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Prof. univ. dr. Florina Grecu - la 50 de ani de activitate în domeniul 

geografiei / 

Prof. univ. dr. Florina Grecu - 50 years of activity in the field of geography 

 

 
 

 

Mărculeţ Cătălina
1
, Mărculeţ Ioan

2
 

 

 

Rezumat. Prof. univ. dr. Florina Grecu este profesor emerit la Facultatea de Geografie, Catedra 

de Geomorfologie-Pedologie, a Universităţii din Bucureşti. În cei 50 de ani dedicați domeniului 

geografiei, pe lângă activitatea didactică, dr. Florina Grecu s-a remarcat şi printr-o prodigioasă 

activitate ştiinţifică geografică, rezultatele cercetărilor fiind prezentate în cadrul unor simpozioane şi 

sesiuni de comunicări organizate în ţară şi în străinătate și concretizate prin publicarea a peste 250 de 

lucrări (cărţi, cursuri universitare, studii şi articole cu caracter geografic), multe dintre acestea fiind 

citate de specialişti, ori reprezentând modele pentru geografi. 

Cuvinte cheie: profesor emerit Florina Grecu, geografie, activitate științifică 

 

Abstract. Professor doctor Florina Grecu is Professor Emeritus at the Faculty of Geography, 

Department of Geomorphology-Pedology, University of Bucharest. During the 50th years dedicated 

to the field of Geography, in addition to her teaching activity, Dr. Florina Grecu distinguished herself 

through a prodigious geographical scientific activity, the research results being presented during 

symposia and communication sessions organized in the country or abroad and materialized by 

publishing over 250 works (books, university courses, studies and geographical articles), many of 

which are cited by specialists, or represent models for geographers. 

 Keywords: professor emeritus Florina Grecu, geography, scientific activity 

 

 

„Este un profesor valoros care şi-a scris cu meticulozitate toate cursurile 

încredinţate, multe dintre acestea fiind publicate. Explică frumos, cu atenţie la 

ceea ce este nou şi valoros, primeşte cu seriozitate orice sugestie şi cu multă 

bucurie toate propunerile de colaborare. Studenţii şi tinerele cadre îi sunt 

apropiate, încearcă cu grijă să le direcţioneze intenţiile frumoase, intervine în 

remedierea la timp a oricăror stângăcii sau neajunsuri, într-un cuvânt este un 

om pe care aceştia se pot bizui şi unde găsesc uşa deschisă.”    

Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz 
 

                                                           
1
 Cercetător dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti; Dimitrie Racoviţă, nr. 12, tel. 

0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
2
 Profesor dr. la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1; tel. 

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com 
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Fig. 1. Prof. univ. dr. Florina Grecu 

 

Prof. univ. dr. Florina Grecu s-a născut la 1 iunie 1944, în satul Sântelec 

(comuna Hidișelul de Sus), judeţul Bihor. A urmat cursurile şcolii primare din 

satul natal (1951-1954), gimnaziale, la Şcoala generală nr. 142 din Bucureşti 

(1954-1958) şi liceale la Liceul Teoretic nr. 30 (1958-1961) şi Liceul „Gh. 

Şincai” din Bucureşti (1961-1962). În anul 1970 a absolvit cursurile Facultăţii 

de Geografie, Specializarea Geomorfologie-Cartografie, din Universitatea 

Bucureşti, iar în anul 1986 a obţinut titlul de doctor în geografie cu teza 

„Bazinul Hârtibaciu. Studiu geomorfologic”
3
, având ca îndrumător pe eminentul 

profesor universitar doctor docent Grigore Posea. 

După absolvirea facultății, cariera profesională a doamnei dr. Florina 

Grecu a fost una ascendentă: profesor de geografie şi istorie la Şcoala generală 

din comuna Daia, judeţul Giurgiu (1970-1976); redactor de specialitate la 

Editura Academiei Române (1976-1993)
4
; cadru didactic asociat la 

Universitatea Ecologică (1991-1992) şi la Facultatea de Geografie a 

Universităţii din Bucureşti (1992-1993); cadru didactic la Facultatea de 

Geografie, Catedra de Geomorfologie-Pedologie, a Universităţii din Bucureşti – 

lector (1993-1995), conferenţiar (1995-1999), profesor universitar (din 1999) şi 

profesor emerit (din 2012).  

Doamna profesor și-a continuat și desăvârșit pregătirea academică 

(didactică și de cercetare) în mai multe unități universitare de prestigiu din 
                                                           
3
 Lucrarea a fost publicată în anul 1992, la Editura Academiei Române, cu titlul „Bazinul Hârtibaciului. 

Elemente de morfohidrografie”. 
4
 În calitate de redactor de specialitate, dr. Florina Grecu a îngrijit cu profesionalism şi minuţiozitate publicarea 

unor lucrări fundamentale ale geografiei naţionale – tratatul de geografie (volumele I-V: „Geografia României, 

I, Geografia fizică”, „Geografia României, II, Geografia umană”, „Geografia României, III, Carpaţii Româneşti 

şi Depresiunea Transilvaniei” şi „Geografia României, IV, Dealurile şi Câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul 

Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei), „Atlasul R. S. România (1972-1979), colecţia 

„Judeţele patriei” ş.a. –, monografii geografice, teze de doctorat, reviste de specialitate ale Academiei Române 

(„Revue roumaine de géographie”, „Studii şi cercetări de geografie”) ş.a. 
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străinătate: Universitatea Sapienza Roma, Universitatea Roma Tre, 

Universitatea din Milano, Universitatea din Bari, Universitatea Paris 

XII,Universitatea Paris VII, Universitatea din Lille, Cemagref Lyon, Cemagref 

Grenoble ş.a. De asemenea a cultivat spiritul bunei colaborări cu colegii din 

universitățile din țară, fiind în permanență în contact cu realizările acestora. 

În calitate de cadru didactic universitar, dr. Florina Grecu a predat cu 

pasiune şi inspiraţie, pentru numeroase generaţii de studenţi şi masteranzi, mai 

multe cursuri – „Geomorfologie dinamică”, „Geografia formaţiunilor 

superficiale”, „Glaciologie”, „Geografia câmpiilor României”, „Fenomene 

geografice de risc”, „Teorie şi metodologie geografică”, „Istoria gândirii 

geografice”, „Echilibre şi dezechilibre naturale şi antropice”, „Dinamica 

albiilor”, „Dinamica versanţilor” – şi seminarii – „Geografie generală şi 

cosmologie”, „Cuaternar”, „Geografia podişurilor şi câmpiilor”, 

„Geomorfologie dinamică”, „Geografia formaţiunilor superficiale”, „Teorie şi 

metodologie geografică”, „Fenomene geografice de risc”, „Paleogeografie”, 

„Dinamica versanților”, „Dinamica albiilor”. 

Din anul 2012, deși ieșită la pensie, prof. univ. dr. Florina Grecu şi-a 

continuat colaborarea cu Facultatea de Geografie din Universitatea Bucureşti, 

predând cursuri şi seminarii şi îndrumând doctoranzi şi masteranzi. 

Pe lângă activitatea didactică, dr. Florina Grecu s-a remarcat şi printr-o 

prodigioasă activitate ştiinţifică geografică, din care se evidenţiază: evoluţia 

reţelei hidrografice; dinamica versanţilor şi dinamica albiilor de râu; definirea 

cercetărilor morfohidrografice din zonele temperate cu relief de podiş; stabilirea 

vârstei alunecărilor de teren din Depresiunea Transilvaniei; determinarea ratei 

medii de denudare a bazinelor hidrografice; caracterizarea fenomenelor 

geografice de risc; identificarea şi stabilirea raporturilor dintre aşezări şi relief; 

metodologia elaborării hărţii expunerii la risc geomorfologic a terenurilor; 

metodologia cercetării câmpiilor din România. 

Cu seriozitate şi tenacitate, prof. Florina Grecu se implică în coordonarea 

şi administrarea Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, iniţial ca şef 

de catedră (2006-2008), iar apoi ca decan (2008-2012) al acestei instituţii de 

prestigiu din țară. 

Rezultatele cercetărilor realizate de dr. Florina Grecu au fost oferite lumii 

ştiinţifice din domeniul geografiei în cadrul unor simpozioane şi sesiuni de 

comunicări organizate în ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Iaşi, 

Orşova ş.a.) şi în străinătate (Franţa, Italia, Spania, Federaţia Rusă, Belgia, 

Ungaria, Grecia, Algeria, Tunisia, Australia, Egipt, Republica Cehă ş.a.). 
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Activitatea ştiinţifică a doamnei profesoare este concretizată şi prin 

publicarea în ţară şi străinătate – singură ori în colaborare – a peste 250 de 

lucrări (cărţi, cursuri universitare, studii şi articole cu caracter geografic), multe 

dintre acestea fiind citate de specialişti, ori reprezentând modele pentru 

geografi. 

Dintre numeroasele volume, menţionăm: „Agnita”, Editura Sport-Turism 

(1988); „Bazinul Hârtibaciului. Elemente de morfohidrografie”, Editura 

Academiei Române (1992; fig. 2); „Fenomene naturale de risc (geologice şi 

geomorfologice)”, Editura Universităţii din Bucureşti (1997); „Geografia 

formaţiunilor superficiale”, Editura Universităţii din Bucureşti (1997, în colab.); 

„Gheaţă şi gheţari”, Editura Tehnică (1997); „Studiul reliefului. Îndrumător 

pentru lucrări practice”, Editura Universităţii din Bucureşti (1998); „Repere ale 

gândirii în geografie”, vol. I., Editura Universităţii din Bucureşti (2000); 

„Geomorfologie dinamică”, Editura Tehnică (2003, în colab.), „Hazarde şi 

riscuri naturale” (mai multe ediţii), „Geomorfologie dinamică”, Editura 

CREDIS (2008); „Podișul Transilvaniei de Sud și unitățile limitrofe. Repere 

geografice”, Editura Universității București (2008, în colab.); „Geografia 

câmpiilor României”, Editura Universității din Bucureşti (2010); „Sisteme 

hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard–vulnerabilitate–risc”, 

Editura Universității București (2012, autor și coord.); „Geomorfologie 

dinamică pluvio-fluvială. Teorie şi aplicaţii”, Editura Universității București 

(2018) (fig. 3) ş.a. 

