elitelor va constitui un fond preţios pentru constituirea de arborete de tisă. 

Cele mai multe seminţe cad din arbore toamna, iar restul, treptat, în timpul iernii. 

Diseminarea seminţelor în natură se face mai ales cu ajutorul păsărilor, care transportându-le 

spre locul cel mai favorabil de consum mai scapă câte una. Seminţele căzute sunt atrase de 

râme în galerii, unde consumă arilul dulce, rămânând sămânţă aptă pentru răsărire. În schimb, 

multe seminţe sunt consumate de rozătoare. 

III.  ARBORETELE URBANE DE TISĂ. Studiu de caz: Municipiul Iași   

Tisa este folosită ca arbore ornamental în toate parcurile lumii, sub formă de boschete, 

arborete și garduri vii. Prin coloritul său veşnic verde, la care se adaugă motivul ornamental 

roşu, viu al arilelor, tisa, alături de celelalte conifere, constituie un frumos contrast în peisajul 

auriu sau cenuşiu de toamnă târzie, sau pe fondul de alb imaculat al zăpezilor de iarnă (figura 

nr. 6 și 15).  

 
Figura nr. 6. Tisa (Taxus globosa) plantată în fosta grădină botanică de la Muzeul de istorie naturală din Iași  

Culturile forestiere urbane și decorative de tisă 

Cele mai des întâlnite varietăți urbane de tisă sunt următoarele: 
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Taxus baccata „Adpressa” Carr. 1855 este plagiotropă, cultivată pe cale vegetativă la 

Grădina Botanică din Bucureşti şi la ocolul silvic din Sinaia. Este arbust, fără vârful ortotrop 

şi nu poate atinge înălţimea tisei provenite din sămânţă. Arilul este puţin dezvoltat, la baza 

seminţelor. În aceste locuri nu sunt exemplare mascule, deci se produc seminţe hibride, cu 

polen de la alte varietăţi de tisă. 

Taxus baccata „Aurea” Carr. 1855 cultivată la Grădina Botanică din Iaşi, în spaţii 

verzi din Brăila, parcul dendrologic din Simeria şi în alte părţi, produsă pe cale vegetativă din 

butaşi plagiotropi şi lipsind masculii. Are formă arbustivă şi frunze aurii atunci când este 

expusă luminii. 

Taxus baccata „Fastigiata” Loud. 1838 cu formă columnară, dezvoltă numai lujeri 

ortotropi, pe care se găsesc ace verzi-întunecate, aşezate în spirală. Nu are forme arbustive. 

Este cultivată la Grădinile botanice din Bucureşti şi Iaşi, în spaţiile verzi din Piteşti unde 

există numai exemplare femele. În Iași poate fi întâlnită în ghivece monumentale expuse într-

o perdea continuă peisagistică în spatele Palatului Culturii, cu vedere către Ansamblul 

comercial ‖Palas‖ (figura nr. 7-8) 

 

       
Foto nr. 7- 8. Iași – tise ornamentale din subspecia ‖Fastigiata‖ 

 

Taxus cuspidata  S. et Z. (tisa japoneză) se prezintă sub formă de arbuşti şi este 

cultivată pe cale vegetativă din butaşi plagiotropi femeli. În Japonia pot atinge 20 m înălţime, 

comparativ cu tisa comună care atinge 18 m. Are frunze lungi de 30 mm, drepte, cu nervură 

mediană mai proeminentă. În Bucureşti se găseşte la Grădina Botanică şi în parcul Cişmigiu; 

o mai întâlnim în parcurile din Tecuci şi Craiova. 
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Taxus globosa Schl. 1838 (tisa mexicană) este cultivată la Bucureşti-Cişmigiu, la Iaşi 

– Grădina Botanică şi în parcul muzeului de istorie naturală (grădina botanică veche-figura 

nr. 6), pepiniera silvică Galata – Iași. Este un arboraş cu formă globuloasă şi vârf vertical, cu 

ramuri ce pornesc chiar de la bază, micşorând aspectul ornamental dacă nu sunt înlăturate la 

tinereţe. Există numai exemplare mascule. La Iaşi s-a reuşit încrucişarea tisei comune cu 

polen de la tisa mexicană. 