Dr. Florina Grecu a susţinut dezvoltarea geografiei româneşti în calitate 

de membru activ în cadrul unor societăţi/asociaţii de profil – „Societatea de 

Geografie din România”, Asociaţia Geomorfologilor din România (secretar 

general), Asociația Internațională de Geomorfologie, Asociația Internațională de 

Climatologie ş.a. –, ca membru în comitetele ştiinţifice şi editoriale ale unor 

publicaţii de profil – „Studii şi cercetări de geografie”, „Revue roumaine de 

géographie”, „Comunicări de geografie”, a Universităţii din Bucureşti (redactor 

şef); „Revista de Geomorfologie” (editor sef-adjunct și editor şef), „Analele 

Universităţii Bucureşti” (redactor şef), „Analele Universităţii Spiru Haret”, 

„International Journal of Fieldwork Studies” (redactor şef; publicaţie iniţiată şi 

coordonată de Marea Britanie, Franţa, România), „Studii şi Cercetări de 

Oceanografie Costieră”, „Riscuri şi catastrofe”, Cluj-Napoca, „Comunicări 

ştiinţifice”, Mediaş, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

„PhysioGeo-Geographie Physique et Environnement”, Franța, Algerian Journal 

of Research and Technology; Journal of Earth Science and Engineering;Journal 
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of Geography and Regional Planning; Asian Journal of Applied Science and 

Technology (AJAST) ş.a. –, ca expert evaluator C.N.C.S.I.S. şi M.C.T. şi ca 

director executiv al Centrului de cercetare „Degradarea terenurilor şi dinamică 

geomorfologică”.   

Din anul 2004, în calitate de coordonator de doctorat, prof. univ. dr. 

Florina Grecu îndrumă cu interes şi pasiune paşii pe tărâmul cercetării ştiinţifice 

a peste 35 de doctoranzi
5
, iar probitatea ştiinţifică de care dă dovadă o 

recomandă ca membru în numeroase comisii de doctorat din ţară şi din 

străinătate (Franţa, Italia, Algeria, Republica Moldova etc.), precum și 

coordonator de teză în cotutelă. 

Activitatea didactică şi ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Florina Grecu 

a fost recunoscută şi recompensată cu numeroase premii şi distincţii: Premiul 

„Simion Mehedinţi” al Academiei Române pentru lucrarea „Bazinul 

Hârtibaciului. Elemente de morfohidrografie”(1992; fig. 2); Diploma Academiei 

Române, cu prilejul „Semicentenarului Institutului de Geografie (1944-1994)”; 

Medalia jubiliară „125 de ani ai Academiei Române” atribuită de Academia 

Română; Diploma Societăţii de Ştiinţe Geografice pentru realizări deosebite în 

afirmarea geografiei româneşti la a 120-a aniversare (1995); şi Diplomă de 

onoare şi Medalia jubiliară cu ocazia aniversării a „125 de ani a Societăţii de 

Geografie din România” (2000), Diplomă de onoare şi medalia „Un secol de 

învăţământ geografic la Universitatea Bucureşti” (2000); Diploma de Onoare 

„George Vâlsan” şi Medalia „Pentru merite deosebite în dezvoltarea geografiei” 

(2004), Diploma de Merit şi Medalia jubiliară „Cu ocazia aniversării 

Centenarului Învăţământului Superior Geografic la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza Iaşi” (2004); Diplomă oferită de Asociaţia Geomorfologilor din 

România cu ocazia „The 10
th
 Romanian–Italian–Franco–Belgian 

geomorphological Meeting”, Mangalia (2005); Diploma de excelenţă „Simion 

Mehedinţi” şi medalia oferite de Facultatea de Geografie, Universitatea din 

Bucureşti, „pentru întreaga operă ştiinţifică şi contribuţii deosebite la 

dezvoltarea învăţământului din România” (2009), Diploma și „titlul de Profesor 

Emerit al Universităţii din București pentru merite deosebite în dezvoltarea 

activității didactice și științifice și pentru contribuția exemplară la promovarea 

excelenței academice și profesionale în cadrul Universității din București” 

                                                           
5
 Menţionăm pe: Cristina Ghiţă, Cătălina Răboj-Săndulache, Alina Cocoş, Emil Cîrciumaru, Robert Dobre, 

Gabriela Ioana-Toroimac, Marta Jurchescu, Ion Floroiu, Marius Mihai Paisa, Daniel Iosif, Mirela Vasile, Marius 

Budileanu, Tatui Florin, Alina Gherghina, Petru Ignat, Sorin Constantin, Mostafia Boughalem ş.a., nume 

prestigioase care se regăsesc în cercetare sau învățământ și care prin activitatea lor fac cinste școlii geografice 

din România ș.a. 
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(2012); Diplomă de excelență și medalia „pentru meritele deosebite în 

dezvoltarea învățământului geografic și dezvoltarea instituțională a Facultății de 

Geografie”, oferită cu ocazia aniversării a 115 ani de învățământ geografic în 

Universitatea din București și a 25 de ani de la înființarea Facultății de 

Geografie (2015); Diploma de onoarea si medalia Universității „Babeș-Bolyai”, 

Cluj-Napoca cu ocazia aniversării a 100 de ani, 3-5 octombrie 2019, sesion 

„Geographia Napocensis Conference 100” (1919-2019) ş.a. 

Mai puțin cunoscută este activitatea publicistică a doamnei profesor Florina 

Grecu, rezultată din scrierea a numeroase recenzii, informări ale vieții științifice, 

eseuri științifice vizând activitatea unor personalități sau/și omagierea unor 

momente semnificative din istoria țării noastre sau din cultura și civilizația 

popoarelor. 

La împlinirea celor 50 de ani dedicaţi geografiei româneşti, pe care a slujit-

o neîntrerupt cu simţul datoriei şi implicării exemplare, ca dascăl şi om de 

ştiinţă, urăm doamnei profesor universitar dr. Florina Grecu: Mulţi ani cu 

sănătate şi împliniri! 

 

 

 
Fig. 2. Lucrarea „Bazinul Hârtibaciului. Elemente de morfohidrografie” şi  

Diploma premiului „Simion Mehedinţi” al Academiei Române 
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Fig. 3. Lucrări publicate de prof. univ. dr. Florina Grecu 
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Interviuri colegiale cu domnul profesor Teodor Ancuța / 

Peer Interviews with Teacher Teodor Ancuța 

 

 

 Ardeleanu Radu Bogdan
6
 

 

  

          Elev fiind, cu mai bine de douăzeci de ani 

în urmă, am fost mereu încercat de emoții 

puternice în fața profesorului meu de Geografie, 

domnul Ancuța Teodor, emoții generate de ținuta 

dumnealui impecabilă, de profesionalismul de 

care dădea dovadă, dar și de bunătatea și 

blândețea care m-au determinat să descopăr 

tainele universului geografic și să îmi doresc să le 

deslușesc. Aceste sentimente s-au împletit mereu 

cu o admirație deosebită și, astfel, m-am îndreptat 

spre aceeași profesie. Astăzi, mă aflu în fața domniei sale, asemenea unui 

discipol care, pășind pe urmele maestrului 

său, îi continuă menirea, îi împarte harul și 

adună satisfacțiile menirii de dascăl, iar 

acest lucru îmi oferă oportunitatea de a-i 

mulțumi, de a-mi arăta recunoștința și 

respectul, dar și de a-l cunoaște mai bine 

pe OMUL care a stat la baza formării și 

dezvoltării mele profesionale. 

Cine este Teodor Ancuța dincolo 

de meseria de dascăl? Pasiuni, hobby-

uri, preocupări… 

                                                           
6
 Profesor de geografie, director adjunct în Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani, str. Sportului, nr. 

12, cod poștal 705203, Telefon: 0232-762637 
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- Pescuitul sportiv este unul dintre hobby-rile pe care îl practic de mai bine 

de 65 de ani-am început, la circa 

șapte ani, la Nada Florilor, pe 

lacurile de la Ciorsaci, Fălticeni, pe 

râul Siret, între Dolhasca și 

Mogoșești-Siret și pe râul Moldova, 

între Cristești și Nisiporești. Am 

pescuit și în Delta Dunării, în satele 

pescărești, precum Crișan și Mila 23. 

- Pictura este o altă pasiune, 

căreia m-am dedicat, în special după 

pensionare, în ultimii 15 ani sunt 

autorul a două expoziții la Casa de 

cultură Pașcani. 

- În prezent, sunt preocupat de 

numismatică, filatelie, cartofilie; 

colaborez cu alți colecționari 

pasionați din țară.  

- La aceste pasiuni, se adaugă grădinăritul, în special al florilor, de o mare 

diversitate, în funcție de sezon. 

Cum ați ales această profesie? 

- La terminarea liceului, aspiram spre piscicultură sau spre istorie. Am ales 

Facultatea de Geografie, la sfaturile unchiului meu, prof. Eugen Ancuța, vechi și 

talentat profesor de geografie.  

Ce școli ați absolvit? Povestiți-ne puțin despre parcursul 

dumneavoastră educațional și despre pasiunea pentru geografie. Vă rugăm 

să ne povestiți despre un profesor din facultate care v-a impresionat în mod 

deosebit…o întâmplare … 

- Clasele primare și gimnaziale (I-VII) le-am absolvit în vechea clădire, din 

timpul lui Spiru Haret, ce s-a demolat între timp; 

- Ciclul gimnazial (clasele VIII-XI) l-am absolvit în cadrul liceului din 

zona vale, actuala Școală specială, ce purta atunci denumirea de Liceul Teoretic 

„Constantin Burcă”; 

- Studiile superioare, de zi, 5 ani, au fost efectuate în cadrul Facultății de 

Biologie-Geografie, secția Geografie, între 1962-1967; 

- Am obținut Gradul didactic I în anul 1989. 
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- O întâmplare inedită din perioada studenției – excursia de studii în 

Masivul Retezat, vârful Peleaga - 2509 m, sub coordonarea domnului profesor 

Ioan Donisă. La peste 2000 m. altitudine în domeniul „câmpurilor de pietre”, 

am fost surprinși de o furtună devastatoare, cu fulgere și tunete – zgomotul 

asurzitor, ecoul, lipsa locurilor pentru adăpost, vestimentația precară (pantaloni 

scurți și cămașă cu mânecă scurtă) – m-au făcut să mă gândesc că acesta este 

sfârșitul atât pentru mine, cât și pentru colegii mei.  

- O altă experiență deosebită din viața de student a fost reprezentată de 

excursia în Bucegi, în apropierea cabanei de pe vârful Omu, în timpul căreia o 

ceață densă ne-a determinat să plecăm și să revenim în același loc, după două 

ore. 

 

 
 

Ce a însemnat și înseamnă profesia de dascăl pentru dumneavoastră? 

- A fost o meserie de apostolat în cadrul comunității din Hălăucești, mai 

apoi în municipiul Pașcani a devenit o profesie pe care mi-am însușit-o pe 

parcursul anilor, de care am fost atras și care mi-a stârnit dorința de cunoaștere 

și aprofundare. 

Profesorii sunt prețuiți la adevărata lor valoare? 

- Profesorii au datoria de a transmite cunoștințe elevilor, de a contribui la 

educarea copiilor, la formarea unor persoane civilizate. Aceștia sunt prețuiți de 

comunitate în funcție de prestația și comportamentul lor. 

V-a impresionat vreun profesor de pe vremea când erați copil ? 

Credeți în sintagma profesor-model? 

- Pot afirma, fără să greșesc, că fiecare profesor și-a lăsat amprenta asupra 

mea, prin unele calități profesionale, prin cunoștințele precare, în cazul unora, 
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sau prin duritatea și modul de manifestare. Profesorii pot fi modele demne de 

urmat. 

 
 

Cum este elevul de acum față de elevul de altădată? 

- Este o altă generație, mai grăbită în viață, mai puțin civilizată, receptivă 

la noutăți, la tehnica modernă, în comparație cu generațiile anterioare, mai 

disciplinate, care apreciau valorile umane. 
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Care au fost emoțiile primelor dăți în care ați fost în postura de 

dascăl? Vă este dor de școală? 

- Profesorii și actorii adevărați au emoții la fiecare întâlnire cu elevii și 

publicul. Am fost emotiv toată viața. Mi-e dor de școala generațiilor mele. 

 

 
 

Ce părere aveți despre actualul sistem educațional „on line”? 

- Sistemul acesta educațional este bun pentru perioadele de criză, cum este 

actuala pandemie. Oferă multă informație, rapiditate, dar lipsește afecțiunea 

profesor-elev, ceea ce transformă școala on-line într-un sistem robotizat, 

artificial. 

Un mesaj pentru elevul din ziua de astăzi. 

- Să aveți încredere în voi, deoarece aveți un rol important în ecuația vieții, 

în prosperitatea și modelarea României! Să folosiți eficient resursele mentale și 

potențialul cognitiv, pentru a vă descurca în diverse etape ale vieții voastre! Vă 

salut cu drag! 
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In memoriam, 

Radu Lăcătuşu (1 iunie 1943–12 ianuarie 2020) /  

In memoriam, Radu Lăcătușu (1 June 1943-12 January 2020) 

 

 

Rusu Constantin
7
 

 

 

 
Foto nr. 1. Academicianul Radu Lăcătușu în Aula Academiei Române (16 sept. 2016) 

 

Spre finele anilor 90 căutam, împreună cu regretatul coleg Gheorghe 

(Giovani) Lupaşcu, dispărut şi el intempestiv şi total neaşteptat câţiva ani mai 

târziu (17 mai 2003), specialişti pentru proaspătul înfiinţat ciclu postuniversitar 

de Ştiinţa solului, devenit ulterior masterat omonim. Aşa l-am „redescoperit” pe 

Radu Lăcătuşu, cel care avea să devină timp de 13 ani profesor asociat şi apoi 

titular, dar şi conducător de doctorat la Facultatea de Geografie şi Geologie din 

Iaşi, încheind un ciclu aproape complet, între 1960 şi momentul în care a 

devenit profesor emerit, după aproape 50 de ani de activitate ştiinţifică 

neîntreruptă. 

În ultimele două decenii şi jumătate când destinul nostru profesional s-a 

intersectat frecvent, timp în care nu am înregistrat declicuri sau hiatusuri, 

exclusiv prin meritele persoanei omagiate, am trăit cu ideea că omul n-are vârstă 

şi că toate lucrurile decurg firesc pe o durată nedefinită. Şi aşa a sosit ziua de 12 

                                                           
7
 Prof. univ. emerit dr., Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie – Departamentul de 

geografie 
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ianuarie 2020, când Radu Lăcătuşu a uitat să se mai trezească, preferând aşa-

numitul „somn de veci”. 

Deci, cine a fost Radu Lăcătuşu? 

Viaţa şi activitatea lui Radu Lăcătuşu au fost tumultoase, complicate 

chiar, cu numeroase urcuşuri, dar şi frecvente întorsături, aşa cum însăşi avea să 

recunoască în auto-interviul pe care şi l-a dedicat la finalul volumului 

„Interviuri” (editura Terra Nostra, Iaşi, 2019) şi unde spunea despre sine că 

„viaţa nu este ce ai trăit, ci ceea ce-ţi aminteşti că ai trăit şi cum ţi-o aminteşti 

pentru a povesti” (Gabriel Garcia Marquez). 

Aşadar, Radu Lăcătuşu a văzut lumina zilei la 1 iunie 1943 în comuna 

Târnăuca, din fostul judeţ Dorohoi, actualmente localitate din Ţinutul Herţei, 

Ucraina, într-o familie onorabilă, cu tatăl viticultor şi mama casnică. Anii 

copilăriei au fost extrem de grei, cu privaţiuni şi permutări frecvente, 

caracteristice anilor de război şi schimbărilor de regim. La nici un an părăseşte 

locul natal (ţinutul Herţei fiind cedat forţat fostei Uniuni Sovietice) şi după un 

drum anevoios până la Bucureşti (unde avea să se reîntoarcă mult mai târziu) şi 

un scurt răstimp în localitatea Scheia din jud. Dâmboviţa, poposeşte undeva la 

sud de Lehliu-Gară, în jud. Călăraşi, pe valea Argora, la o moşie care după 

naţionalizarea din 1948 avea să devină I.A.S. 

Aici rămâne câţiva ani buni, începe şcoala primară (la 1 sept. 1949) în 

localitatea Dăneşti (la 4 km de casă), unde urmează primele trei clase primare. 

Dezrădăcinarea lasă însă urme evidente, aşa că în vara anului 1952 familia 

revine în ţinuturile natale, dar nu în Herţa, ci la Dorohoi, unde termină clasa a 

IV-a şi urmează ciclul gimnazial la Liceul ”Grigore Ghica” (clasele V-VII), dar 

şi ciclul liceal (clasele VIII-XI), iar clasa a X-a la profilul real. După absolvirea 

examenului de maturitate în 1960, când chingile regimului impus de la răsărit se 

mai slobozesc, începe prima perioadă ieşeană, prin înscrierea la Facultatea de 

Biologie-Geografie, optând pentru secţia de Geochimie, dar fiind admis la cea 

de Geografie, multe dintre obiceiurile vremii regăsindu-se şi astăzi, fiind dictate 

de interese de...partid. 

Perioada 1960-1966 este marcată de studiile universitare, unde după un 

preambul geografic de un an (iată un prim contact cu Geografia!), reia întreg 

ciclul de cinci ani la specializarea Geochimie, unică în România la acea vreme 

(dar şi astăzi), întemeietor fiind academicianul Mircea Savul. Astfel, are parte 

de o instruire severă, dar şi temeinică, beneficiind de mentori adevărate 

personalităţi de prim rang ale geologiei (Natalia Paghida, Pierre Jeanrenaud, 

Liviu Ionesi ş.a.), dar şi din ştiinţe conexe (chimie, fizică, matematică), mari 
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somităţi ale mediului universitar ieşean. Aşa se încheie prima experienţă de 

pregătire profesională în „dulcele târg al Ieşilor”, oscilând în a alege între mai 

multe locuri de muncă tentante (inclusiv un post de cercetare la Staţiunea 

„Stejarul”, Pângăraţi-Neamţ), optând însă pentru unul care iniţial nu-i era pe 

plac, dar era în Bucureşti. 