Alte varietăţi ale speciei Taxus baccata sunt: 

– T. b. Erecta – cu aspect columnar plantată în ghivece și folosită pentru decorarea 

spațiiilor urbane dens circulate: Ansamblul comercial ‖Palas‖ și pietonalul Ștefan cel 

Mare din Iași (figura 9-10); 

 

            
Figura nr. 9-10. Tisa columnară (Taxus baccata ssp ‖Erecta‖) 

 

–   T. b. Dovastoni – cu ramuri largi, pectinate; 

- T. b. Elegantissima – cu formă compactă, ornamentată şi frunzele tinere dungate cu 

galben; 

– T. b. Repandes – cu ramuri joase şi formă întinsă; 

–     T. b. Washingtoni – în formă de tufă sau arbust (Grădina botanică, Râpa galbenă, 

Grădina Copou ș.m.a.); 

-     T. b. Nana – cu ace scurte şi formă compactă când e tânără; 

-     T. b. Brevifoglia – (Western few); 

–    T. b. Canadensis – tisa canadiană, una dintre cele mai viguroase forme; 

– T. b. Media – un hibrid între T.baccata şi T.cuspidata. 

Caracteristicile hibrizilor de tisă sunt: 

-creşteri anuale cu circa 20% mai mari; 

-fructificaţie mai bogată; 
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-seminţe cu circa 20% mai mari; 

-frunze mai lungi. 

Aceste însuşiri interesează atât sectorul forestier câr şi cel horticol, pentru ornamentaţia 

parcurilor. Se pot crea şi hibrizi potriviţi a fi tunşi în diferite forme, pentru garduri vii. Se pot 

obţine hibrizi între tisa japoneză (T. cuspidata) – femelă şi tisa mexicană ( T. globosa) mascul 

(Cişmigiu - Bucureşti) sau între tisa japoneză şi cea comună (Tecuci). Obţinerea hibrizilor cu 

anumite calităţi rămâne o problemă deschisă pentru silvicultori. 

Tisa poate forma și boschete monogame, poligame, polixandre, mixte şi desperecheate. 

Boschetul monogam este format numai din două exemplare pereche: o femelă şi un 

mascul, aşa cum putem întâlni la Brăila în parcul central. 

Boschetul poligam este format din minimum trei exemplare – un mascul şi cel puţin două 

femele, cum sunt în Galaţi str. Republicii nr. 141 şi la Brăila în parcul din centru. 

Boschetul poliandru este format dintr-un exemplar femel şi două sau mai multe 

exemplare mascule – Galaţi la Inspectoratul silvic şi la Liceul Tehnologic ‖Mihail 

Kogălniceanu‖ de la Miroslava – Iaşi. 

 Boschetul mixt este format din mai multe exemplare femele şi mascule plantate la un 

loc – cel mai mare fiind subarboretul din Grădina Copou, plantat între aliniamentul unor tei în 

trei șiruri paralele. 

Boschetul desperecheat este format din mai multe exemplare de acelaşi sex, cu plantări 

numeroase în orașul Iași. 

 Dacă plantaţiile se fac cu puieţi de talie mare, cum se obişnuieşte în spaţii verzi, 

atunci se poate cunoaşte sexul după inflorescenţă şi împerecherea se face în mod 

corespunzător. Dacă se folosesc puieţii sub 10 ani nu se poate cunoaşte sexul, existând riscul 

să se aducă puieţi de acelaşi sex. Cu cât numărul de puieţi este mai mare, cu atât cresc 

progresiv şansele de a avea un puiet de sex opus. Boschetele din 12-20 de exemplare vor fi 

aproape întotdeauna împerecheate. Din păcate, în natură se pot găsi tot mai rar grupe 

împerecheate. 

 

 
Figura nr. 11. Forme ornamentale de tisă obţinute prin tăieri dirijate  

(Sursa: https://paginaverde.wordpress.com/.../ing-cioltan-george-biolog-cioltan-... ) 
În spaţii verzi, tisa poate fi modelată prin tăieri succesive în forme ornamentale 

deosebite: se integrează armonios în toate spaţiile verzi din parcuri şi grădini, creând un 

contrast de culoare foarte plăcut ochiului, datorită frunzişului său verde întunecat (fig. nr. 7, 

8, 9, 10, 12). Câteva din aceste forme ornamentale des folosite în amenajările peisagistice 

urbane cu tise sunt prezentate în figura nr. 11, multe forme fiind întâlnite și la Iași. 