Devenirea profesională începe oarecum anevoios, primul loc de muncă 

fiind la Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice (I.C.C.P.T.) de 

la Fundulea, dar cu sediul în Bucureşti, Blvd. Mărăşti nr. 61, care poate nu 

întâmplător a rămas locul de muncă pe care nu l-a părăsit toată viaţa. Continuă 

pregătirea şi colaborează cu mari personalităţi ale domeniului, precum Zenoviu 

Borlan, Gheorghe Gâţă, Nicolae Hulpoi, Dumitru Săndoiu, Aurel Dorneanu ş.a., 

lărgind aria de investigaţie şi spre domeniile agrochimie, pedologie şi 

biochimie, însă visul de la terminarea facultăţii, de a deveni util pe tărâmul 

geochimiei, nu era încă realizat. Un pas în acest sens l-a reprezentat doctoratul 

(sub conducerea lui Graţian Cioflică), unde s-a ocupat de mineralogia şi 

geochimia argilelor apţiene din Dobrogea de Sud. Şi cum „pofta vine mâncând”, 

apropierea de domeniul care l-a consacrat ca specialist remarcabil s-a 

materializat după mutarea la Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimice 

(I.C.P.A.) Bucureşti, la 1 ianuarie 1973 şi după realizarea unui stagiu de 

specializare de aproape un an în Berlinul de Vest, la propunerea lui Cristian 

Hera, prin cooptarea în echipa de cercetare a distinsului profesor Hans-Peter 

Blume. 

Au urmat ani şi ani de activitate ştiinţifică susţinută, pe două fronturi: al 

studiilor doctorale, finalizate în 1978 şi al cercetărilor care l-au consacrat în 

complicatul domeniu al studiilor pedo-geochimice. Direcţiile şi temele de 

cercetare au fost multiple, valoroase sub aspect ştiinţific şi benefice sub aspect 

aplicativ. Fără a avea pretenţia de a avea o viziune cuprinzătoare a cercetărilor 

sale de specialitate, spicuim doar câteva direcţii prioritare: aplicarea 

îngrăşămintelor pe bază de N,P,K şi a amendamentelor privind mobilitatea, 

absorbţia şi corectarea acidităţii solurilor, dar şi cercetarea unor macroelemente, 

privind distribuţia sulfului şi determinarea diferitelor forme ale magneziului, 

inclusiv a microelementelor nutritive, îndeosebi a zincului şi molibdenului. 

Deosebit de interesante şi cu rezultate remarcabile au fost şi cercetările 

privind poluarea cu nitraţi din legumicultură, apoi poluarea cu pesticide a unor 

soluri din proximitatea unor combinate industriale şi îndeosebi poluarea cu 

metale grele (Cu, Cd, Cr, Pb, Mn, Zn) în sistemul sol-plantă-animal. Cercetările 

de această factură s-au finalizat prin valoroase contribuţii ştiinţifice, hărţi de 
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distribuţie, dar şi prin impactul asupra sănătăţii organismului uman ş.a. În 

aceeaşi arie de cuprindere se includ şi studiile privind seleniul din sol şi 

implicaţiile sale biotice, contribuţii cu un grad ridicat de noutate pentru 

România. 

Demne de interes sunt şi cercetările din Delta Dunării privind impactul 

antropic şi modificările solurilor deltaice, în urma măsurilor de preluare în 

agricultură a unor vaste terenuri din actuala Rezervaţie a Biosferei Delta 

Dunării, dar şi cele care ţin de îmbunătăţirea metodologiei de lucru în domeniul 

analizelor chimice de sol, pentru ca în ultima perioadă să se axeze pe o cercetare 

interdisciplinară ce are în vedere administrarea durabilă a bazinelor hidrografice 

şi a ecosistemelor dependente de apa subterană, în condiţiile schimbărilor 

climatice. 

Contribuţia ştiinţifică a specialistului Radu Lăcătuşu este impresionantă, 

dar şi foarte valoroasă. Majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate au fost validate 

prin prezentarea la diferite manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, inclusiv 

la marile congrese internaţionale, cum au fost cele de la Montpellier (1998) şi 

Philadelphia (2006), plus la multe alte congrese şi conferinţe de pe diferite 

meridiane ale mapamondului. În total a publicat peste 350 de lucrări ştiinţifice, 

pentru circa 80% dintre acestea fiind prim sau unic autor, jumătate fiind 

publicate în limbi străine, în principal în limba engleză. Acestor lucrări li se 

adaugă şi 18 cărţi, unele de referinţă în literatura de specialitate 

pedogeochimică. 

Activitatea didactică a lui Radu Lăcătuşu reprezintă o altă componentă 

importantă a personalităţii sale. Lăsând la o parte o serie de încercări mai mult 

sau mai puţin reuşite la Universitatea particulară Bioterra, la Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte şi la Facultatea de Inginerie din Brăila a Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi (unde a predat cursul de Agrochimie), adevărata 

carieră didactică universitară s-a desfăşurat la Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi. Astfel, în anul 2000 susţine un concurs pentru ocuparea unui 

post de profesor universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie, activitatea 

didactică concentrându-se prioritar la două mastere: Ştiinţa solului şi Mediul 

actual şi dezvoltarea durabilă. Timp de 13 ani a fost titularul disciplinelor de 

Agrochimie şi Mineralogia şi chimia solului, iar pentru o parte mai scurtă de 

timp a susţinut şi cursul de Geografia mediului la cilul I, studii universitare de 

licenţă. Având în vedere problematica ştiinţifică centrată pe mediu, a fost 

cooptat şi în grupul restrâns al conducătorilor de doctorat, în cadrul domeniului 

Ştiinţa mediului. Din această perspectivă a contribuit nemijlocit la ridicarea 
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prestigiului profesional al facultăţii şi la asigurarea calităţii de excepţie a actului 

educaţional, în toate cele trei cicluri de studii universitare. 

În plus, fiind educat în spiritul cercetării ştiinţifice, a sprijinit nemijlocit 

organizarea şi desfăşurarea principalelor manifestări ştiinţifice ale Facultăţii de 

Geografie şi Geologie din Iaşi, atât în cazul Seminarului geografic „Dimitrie 

Cantemir”, cât mai ales pentru simpozioanele Mediul actual şi dezvoltarea 

durabilă şi Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. Mai mult, 

persoana sa a constituit şi liantul dintre facultate şi Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

(I.C.P.A.) Bucureşti, antrenând numeroşi cercetători la respectivele manifestări 

ştiinţifice. 

 

 
Foto nr. 2. Profesorul Radu Lăcătușu – în centrul imaginii- alături de participanții și 

organizatorii Simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, ediția a XIV-a, 

iunie 2019 (Aula Universității Tehnice ”Gh. Asachi” Iași) 

 

Recunoaşterea valorii activităţii ştiinţifice şi didactice a venit aproape de 

la sine, nelipsind însă nici sincopele sau ingratitudinile inerente. În primul rând 

s-a bucurat de colaborarea şi sprijinul cuplului directorial C. Răuţă – A. 

Canarache (din cea mai fastă perioadă a I.C.P.A. Bucureşti), facilitând 

participarea la nenumărate manifestări ştiinţifice, în urma cărora a venit implicit 

şi recunoaşterea în plan naţional şi internaţional. Din această perspectivă 
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menţionăm numărul impresionant de citări (câteva sute), dar şi numeroasele 

premii şi diplome obţinute cu diferite prilejuri. 

În acest sens amintim lucrarea Microelementele în agricultură, apărută în 

1988, premiată de Academia Română, dar şi cărţile Impactul surselor de 

poluare din siturile horticole şi Chimia globală a mediului, care au fost 

premiate de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice pentru anii 2004 şi 2007. 

De-a lungul timpului a fost răsplătit cu numeroase diplome şi medalii, la târguri 

de carte, dar şi de către societăţi ştiinţifice şi instituţii de cercetare, domeniul 

predilect fiind cel al Agrochimiei, dar şi cu extensii în problematica chimiei 

globale a mediului şi a poluării solului. Recunoaşterea meritelor profesionale s-

a materializat şi prin alegerea ca membru corespondent şi ulterior ca membru 

titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, iar în domeniul universitar şi 

prin obţinerea titlului de Profesor emerit al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi. 

Toate acestea probează complexitatea activităţii ştiinţifice a lui Radu 

Lăcătuşu, dar şi personalitatea sa, cu accente evidente de umanism congruent, 

dar şi cu aplecarea spre latura artistică, teatrul şi opera fiind favoritele sale 

extraprofesionale. Trebuie menţionată şi abordarea „pacifistă”, permanent non-

conflictuală în relaţiile interumane, ceea ce l-a făcut extrem de preţuit atât în 

mediul ştiinţific, în cel universiar, dar şi de oamenii cu care venea în contact. 

Din acest motiv, trecerea sa în nefiinţăconstituie o pierdere importantă în 

plan ştiinţific, cu precădere în domeniul Ştiinţei solului, extrem de complex, dar 

şi evitat constant de către specialişti „adunaţi” din domenii conexe. Bucureştean 

prin loc de muncă şi preocupări ştiinţifice, dar şi apropiat al Iaşului prin 

pregătire universitară, afiliere la problematica pedologică şi la activitatea 

didactică de la Facultatea de Geografie şi Geologie din Iaşi, dispariţia oarecum 

prematură a lui Radu Lăcătuşu va lăsa urme profunde în conştinţa celor care l-

au cunoscut, dar şi cu certitudine că opera ştiinţifică va dăinui. 

De aceea, în clipele de după întreruperea „contactului terestru”, nutrim 

speranţa că în viaţa de apoi, drumurile grupului de slujitori în tărâmul 

pământului se vor reîntâlni, cu aceeaşi aplecare predilectă spre unica resursă 

inepuizabilă, solul, cea care asigură perpetuarea vieţii. 
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Particularitatăţi ale proceselor geomorfologice actuale în perimetrul 

localităţii Urmeniş-studiu de caz / Peculiarities of the Current 

Geomorphological Processes in the Perimeter of Urmeniş Area – Case 

Study 

 

Filipaș Lucreția
8
 

  

Rezumat. Se poate observa o relaţie directă între caracteristicile morfometrice şi 

morfografice ale versanţilor şi funcţionalitatea lor. Astfel, versantul cel mai înalt şi cel mai 

abrupt este şi cel care cuprinde cele mai extinse sectoare de eroziune, alunecările de tip 

glimee studiate în arealul nostru prezintă stadii diferite din punctul de vedere al evoluţiei lor.  

Intervenţia modelării asupra morfologiei alunecărilor de tip glimee se reflectă în evoluţia 

monticulilor. Aceştia sunt fragmentaţi, degradaţi şi prezintă diverse stadii de evoluţie în 

cadrul aceluiaşi val de alunecare. Monticuli sunt individualizaţi prin diferite modalităţi, de 

exemplu prin: fragmentarea valurilor de alunecare, fragmentarea culmilor, dar acestea să nu 

fie antrenate intr-un proces de alunecare şi prin alunecarea unui val prin detaşare. 

Cuvinte cheie: glimee, monticuli, Câmpia Transilvaniei, Urmeniș, alunecări. 

 

Abstract. It is an apparently close relationship between morphometric and 

morphographic characteristics of slopes and their functionality. Thus, the highest and steepest 

slope is the one that includes the most extensive erosion sections, the glimee type landslides 

studied in our area have different stages in terms of their evolution. The intervention of 

modeling on the morphology of glime-type landslides is reflected in the evolution of mounds. 

They are fragmented, degraded and present various stages of evolution within the same 

landslide. Mounds are individualized in different ways, for example by: fragmentation of 

sliding waves, fragmentation of peaks, but these should not be involved in a sliding process 

and by sliding a wave by detachment. 

Keywords: glimee, mounds, Transylvanian Plain, Urmeniș, landslides. 

 

Arealul de studiu este situat în partea de sud a judeţului Bistriţa-Năsăud, 

în nord-estul Câmpiei Transilvaniei, la nordul colinelor Mădăraşului, pe dreapta 

cursului superior al râului Lechinţa. 

Valorile altimetrice extreme se încadrează între 400m şi altitudinea cea 

mai mare de 561m.  Coordonatele geografice ale comunei, măsurate în 

extremităţile punctelor cardinale ale teritoriului administrativ al acesteia, sunt:  

46°46'23.5" lat.N 24°20'50.3" long.E. 

                                                           
8
 Profesoară de geografie la Liceul Silvic ”Transilvania”, Str. Gării, nr. 1, Năsăud, județul Bistrița-Năsăud 

E-mail: luciageogra_200@yahoo.es 
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Fig. 1. Localizarea comunei Urmeniş 

Trăsăturile reliefului (morfologia şi morfometria), elementele de ordin 

geologic (structura, petrografia şi tectonica), caracteristicile climatice, 

hidrologice şi pedologice (ale solurilor) sunt luate în considerare pentru 

definirea geografică a spaţiului comunei. Intercondiţionările evolutive, 

structurale şi funcţionale ale acestor elemente de mediu se vor materializa într-

un peisaj geografic distinct ce personalizează şi individualizează comuna 

Urmeniş. 

Din punct de vedere morfologic Câmpia Transilvaniei se caracterizează 

printr-un relief de culmi domoale, cu o altitudine medie de 450m.  Manciulea ( 

1944) relatează în lucrarea Câmpia Transilvaniei despre relieful acestei regiuni 

că versanţii prezintă un aspect schimbat din loc în loc prin “acele ridicături ale 

unor piscuri, sau vârfuri, dintre care unele au pante  foarte  repezi aproape  

perpendicular, pe când altele au o asimetrie pronunţată“.  Aceste forme de 

relief au fost denumite de localnici “ ţigle sau ţiglae “, cunoscute fiind azi sub 

denumirea de “glimee“.Cel mai mare număr de glimee, se înregistrază în 

intervalul altitudinal 400-450m. Acest fapt se datorează în principal  frecvenţei 

ridicate a alunecărilor de tip glimee în cadrul Câmpiei Transilvaniei, unde 

altitudinile medii sunt mai reduse faţă de cele ale altor unităţi morfologice din 

Depresiunea Transilvaniei. 
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Fig. 2. Versant de alunecare, Urmeniş, iulie 2018 

În cadrul acestui interval altitudinal sunt dezvoltate alunecări de tip glimee ce 

ocupă suprafeţe foarte întinse, precum Roşiori sau Geaca – 465 ha şi mai reduse 

fiind alunecările de la  Urmeniş – 85 ha  ( Câmpia Transilvaniei). Altitudinea 
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relativ joasă a zonei de desprindere la care s-au dezvoltat alunecările din acest 

interval, denotă o dezvoltare cu precădere pe lăţime, fiind afectat de cele mai 

multe ori versantul(fig.2.). Cea mai mare concentrare a acestor alunecări se 

evinenţiază  în arealul nostru de studiu  ( 59%). 

Relieful de “glimee “ are în componenţă atât forme pozitive cât şi 

negative dispuse paralel faţă de zona de desprindere. Movilele au forme conice, 

piramidale, trunchi de piramidă sau con, reprezentând rezultatul unor lungi 

perioade de activitate a proceselor de eroziune liniară şi a deplasărilor în masă, 

care  le modelează. Formele pozitive pot avea aspectul unor mase structurale. 

Alunecarea de teren de la Urmeniş este localizată în partea de est a 

Câmpiei Transilvaniei, fiindu-i conferite unele caracteristici tipice pentru 

siturile dezvoltate în cadrul acestei regiuni.    Arealul are o suprafaţă redus de 85 

ha, fiind poziţionat în partea superioară a versantului cu expoziţie sud-vestică, la 

o altitudine relativă de 470 m. Monticulii au aspect impunător prin amplitudini 

de peste 20 m, versanţii pe vertical şi stadii de fragmentare diferite (fig.3.). 

Fig. 3.Vedere de ansamblu a sitului cu glimee de la Urmeniş. 
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Morfologia de ansamblu denotă că alunecarea s-a dezvoltat pe etape, 

prezentând monticuli în stadii diferite de evoluţie. Cei dinspre fruntea alunecării 

au pante mai reduse, fiind în acelaşi timp şi puternic fragmentaţi, ieşind în 

evidenţă activitatea intensă a proceselor geomorfologice – alunecări de teren, 

eroziune liniară, sufoziune. 

 

 Fig. 4. Modelarea monticulilor alunecării de la Urmeniş iulie, 2018  

În cadrul acestui sit sunt prezente diferenţieri de ordin morfologic la 

nivelul monticulilor. Aceştia sunt modelaţi de alunecări de teren recente şi 

eroziune liniară, cu deosebirea că pe feţele orientate spre fruntea alunecării, 

alunecările de teren recente sunt procese dominante, in timp ce pe feţele 

orientate spre zona de desprindere primează eroziunea liniară. Poate că acesta 

este şi motivul pentru care se formează glacisuri deluvio-coluviale cu precădere 

la baza feţelor orientate spre fruntea alunecării.  

Modelarea versanţilor acestor alunecări este dominată de eroziunea 

liniară, care nu doar că păstrează declivitatea ridicată a movilelor, dar contribuie 

şi la fragmentarea acestora împreună cu procesele gravitaţionale.  

În zonele în care structura monticulilor prezintă fisuri bine dezvoltate, 

rezultate în timpul procesului iniţial de alunecare, se instalează procese de 

eroziune, alunecări de teren şi surpări. Acestea contribuie la degradarea 

monticulilor, ducând, de cele mai multe ori, la formarea unor corpuri de sine 

stătătoare. În prezent, este în curs de fragmentare una dintre movilele centrale 
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ale alunecării) prin procese de sufoziune, alunecări de teren şi eroziune, ceea ce 

evidenţiază rolul determinant pe care îl are modelarea post-alunecare în 

morfologia acestor situri cu glimee. Monticulul amintit mai sus a fost la rândul 

său individualizat din corpul unui alt bloc de sine stătător. Spre deosebire de 

majoritatea cazurilor, unde fragmentarea urmează sistemul fisurilor,  aici este 

vorba de o detaşare prin alunecare a unei mase din corpul deja individualizat. 

Acest fenomen poate fi considerat o alunecare de tip glimee la un nivel mai 

redus, şi anume, la sistemul unui monticul. Prin urmare se pot dezvolta noi 

corpuri dealunecare din monticuli deja individualizaţi (fig. 4). 

Movilele mai vechi prezintă dimensiuni mai reduse cu lungimi cuprinse 

între  5-10 metri, amplitudini de 5-8 metri, pante mai domoale şi un relief 

estompat, demonstrând existenţa în cadrul acestui sit două stadii diferite de 

dezvoltare. Nu am avut posibilitatea de a data aceste stadii în vederea realizării 

corelaţiilor cu factorii naturali. Partea inferioară a sitului prezintă movile 

degradate, ce au rămas în relief, ca „martori” ai valurilor de alunecare.  Arealele 

depresionare sunt acoperite parţial de materiale provenite de pe versanţi, iar 

acolo unde există un strat impermeabil, aproape de suprafaţă, sunt prezente 

lacuri şi mlaştini. În evoluţia acestui sit, cu alunecări de tip glimee, detaşarea 

blocurilor s-a produs în etape diferite fiind subliniată de morfologia monticulilor 

situaţi în partea de est a arealului. Aceştia prezintă dimensiuni reduse (10-15 

metri lungime), pante domoale, puternic degradate de alunecările de teren şi de 

eroziunea liniară, monticuli degradaţi situaţi în partea de est a sitului de la 

Urmeniş. 

1.Relieful 

Din punct de vedere spaţial, teritoriul comunei este inclus unităţii 

geografice numite Câmpia Mureşului (subunitate a Câmpiei Transilvaniei). 