 

https://paginaverde.wordpress.com/.../ing-cioltan-george-biolog-cioltan-
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Arboretele de tisă plantate în Municipiul Iași 

Primele tise plantate la Iași au fost pe domeniile boierești de la Copou (exemplu, pe 

actuala Stradă Pinului) cam pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, apoi în amplasamentele 

grădinilor botanice de la Universitatea ‖Al. I. Cuza‖ și în perimentrul actualei grădini 

botanice, în spaţiul verde de la Ciric, la pepiniera silvică Galata, la Staţiunea pomicolă de la 

Galata-Iaşi, la Liceul Tehnologic ‖Mihail Kogălniceanu‖ Miroslava de lângă Iași, perdeaua 

forestieră protectivă de la Valea Adâncă – Iași ș.m.a. 

Plantațiile de tisă din Iași pot fi grupate în patru domenii de specificitate pentru 

ecologia urbană: 

a) științifice și de regenerare, la Grădina botanică ‖Anastasie Fătu‖, inclusiv ca baze 

de date și colecții de semințe. Pe versanții orientați spre vest de pe fruntea râpei de 

alunecare stabilizate se găsesc câteva pâlcuri selectate cu tise, arborete și boscheți. 

În cadrul sectorului ‖Rosarium‖ tisele – boschet sunt amenajate peisagistic fiind 

tunse în forme diverse (figura nr. 12 ), iar la intrarea în sectorul serelor sunt alte 

două tise - monument; 

b) peisagistice, decorative și antipoluante în zonele urbane dense, cu arbori în 

ghivece speciale pe Bulevardul Ștefan cel Mare (pietonal), B-dul Independenței 

(Facultatea de Medicină), Complexul comercial ‖Palas‖; 

c) ecologice, filtru urban anti-poluare (fonică, pulberi-praf...) și pentru păsări, în 

parcuri și pe spații verzi dens circulate (Grădina Copou, Parcul ‖Expoziției‖, 

parcurile de pe Aleea Grigore Ghica Vodă, spații  verzi din scuaruri cum ar: în 

zona clădirii ‖Starea civilă‖, parcuri din cartierele orașului....); 

d) peisagistice plantate acum de peste 35 - 40 de ani în urmă, în spații urbane intens 

circulate (Piața Unirii, parcul de pe esplanada Teatrului Național ‖Vasile 

Alecsandri‖, parcul din jurul clădirii Consiliului Județean ș.a.) 
 

         
Figura nr.  12. Boschete de tisă tunse, cu design urban-recreativ – ‖Rosarium‖ Grădina botanică Iași 

 

e) consolidarea versantului puternic înclinat și expus eroziunii de la Râpa Galbenă 

(figura nr. 13). 
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Figura nr. 13-14. Tise ornamentale cu scop ecologic la Râpa Galbenă. Cuie din lemn de tisă folosite la fixarea 

șindrilei pe case (Humulești, județul Neamț) 

 

IMPORTANŢA ECONOMICĂ A TISEI 

Lemnul de tisă este foarte greu și dur, elastic, compact, poate fi lustruit foarte bine, 

însă prelucrarea lui durează foarte mult. Lemnul de tisă are o mare rezistenţă la putrezire 

datorită alcaloidului numit taxină, care se află în toate părţile plantei, în afară de aril. Tulpina 

de culoare roşu-brun, cu scoarţă care se exfoliază în plăci, are duramentul format din inele 

mărunte, uşor vizibile, care ajută la determinarea vârstei arborelui, dându-i în acelaşi timp, 

lemnului un aspect deosebit la debitare. Din lemnul, de tisă se fac diferite obiecte de uz 

casnic, ea folosindu-se încă din cele mai vechi timpuri în acest scop. Săpăturile arheologice 

ne-au dovedit că gospodăria getică, înaintea erei noastre, se afla în plină epocă a lemnului: 

instrumente de arat, greble, furci, vase pentru gospodărie, stâlpi de susţinere pentru case, 

foarte rezistenţi, şindrilă, construcţii în apă etc. Dovezile istorice ne arată că lemnul tisei a 

fost folosit și în perioada medievală în aducțiuni cu apă, unde conductele din lemn de tisă 

scobită aduceau apa din munte fiind folosită la producerea berii de către călugării la 