Hotarul este străbătut de de numeroase ondulaţii numite domuri, având în 

general, orientare est-vest. Văile sunt destul de largi şi unele mlăştinoase ori cu 

terenuri unde au existat odinioară lacuri, azi rămânând doar denumirile: La lac, 

Faţa Tăului, Dosu Tăului etc.  

Pantele sunt abrupte, producându-se alunecări de teren pe care locuitorii 

le numesc rupturi. Alternarea văilor cu domurile nu prea înalte formează mici 

depresiuni, în care  sunt adăpostite satele care intră în componenţa comunei. 

Tipurile majore de relief, reprezentative pentru teritoriul comunei, sunt: 

relieful structural (cu prezenţa reliefului monoclinal şi cel dezvoltat pe domurile 

gazeifere), relieful petrografic (care asamblează toate formele deplasărilor de 

mase materiale pe versanţi – alunecări de teren, creep, solifluxiuni) şi, în final, 
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relieful fluvial, rezultat al acţiunii râurilor văilor principale (dominant în 

culoarele văilor principale, dar şi pe văile afluente acestora). 
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Harta energiei de relief confirmă şi completează că cele mai mari valori 

ale energiei de relief se înregistrează în partea centrală a arealului de studiu, şi 

insular in sud –estul acestuia, iar densitatea fragmentării reliefului este mai mică 

în partea inferioară a arealului de studiu (pe toată lungimea). 

Morfometria (totalitatea parametrilor de ordin cantitativ ai reliefului – 

hipsometria, pantele, adâncimea şi densitatea fragmentării) generează şi 

controlează tipul, dinamica şi intensitatea proceselor geomorfologice (de 

modelare). Din punct de vedere altimetric, relieful comunei se extinde pe un 

ecart de 186 m.(între 472 m. altitudinea maximă şi 286 m altitudine minimă. 

Trebuie să scoatem în evidenţă procesele de modelare specifice acestui tip 

de alunecare, şi anume eroziunea lineară. Aceasta este reprezentată prin şiroire, 

ravenare, torenţialitate, ca subsisteme ale scurgerii de versant, conlucrând pe 

suprafaţa versantului şi compunând formaţiunea de modelare torenţială. Această 

formaţiune ( şiroiri, rigole, ogaşe, ravene, torenţi) este prezentă atât pe frontul 

cuestelor, reversurilor ori suprafeţelor cvasistructurale. Modelarea ratei de 

eroziune depinde de lungimea versantului, modul de utilizare şi pantă 

 (M. Moţoc şi colab.,1975). Alunecările de la Urmeniş s-au reactivat sub 

controlul agresiv al torenţilor şi pluviodenudaţiei. 

Ravenele şi ogaşele au contribuit prin eroziune regresivă la creşterea 

gradului de fragmentare a reliefului, prin ramificarea organismelor torenţiale. 

Morfodinamica versanţilor este influenţată atât de factori antropici cât şi 

naturali.  Şiroirea îşi materializează acţiunea diferenţiat în raport de rocă.  

Ogaşele sunt stimulate în dezvoltarea lor de activităţile antropice ( transport de 

vehicule cu tracţiune animală, drenuri în lungul pantei). 

Relieful are altitudinea medie de 350 m. Valoarea maximă a altitudinii 

este de 488 m în Dl.Rupturii, situat în partea centrală a arealului pe direcţia de 

orientare nord-vest, est-sud. Valoarea minimă a altitudinii este sub 350m în 

nordul şoselei Urmeniş. 

Diferenţa aparent redusă nu ar permite o dinamică şi o intensitate 

accentuate ale proceselor de modelare, dar geologia favorabilă (formaţiuni 

geologice moi – argile, nisipuri) şi nivelul de bază mai coborât cu încă 10 m. al 

râului Mureş din apropiere (la cca. 17 km. distanţă de comună) au oferit acel 

cadru de dezvoltare optimă al proceselor de modelare a reliefului.   Hipsometria 

(distribuţia etajelor reliefului) se remarcă prin apariţia câtorva trepte altimetrice 

şi de relief:-treapta luncilor şi albiilor – este cuprinsă între spaţiul definit de 

valoarea minimă altitudinală de 335.2 m. şi până la 350 m., grupează tot arealul 

situat de-a lungul râului principal al comunei, precum şi “intrândurile” pe văile 
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afluente;  -treapta versanţilor – delimitată de valoarea de 350 m. altitudine la 

partea inferioară şi valorile de 450.1-488 m. la partea superioară, însumează 

suprafeţele mai înclinate şi mai puţin înclinate care intră în alcătuirea cuestelor 

(a fronturilor de cuesta şi a monoclinurilor) şi a unităţilor deluroase de pe 

teritoriul comunei; -treapta interfluviilor şi cumpenelor de apă – ansamblează 

suprafeţele mai plane, cuprinse între valorile de 450 m şi până la înălţimile 

maxime înregistrate ale reliefului comunei. 

Înclinarea versanţilor (pantele) reprezintă cel mai important indicator 

morfometric, în funcţie de care sunt analizaţi ceilalţi indicatori şi care impune 

tipul, dinamica şi intensitatea proceselor geomorfologice. 

 

Relieful colinar jos tipic al Câmpiei Transilvaniei este influenţat în 

fizionomie de specificul structural, dar cu influenţe introduse de 

comportamentul rocilor. Relieful monoclinal generalizat este concretizat spaţial 

prin apariţia ansamblului de cueste şi reversuri monoclinale bine 

individualizate, văi subsecvente, la care subscriu cursurile principale de ape din 

câmpie şi o morfodinamică a versanţilor tipică: alunecările de teren consecvente 

şi insecvente. 
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Alunecările din arealul studiat sunt de tip consecvent. Primul sector se 

suprapune frontului de desprindere, tranziţia spre al doilea sector (corpul 

alunecării) se face prin intermediul unui uluc depresionar, ocupat cu un lac care 

are apă temporar.  

Corpul alunecării se caracterizează printr-un relief ondulat cu monticuli 

 (7-8) dispuşi liniar pe direcţia NV-SE în alternanţă cu areale active de 

alunecare la baza cărora s-au format lacuri de dimensiuni reduse. Altitudinea 

relativă a formelor pozitive, în sectoarele mijlociu şi inferior al versantului între 

6 şi 25-30 m, cu pante între 5.1 şi 10 
o 

, permit  în mare măsură păşunatul. 

Vechile deluvii de alunecare se găsesc în stadiul de echilibru dinamic, procesele 

geomorfologice actuale afectând versanţii, formele pozitive fiind reprezentate 

de creep şi spălări în suprafaţă. Eroziunea liniară reprezentată de rigole, ogaşe, 

ravene, torenţi a condus la desprinderea maselor deluviale, înaintând regresiv 

până în apropierea frontului de desprindere.  

Fruntea alunecării prezintă o pantă cuprinsă între 5-10
o 

. În acest sector, 

masele deluviale provenite de pe versant s-au stabilizat prin acoperirea lor cu 

vegetaţie arboricolă. 

Privind în ansamblu, arealul alunecărilor de la Urmeniş au caracter de 

maturitate şi stabilitate. Procesele actuale de modelare a versanţilor nu au un rol 
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foarte mare în modelarea vechilor deluvii de alunecare. Putem spune că un rol 

important îl au activităţile antropice (păşunatul excesiv etc). 

Relieful monoclinal este cvasipermanent pe teritoriul comunei, 

materializat prin formele de relief care îl definesc, cuestele, forme asimetrice, 

care impun un versant scurt şi abrupt (frontul de cuesta), ce retează o serie de 

capete de strate şi un versant prelung şi cu pantă redusă (reversul sau 

monoclinul cuestei), suprapus unei suprafeţe structurale. Caracteristicile 

morfografice şi morfometrice ale celor două vor impune tipul, dinamica şi 

intensitatea proceselor geomorfologice care se vor dezvolta aici. 

Morfodinamica are forme variate, conforme cu caracterul agenţilor 

modelatori, gradul de concentrare al acestora, litologia, structura, intensitatea 

proceselor geomorfologice.  Versanţii văilor sunt caracterizaţi prin raportul 

frunte (front) de cuestă/revers monoclinal. Modelarea actuală impune retragere 

şi resegmentare, cu predominarea proceselor de rill-wash (şiroire), ravenaţie, 

torenţialitate, dar şi creeping. Procesul complex de eroziune-acumulare este 

semnalat prin glacizări deluvio-coluviale la baza versanţilor, aplatizări şi teşiri 

ale interfluviilor dintre văi. 

Cu toate că întreaga suprafaţă a comunei este marcată de prezenţa 

formelor monoclinale, totuşi există o diferenţiere între partea nordică a acesteia, 

unde cuestele sunt foarte bine exprimate, şi partea sudică, unde cuestele sunt 

mai slab evidenţiate. Astfel, cele mai bine exprimate forme de tip cuestă se 

găsesc în parte de est a localităţii Urmeniș. Bine exprimate sunt şi cuestele 

situate pe dreapta văii Faţa Tăului. 

Procesele geomorfologice sunt foarte intense la nivelul fronturilor de 

cuesta, eroziunea fiind reprezentată aici atât de procese şi forme aparţinând 

eroziunii areale (alunecări de teren ), cât şi prin procese şi forme aparţinând 

eroziunii lineare (spălare în suprafaţă, şiroire, ravenaţie şi torenţialitate). 

Reversurile de cuestă au o dinamică foarte lentă, cu spălări în suprafaţă şi 

constituirea unor cursuri de apă.  
 

                                                           

 

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

FILIPAȘ LUCIA ”Particularităţi ale proceselor geomorfologice actuale in perimetrul localităţii 

Urmeniş-studiu de caz”, Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I, 2017-2019 

Fotografii din arhiva personală. 

 

 



38 
 

Evoluția conceptual-metodologică a cercetăriilor privind foehn-ul/ 

The Conceptual – Methodological Development of the Research on the 

Föehn 

 
 

Mihăilă Dumitru
9
,
 
Papaghiuc Lidia Maria

10
, Papaghiuc Vasile

 11 

 
 

Rezumat:  În condițiile creșterii vulnerabilităţii componentelor mediului la variabilitatea 

elementelor meteo-climatice, studiile manifestărilor foehnale reprezintă un subiect de actualitate atât 

pe plan intern cât şi pe plan extern. Lucrarea de față îşi propune evidențierea principalelor progrese 

care au apărut în studiile geografice și mai ales meteo-climatice  care au marcat pași în cunoașterea 

föehn-ului. 

Cuvinte cheie: föehn, efectul Coandă, gradient adiabatic uscat, compresie adiabatică 

 

 Abstract. With the increased environmental vulnerability component elements to the 

variability of the meteo-climatic elements, the studies on the föehn events is a topical issue both 

internally and externally. This paper aims to highlight the main advances that emerged in 

geographical studies and especially to reach information on weather climate that marked steps in 

understanding the föehn. 

 Keywords: föehn, Coanda effect, dry adiabatic gradient, adiabatic compression  

 

 

1. Clarificarea unor aspecte legate de terminologia utilizată în 

literatura de specialitate 

Foehnul, potrivit definiţiei dată de Brikmann (1971) şi OMM (1992), este 

,,vântul încălzit şi uscat prin mişcarea descendentă, în general pe versantul 

adăpostit al unui munte”. Prin urmare este la fel de omniprezent ca şi lanţurile 

muntoase.  

Originea denumirii de „foehn” vine din limba latină de la ,,favonius” care 

înseamnă “vânt de vest”- „pentru romani cea mai important caracteristică a lui 

favonius nu era direcţia din care bătea, ci căldura lui. Pe măsură ce ajungea pe 

pantele nordice ale Alpilor,...şi devenea un vânt cald, romanii credeau că acesta 

este favonius din Mediterana. Astfel, numele era specific unui vânt cald şi uscat 

descendent pe pantele nordice ale Alpilor”(Atkinson, 1981). În literatura de 

specialitate föehn-ul este termenul generic pentru un vânt cald şi uscat care se 

formează pe pantele adăpostite circulaţiei dominante a aerului. În limba 

germană se notează „föhn” iar în franceză „föehn”. Acelaşi vânt cald şi uscat 

poartă nume proprii pe mapamond: „chinook” pe versanţii estici ai Munţilor 

Stâncoşi, „zonda”, „raco” şi „pulche” pe versanţii vestici ai Munţilor Anzi, 

 „afganet” şi „ibe” în Asia Centrală, „kachchan” în Sir Lanka, „bohoroc” 

în Sumatra, „koehang” în Jawa „koschava” şi „ljuka” în Croaţia, „fogony”in 
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Pirinei, „viento del sur” în nordul Spaniei ,„terral” în sudul Spaniei, „levantul“ 

în Gibraltar, „jank” în Austria şi „pyrnwind” la izvoarele Dunării (fig.nr.1 ). 

2. Analiza unor studii care explică originea foehnului și mecanismul 

specific circulației foehnale.   

2.1 Studii care au analizat foehn-ul la nivelul continentului european. 

Foehn-ul, identificat în sec. al XIX - lea şi cercetat cu precădere în aria 

Alpilor europeni este în prezent un subiect de actualitate pe întreg mapamondul 

în rândul climatologilor (Seibert 1988, 1990, 2000, 2012). Geneza foehn-ului 

este complexă iar teoriile care explică acest vânt sunt variate. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea Hann (1860, 1868, 1880) a formulat şi 

expus teoria termodinamică de producere a foehn-ului. Potrivit acesteia aerul 

umed prin ascendenţă şi destindere adiabatică, se răceşte (după gradientul umed 

0,5 - 0,65°C / 100 m) formează norii şi precipită pe vesantul expus circulaţiei 

dominante. Pe versantul opus, aerul devine uscat şi se încălzeşte iniţial cu 

căldura latentă de condensare, iar apoi prin compresie adiabatică conform  

gradientul uscat (1°C / 100 m). Teoria este valabilă şi în prezent, în explicaţiile 

climatologice, doar că acelaşi autor remarca în 1880 că nu este obligatoriu 

condensarea pentru încălzirea aerului. Aerul devine cald prin compresie 

adiabatică şi „prăbuşire” pe vesantul adăpostit, similar încălzirii rezultată prin 

dependenţa anticiclonică, mecanism studiat de Billwiller (1899, 1902).  

Billwiller nuanţează formele foehnale în: foehn-ul de nord de pe pantele sudice 

ale Alpilor şi foehn-ul de sud numit şi foehn-ul anticiclonic deoarece se 

instalează pe fondul existenței unei depresiuni barice, la sud de Alpi, și a unei 

mase de aer anticiclonice, la nord de Alpi. Billwiller evaluează foehn-ul ca pe 

un vânt pasiv aspirat de o depresiune barică. 

Secolul XX debutează cu noi răspunsuri ştiinţifice asupra foehn-ului. 

Ficker (1910, 1931) a studiat ciclogeneza în zona mediteraneană, subliniind 

asimetria fluxului de aer de pe versanţii Alpilor în timpul föehn-ului. 

Rezultatele au fost următoarele: aerul cald de pe flancul nordic al Alpilor 

provine de la înălţime, fără a face parte din dinamica aerului de pe flancul sudic 

sau din straturile inferioare ale zonei sudice a Alpilor. Lanţul alpin funcţionează 

ca un obstacol ce nu permite aerului din sud să escaladeze către nord; bazinul 

nordic este umplut cu aer cald din troposfera înaltă adus de vânturile de 

altitudine a căror temperatură potenţială mai ridicată impune încălzirea foehn-

ului pe pantele nordice. Aceste explicaţii stau la baza teoriei saltului hidraulic. 

Explicaţii care aşează în tipare foehn-ul hidraulic sau foehn-ul uscat studiat şi 

de Flamant etc. (2002, 2003), Gölm şi Mayer (2006), Steinacker (1983, 2006). 

Potrivit acestei teorii aerul cald care trece peste un bazin de aer rece şi inert, îşi 

are originea dintr-o situaţie sinoptică precedentă. 

Brinkmann (1971) aduce clarificări asupra definirii şi originii vântului, 

dar și asupra localizării acestuia în noi regiuni: California de Sud „Santa Ana”, 

Canada „chinook winds”, Austria „jank”, nordul Italiei „tramontana”, sudul 

Franţei „vent d
`
Espagne” sau „vent du midi” la Lyon.  
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Klemp și Lilly (1978) emit teoria liniară în formarea foehn-ului, pe bază 

unei atmosfere împărţită pe verticală în strate cu proprietăţi diferite (două strate 

stabile de aer la nivelul suprafeţei active şi stratosfera joasa, între care se află 

troposfera, un strat mai puţin stabil).  

Hoinka (1984, 1990, 1991) își focalizează activităţile de cercetare 

climatică asupra dinamicii aerului din zona Alpilor şi zonele limitrofe (oraşul 

München). Astfel sunt analizate conexiunile dintre tipurile de fronturi 

atmosferice şi modificarea curenţilor de aer (direcţie, viteză, densitatea aerului) 

la întâlnirea obstacolelor orografice. 

În realitate, föehn-ului este generat de o combinaţie de mecanisme 

explicate prin diverse teorii, cum este şi teoria hidraulică care descrie cel mai 

bine procesele foehnale (Steinacker, 2006), similar „apelor puţin adânci” în care 

atmosfera se caracterizează printr-o stare de omogenitate şi stabilitate a 

echilibrului hidrostatic. Energia potenţială din amonte este transformată în 

energie cinetică pe perioada traversării flancului adăpostit advecției aerului. 

După anul 2000, studii complexe au fost şi sunt efectuate în Europa 

central-sudică (Germania, Elveţia, Austria şi nordul Italiei), unde foehn-ul este 

caracteristic şi a impus înfiinţarea serviciului MAP (The Mesoscale Alpin 

Programme, http: //www.map.meteoswiss.ch). MAP este un program 

internaţional de cercetare dedicat studierii proceselor hidro-meteorologice în 

regiunea alpină. Acest program evaluează prin modele matematice şi programe 

IT fenomenele foehnale din punct de vedere a momentului producerii, duratei şi 

intensității vântului. 

 MAP (Zürich) a inclus o campanie internațională desfășurată în 

regiunea alpină, în 1999, și o perioadă de prognoză hidrologică, în 2007. MAP a 

dezvoltat  legături  instituţionale cu  Programul Mondial de Cercetare Meteorală 

(WWRP) și cu  Programul Mondial de Cercetare a Climei (WCRP).  

2.2 Studii care au analizat foehn-ul la nivel extraeuropean 

Pe continentul american foehn-ul se regăseşte ca subiect de cercetare 

ştiinţifică în lucrările lui Brinkmann (1970), care descrie chinook-ul de pe 

versanţii estici ai Munţilor Stâncoşi, respectiv din zona Calgary (Canada). 