Mănăstirea Solca la începutul secolului al XVII-lea
79

). Tot în această perioadă lemnul de tisă 

era folosit la fortificaţii, consolidări, arme (arcuri) etc. Se mai foloseşte pentru linguri, 

piepteni, tabachere, port-ţigarete, figurine ornamentale sculptate pentru interior. 

Foarte valoros este lemnul de tisă pentru mobilier de lux. Trebuie menţionat faptul că 

lemnul tisei plagiotrope este mai elastic şi mai uşor de tăiat în plăci sau sculptat, deci din 

acest punct de vedere prezintă un interes deosebit butăşirea arborilor plagiotropi. 

Lemnul de tisă ortotrop este dur, casant şi mai greu de prelucrat. De asemenea, lemnul 

tisei femeie are o culoare roşie plăcută pentru mobilier, în timp ce lemnul tisei mascule are o 

culoare cenuşie mai puţin apreciată. Lemnul acestei specii are şi o bună rezonanţă, putând fi 

folosit la confecţionarea unor instrumente muzicale, în special viori. Lemnul de tisă fiind 

parfumat poate fi ars și ca tămâie. 

CONCLUZII. Utilitatea tisei este dovedită din cele mai vechi timpuri, indiferent de locul său 

în viața oamenilor (spiritualitate, armată, uz casnic, plantă decorativă etc). În afară de crearea 

arboretelor de tisă cu utilizări funcționale amintite în studiul de caz despre spaţiile verzi 

municipiul Iași, este necesar a se extinde cultura tisei în câmp sub formă de pâlcuri sau liziere 

în imediata apropiere a spaţiilor recreative (Grădina Copou – Iași). În acest sens au existat 

prea puţine preocupări până în prezent. Arboretele de tisă mai pot fi folosite în horticultură, 

                                                           
79

 https://adevarul.ro/locale/suceava/berea-solca-brand-vechi-200-ani-disparut-fabrica-fost-vanduta-

bucati-fier-vechi-1_51c80945c7b855ff56bf396b/index.html 

 

https://adevarul.ro/locale/suceava/berea-solca-brand-vechi-200-ani-disparut-fabrica-fost-vanduta-bucati-fier-vechi-1_51c80945c7b855ff56bf396b/index.html
https://adevarul.ro/locale/suceava/berea-solca-brand-vechi-200-ani-disparut-fabrica-fost-vanduta-bucati-fier-vechi-1_51c80945c7b855ff56bf396b/index.html
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pomicultură, viticultură, ca perdele de protecţie pentru atenuarea poluării aerului. În preajma 

culturilor agricole se pot planta de asemenea perdele, boschete sau pâlcuri de tisă care pot 

oferi adăpost şi hrană, mai ales pe timpul iernii, pentru avifaună. Ar fi un mijloc eficace de a 

menţine un număr suficient de păsări socotite la hectar şi care sunt un factor natural, foarte 

eficace, netoxic şi nepoluant pentru sol, de combatere a insectelor dăunătoare. În vecinătatea 

lucrărilor de hidroamelioraţii sau a staţiilor de pompare se pot plasa tise care să ofere 

păsărelelor vara loc pentru cuibărit şi iarna loc de adăpost şi hrană. 

 

 

Foto nr. 15. Parcul Expoziției cu boschete decorative de tisă 

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

BEVAN-JONES, Robert, Ancient tissue: a history of Taxus baccata. Bellington: Windgather Press, 

2004 (pg. 38-39) 

CIOLTAN George, CIOLTAN Angela, Tisa. Editura Ceres, Bucureşti, 1989 

IANCU I. – coord., Mică enciclopedie a pădurii. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982 

GHINEA, D., Enciclopedia geografică a României. Editura Enciclopedică, București, 2000 

***  România. Atlas rutier. Direcția Topografică Militară, București, 1979 

https://paginaverde.wordpress.com/.../ing-cioltan-george-biolog-cioltan-... 

http://www.viziteazaneamt.ro/2011/09/22/amenajarea-turistica-a-rezervatiei-de-tisa-de-la-pangarati 

http://www.formula-as.ro/2009/851/mica-enciclopedie-as-27/tisa-arborele-vietii-si-al-mortii-10627 

http://merg.in/busteni/de-vizitat/natura/flora-bucegi/taxus-baccata-tisa-4691.html 

 

 

https://paginaverde.wordpress.com/.../ing-cioltan-george-biolog-cioltan-
http://www.viziteazaneamt.ro/2011/09/22/amenajarea-turistica-a-rezervatiei-de-tisa-de-la-pangarati
http://www.formula-as.ro/2009/851/mica-enciclopedie-as-27/tisa-arborele-vietii-si-al-mortii-10627
http://merg.in/busteni/de-vizitat/natura/flora-bucegi/taxus-baccata-tisa-4691.html
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„Economia locală în comunitățile rurale vrâncene – premise, nivel de 

dezvoltare și evaluări prospective” 

 de Alexandra Tătaru. Editura CDPress București, 2019, 237 pag.,  

ISBN  978 606 528 433 3 
 

Titlul lucrării este unul 

cuprinzător, reușind să ne ofere în clar 

imaginea asupra problemelor ce le 

tratează autoarea. Cartea este structurată 

pe patru capitole, axându-se pe o bogată 

bază de date statistice prelucrate prin 

diverse formule, radiografiind realitatea 

existentă fără filtre și propunând în final 

alternative existente de dezvoltare 

economică prin prisma existenței GAL-

urilor și a altor politici de acest gen. 

Profesoara Alexandra Tătaru trece de la 

studierea inițială a ,,Țării Vrancei‖ către 

teritoriul întregului județ Vrancea, 

reușind să propună prin această teză de 

doctorat un reper metodologic de studiu 

economic general pentru comunitățile rurale, concretizată în 237 pagini, 47 

tabele cu date statistice însoțite de 40 grafice, 12 anexe și o bibliografie 

consistentă dar insuficentă celor ce doresc să aprofundeze și mai mult subiectul, 

ceea ce ne incită spre noi descoperiri. 

 Lucrarea este valoroasă în momentul actual, aspectele economice fiind 

într-o continuă dinamică, acesta fiind și motivul pentru care autoarea a refăcut-o 

de mai multe ori până la publicare; pe viitor se va constitui ca o valoroasă notă 

bibliografică, chiar indispensabilă, necesară studiului comparativ. 

 

 

 

Prof. dr. Nicolae Damian, președinte al S.G.R. - Filiala Vrancea  

Prof. George Ariton – director Școala Gimnazială Suraia, Vrancea 
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”Judeţele României – enciclopedie geografică”
80

 
 

 

 

Voinea Daria Maria
81

 

 

 

 

Lucrarea intitulată „Judeţele României - Enciclopedie Geografică‖ 

întregește cele mai importante aspecte de bază ale județelor României, cât și ale 

Municipiului București. Aceasta este structurată în funcție de fiecare județ şi se 

prezintă succint aspectele acestora. Lucrarea este împărțită în două părți: 

aşezarea geografică şi cadrul natural şi aspecte demografice şi socio-economice. 

Acest material a fost conceput ca un instrument de lucru şi o sursă de informare 

pentru pasionaţii de geografie, reunind şi dezvoltând informaţiile din lucrările: 

„Judeţele României‖, vol. I, „Caracteristici fizico-geografice‖ (2017) şi 

„Judeţele României‖, vol. II, „Aspecte de geografie umană‖ (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru elaborarea acestei lucrări au fost consultate surse variate de 

informare cu scopul ca rezultatul final să fie prezentat în cel mai detaliat și 
                                                           
80

 ISBN 978-973-0-28671-7, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale‖, Bucureşti, 2019, 109 pag.  
81

 Elevă, clasa a XI-a I,  Colegiul Naţional „I. L. Caragiale‖, Bucureşti. 
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veridic mod posibil. De asemenea, aici vor fi exemplificate următoarele aspecte 

esențiale ale fiecărui județ, precum: poziţia geografică, suprafaţa, 

relieful/unităţile de relief (până la ordinul patru), clima, hidrografia, asociaţiile 

biogeografice şi ariile protejate. Partea de geografie umană cuprinde: populaţia, 

densitatea medie a populaţiei, structura etnică, structura confesională, populaţia 

urbană, populaţia rurală, oraşul reşedinţă de judeţ, celelalte aşezări urbane, 

comunele, regiunile şi obiective turistice reprezentative, precum şi siturile din 

patrimoniul mondial UNESCO. 

La realizarea acesteia au contribuit un grup de cadre didactice, de elevi şi 

foşti elevi din cadrul Colegiului Naţional „I. L. Caragiale‖. Aceștia au avut 

dorința și onoarea de a se implica în realizarea acestui proiect, contribuind la 

căutarea și găsirea informațiilor necesare, sub îndrumarea profesorului 

coordonator.  

Colectivul de autori (profesori, cercetători, studenţi şi elevi) este format 

din: Ioan Mărculeţ (coordonator), Cătălina Mărculeţ, Cristian-Victor Alexe, 

Briana Ambert, Matei Avrinte, Corina Alexandra Belu, Denisa-Ioana Cristea, 

Vlad Andrei Dumitrescu, Mihai-Tudor Enăchescu, Antonio-Mario Georgescu, 

Alexandra Grigorescu, Andreea Hanganu, Ioana Denisa Muscălescu, Andra 

Ioana Nedelcu, Ana-Maria Ocheanu, Roxana Oprea, Constantin-Dan Paraschiv, 

Daniel Constantin Paraschiv, Andra Mihaela Pârlitu, Cristiana Popa, Iulia-

Cristina Popescu, Andreea Alexandra Staiu, Ana-Maria Claudia Stanciu, Andrei 

Stoian, Matei Vătafu, Marina Theodora Veronica Voicu, Daria Maria Voinea, 

Tian-Yuan-Andreea-Elena Wang.  

Prin preluarea textelor din lucrările „Judeţele României‖, vol. I, 

„Caracteristici fizico-geografice‖(2017), „Judeţele României‖, vol. II şi 

„Aspecte de geografie umană‖ (2018), la realizarea prezentului volum şi-au mai 

adus contribuţia următorii elevi şi studenţi: Mihaela-Claudia Anca, Maria 

Ruxandra Bodea, Maria Burtea, Carla Cheroiu, Alexandru-Cornel Creţu, Ana-

Maria Gheorghiu, Andrei-Ionuţ Ghiţă, Eduard Mafteiu, Aura Moraru, Daria 

Muşat, Matei Maximilian Nicolae, Silvia-Maria Papeţ, Tudor-Ioan Popa, 

Răzvan Uifălean, Corneliu-Samuel Stancu, Alexandru Cristian Vai, Diana Ioana 

Velescu şi Andreea Roxana Vijulan.  

Această lucrare a fost realizată cu scopul de a informa și de a veni în 

ajutorul elevilor, atât din învățământul gimnazial, cât și din cel liceal. Prin 

conţinut, cartea devine un material didactic viabil în vederea asimilării 

informațiilor corecte, demonstrând profesionalismul celor implicați.  
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Pentru o bună informare, se impun menţionaţi referenţii: prof. dr. Liliana 

Matasariu, Colegiul Naţional „Sf. Sava‖ Bucureşti, prof. dr. Viorel Paraschiv, 

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, cartograful dr. Cristina Dumitrică 

şi cadrele didactice care au tradus rezumatul în limba engleză: prof. gr. I 

Daniela Tănăsescu şi prof. gr. II Anca-Ioana Vulcănescu. 

Strategia didactică a devenit, astfel, rodul unei activități de colaborare 

desfășurată de profesori împreună cu elevi și studenți, aceștia completând planul 

de lucru cu propriile dorințe de cunoaștere și de activitate intelectuală. 
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LISTA AUTORILOR nr. 14 (1) / 2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Afilierea științifică / locul de muncă 

1 Agachi Valeria Elev la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism din Iași 

2 Ariton George Profesor de geografie și director la Școala 

Gimnazială Suraia, județul Vrancea 

3 Benedic Codruț George Drd. ing., S.C. INGEO PROIECT S.R.L., 

București 

4 Damian Nicolae Dr., profesor de geografie și director la 

Școala Gimnazială Pufești, județul Vrancea 

5 Epure Teodor Profesor de geografie și limba franceză la 

Școala Gimnazială ‖Adrian Porumboiu‖ 

Muntenii de Jos, județul Vaslui 

6 Fânaru Cornel Profesor la Școala Gimnazială Corbasca, 

județul Bacău 

7 Gheorghiță Constantin Profesor de geografie la Colegiul Tehnic de 

Electronică și Telecomunicații ‖Gh. 

Mârzescu‖ Iași 

8 Grecu Marilena Violeta Profesor de geografie la Colegiul Național 

Economic ‖Theodor Costescu‖ Drobeta 

Turnu Severin, județul Mehedinți 

9 Ignat Corina Profesoară discipline tehnologice la Liceul 

Tehnologic ‖Petru Poni‖ Iași 

10 Iordache Elena Daniela Profesoară de geografie la Liceul Tehnologic 

‖Ioan Corivan‖ Huși, județul Vaslui 

11 Ipate Dănuț Emil Profesor de geografie la Liceul Tehnologic 

‖Petru Poni‖ Iași 

12 Ivan Elena Profesoară de geografie-istorie la Școala 

Gimnazială Vânători, comuna Popricani, 

județul Iași 

13 Mărculeț Cătălina Cercetător dr. la Institutul de Geografie al 

Academiei Române, București 

14 Mărculeț Ioan Dr., profesor de geografie la Colegiul 

Național ‖I. L. Caragiale‖ București 

15 Neuner Iohan Profesor univ. dr. ing. la  Universitatea 

Tehnică de Construcții  (UTCB), București 

16 Paraschiv Viorel Dr, profesor de geografie la Liceul 

Tehnologic Economic de Turism din Iași 

17 Pașcaniuc Raluca Profesoară de geografie la Școala Gimnazială 

Gîrbești, comuna Țibănești, județul Iași 

18 Radu Alina Simona Profesoară de geografie la Colegiul Tehnic 

‖Ion Holban‖ Iași 

19 Răduianu Ionel Daniel Dr., profesor de geografie la Colegiul 

Pedagogic ‖Vasile Lupu‖din Iași 

20 Săndulache Cătălina Profesoară de geografie la Colegiul Tehnic 

Feroviar ‖Mihai I‖ București 
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21 Săndulache Iulian Dr, Conf. univ. la Universitatea din București 

- Facultatea de Geografie 

22 Scrumeda Gabriela Profesor ing. la Liceul Tehnologic ‖Petru 

Poni‖ Iași 

23 Sicoe Rusalin Nicolae Profesor la Școala ‖Avram Iancu‖ Abrud și 

director la Școala Gimnazială Ciuruleasa-

Alba 

24 Simu Alexandru Profesor la Colegiul Național „ I.M. Clain‖, 

Blaj și Liceul Teologic Greco-Catolic 

„Sfântul Vasile Cel Mare‖, Blaj, județul Alba 

25 Surd Vasile Dr., prof. univ. emerit Facultatea de 

Geografie, Universitatea ‖Babeș-Bolyai‖ 

Cluj Napoca 

26 Tătaru Alexandra Dr., profesor de geografie la Colegiul Tehnic 

‖Edmond Neculau‖  Focșani - Vrancea 

27 Timofte Costela Andreea Elevă la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

28 Țiu Georgeana Profesor de geografie la Colegiul Economic Arad 

29 Țiu Marius Dr, Profesor de geografie la Colegiul 

Național ‖Elena Ghiba Birta‖ Arad 

30 Voinea Daria Maria Elevă la Colegiul Național ‖I.L. Caragiale‖ 

București 
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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 14, 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 

, Ipate Emil
2 

). În subsolul primei 

pagini se vor scrie datele despre autor/autori:
 
ocupația, instituţia de provenienţă, 

adresa instituției, numărul de telefon, urmate 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. 

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:  

http://sgr-iasi.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
mailto:paraschiv03@gmail.com
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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 lucrările utilizate, 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!!! 

 

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 
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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! 

 
Redacția ”Repere geografice” Iași 

 

 
 