Raphael (2003), Mayr et al. (2002, 2004), au studiat influenţa încălzirii diurne a 

fluxului de aer pe pantele Munţilor Sierra Nevada (California) în lungul văii 

Owens (3 km). Un caz atipic de foehn de seară. Studiul prezintă încălzirea 

aerului după-amiază, cu  viteza medie de 8 m/s şi succesiunea nefirească a 

aerului până la orele prânzului: la nivelul solului se constată un strat de aer rece 

peste care se acumulează aerul cald din altitudine, ȋn timp ce la orele serii 

situaţia se inversează. Gaffin (2009) analizează frecvenţa vânturilor descendente 

severe cu viteză de peste 20 m/s, de pe versanţii estici ai Appalachilor Centrali 

din SUA. Vântului zonda, (vânt puternic, cald şi foarte uscat din regiunea Cuyo, 

fiind frecvent pe pantele estice ale Anzilor), a fost subiectul lucrărilor de 

cercertare climatică începând din 1950, ca urmare a efectelor negative (poluarea 

aerului, accidentele rutiere, întreruprea transportului aerian) asupra oraşelor 

http://www.map.meteoswiss.ch/
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Mendoza şi San Juan. Cercetarea amănunţită privind acest vânt (timpul de 

debut, aria de manifestare, durata, intensitatea, momentul încetării vântului) este 

încă o mare provocare pentru cercetători şi prognozele regionale (Seluchi, 

Norte, 2003). 

Pe continentul asiatic, foehnul este subiectul multor lucrări ştiinţifice. În 

China sandwich foehn-ul amplifică poluarea aerului în Urumqui, oraş situat la 

nord de Munţii Tianshan şi în provinciile Xinjiang şi Sichuan (Li et al., 2015). 

Acelaşi autor identifică în Taiwan - o insula montană frecventată în vest şi nord-

vest de taifunuri puternice, iar pe coastele est-sud-estice de vânturi calde şi 

uscate de tip foehn care influenţează negativ propagarea undelor radar la 

apropierea ciclonilor (Taifunul Krossa 2007, 2009). În Japonia, efectele foehn-

ului sunt evidenţiate (Kusaka et al., 2000) prin creşterea temperaturii aerului de 

la suprafaţa uscatului, amestecul prin difuzie turbulentă şi vânturi puternice în 

districtul Tohoku, ca răspuns la temperaturile record de peste 40
o
 C din Câmpia 

Kanto, din vara anului 2007, dar şi în ariile metropolitane Osaka-Kobe. 

În Israel, foehn-ul a fost studiat în Munţii Iudeii (1000 m) şi în 

Depresiunea tectonică a Mării Moarte (-427m) iar efectele lui au marcat ziua de 

22 martie 2013 printr-un grad mare de poluare şi temperaturi record de peste 42
o 

C (Kishcha et al., 2018).  

Preocupările oamenilor de ştiinţă cu privire la temperaturile ridicate şi 

numărul redus de zile cu ceaţă în estul Tasmaniei şi sud-estul Australiei, 

frecvenţa mare a incendiilor din preajma oraşului Hobart asociate cu vâturile 

calde descendente din aria Alpilor australieni, au constituit motive de cercetare 

analitică în domeniu (Sharples, 2010). 

Vânturile foehnale sunt adesea responsabile de încălzirea aerului la 

periferia Antarcticii şi topirea blocurilor de gheaţă. În văile uscate ale lui Mc. 

Murdo, corelaţia între gradientul de presiune şi viteza vântului de suprafaţă 

conduce la formarea vânturilor de munte prin încălzirea adiabatică şi transportul 

descendent al aerului cald (Steinhoff et al., 2013). Aspect confirmat prin 

cercetări de lungă durată ale lui Xun Zou et al. (2018) care demonstrează  

contribuţia foehnului cu 2- 4
o
 C la creşterea temperaturii aerului pe suprafaţa 

zonei de coastă din zona Marie Byrd Land şi cu cca 1°C în peninsula Edward. 
 



42 
 

 
Figura nr. 1. Ariile cu foehn pe Glob 

 

       2.3  Studii referitoare la foehn cu aplicare la teritoriul României 

 În literatura românească de specialitate sunt referiri asupra fenomenului de 

foehn. Studiile climatologilor conturează două direcţii de cercetare: unii autori 

(Stoenescu, 1951; Ciulache, 1987; Bordei 1979, 1980 1988, 2008; Pop, 1983; 

Bogdan 1993) au studiat atât mecanismul producerii cât şi efectele foehn-ului), 

alţii (Teodoreanu, 1979; Bogdan, 1986, 1990; Erhan, 2004; Irimescu, 2014; 

Sfîcă, 2014) au studiat punctual efectele foehn-ului în diverse regiuni ale ţării: 

în Carpaţii Orientali (estul munţilor vulcanici și depresiunile Giurgeu-Ciuc), în 

Munţii Apuseni, în sud-vestul Munţilor Banat („Coşava”), în nordul Făgăraşului 

(„Vântu Mare”), pe versantul nord-estic al Munţilor Piatra Craiului 

(„Pietrarul”), în sudul Olteniei, în estul României sau în  subregiunea climatică 

Cotnari. 

 Stoenescu (1951) a analizat efectul de foehn şi „vânturile în 

cascadă” care afectează pădurile prin doborâturi de arbori din etajul montan. În 

Revista pădurilor, Baroncea (1963) a  descris caracteristicile şi modul de 

formare a celor două cazuri de foehn în iarna 1947-1948 şi influenţele lor 

violente, cu distrugerile asupra pădurilor situate în partea septentrională a 

Carpaţilor Orientali. Aceleaşi preocupări le regăsim şi la Marcu (1969), privind 

cauzele doborâturilor de arbori în lanţul montan carpatic din perioada rece a 

anilor 1964-1966. În 1976 Tilinca et al. demonstrează că prin comprimare şi 

descendenţă, aerul se încălzeşte conform gradientului adiabatic uscat (1
o
C/100 

m). Autorul îi atribuie foehn-ului particularitățile unui proces pseudodinamic ce 
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presupune ascendenţa aerului umed pe panta reliefului din faţa vântului odată cu 

destinderea adiabatică a acestuia. Aceleaşi cercetări meticuloase asupra 

elementelor meteo-climatice, determinate de fenomenele foehnale, stau la baza 

lucrării publicate de Teodoreanu (1979), în care sunt prezentate referinţe 

terapeutice induse de föehn în Câmpia şi Dealurile Banatului, menţionând că 

foehnul bănaţean nu are o intensitate şi o frecvenţă mare (deținând între 1 și 5 % 

din dinamica aerului), perioada de manifestare este primavara, iar toamna şi 

vara procesele foehnale sunt atenuate. Variaţiile termice nu depăşesc 2°C, 

umezeala se pierde în procentaj de 13-14 % şi vântul nu constituie o motivaţie 

medicală pentru cura din staţiunea Buziaş. 

Bogdan și Mihai-Niculescu (1990) evidenţiază ariile cu foehn din 

România (fig. nr. 2) şi susţin teoria termodinamică cu menţiunea că aerul, care 

se află în ascensiune întocmai ca un şuvoi de aer propulsat în sus se răceşte, 

condensează şi precipită la altitudini de saturaţie pe versantul expus, eliberând 

în procesul de condensare căldura latentă, încât, sus, pe culmi, fluxul de aer în 

ascensiune este mai cald decât aerul din jur. Apoi, în virtutea inerţiei, mai 

continuă puţin ascensiunea în gol, după care se revarsă pe versantul adăpostit. 

 Stăncescu, Damian, Şerbu (1982); Bogdan, Niculescu (1986) şi Bogdan 

(1993) aprofundează cunoaşterea mecanismelor şi efectelor foehnului montan, 

realizând şi modelul conceptual de producerea acestuia (fig. nr.3) 

 Modelul schematic al mecanismului de producere al föehnului are în 

vedere: 1.Condiţiile de formare; 2.Mecanismul termodinamic propriu-zis; 

3.Consecinţele meteorologice; 4.Modificările ulterioare ale peisajului. 

 Concluziile față de studiile amintite sunt următoarele: 

- individualizarea Subcarpaţilor de Curbură ca arie de maximă intensitate a 

föehn-ului cu influenţe directe în nord-estul Câmpiei Române şi sudul Podişului 

Modovei. 

- studiul de caz din iarna 1988-1989 evidenţiază foehnul în 7 din 10 cazuri cu 

vânt, în special pe timp de noapte.   

-föehn-ul contribuie la conturarea unui topoclimat blând în Subcarpaţii de 

Curbură, cu dezvoltarea unor elemente biogeografice submediteraneene 

(Călinescu et al., 1966) 

 Bogdan (1993) susţine condiţiile elementare de producere a fenomenelor 

foehnale: 

- prezenţa unui baraj orografic şi a unei mase de aer rece şi umedă în advecţie 

spre baraj; 

- nu se poate vorbi de föehn decât în momentul depăşirii obstacolului orografic 

şi aerul începe descendenţa; 

-geneza föehn-ului se caracterizează printr-un mecanism termodinamic propriu-

zis care se declanşează în momentul impactului masei de aer cu barajul 

orografic; 

- fenomenele meteorologice aduc schimbări de vreme și, pe termen lung, de 

climă pe ambii versanţi.  
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Figura nr.2. Ariile cu föehn din România 

 

Bogdan (1993) subliniază rolul arcului carpatic care avantajează producerea 

fenomenelor foehnale din aria extracarpatică în diferite tipuri de circulaţii: 

curbura interioară carpato-balcanică (sectorul subcarpatic oltenesc, Podişul 

Mehedinţi, Podişul Getic), nordul Munţilor Rodnei (Depresiunea Maramureş), 

nord-vestul Munţilor Piatra Craiului („Pietrarul”), estul munţilor vulcanici 

(Depresiunile Giurgeu şi Ciuc), sud-vestul Munţilor Banatului („Coşava”), estul 

Carpaţilor Orientali, estul şi sud-estul Munţilor Apuseni, în depresiunea Făgăraş 

poartă numele de „Vântul Mare” şi se poate extinde până în Podişul Târnavelor, 

având o viteză medie de 10 m/s zile în şir, iarna topeşte rapid zăpada, provocând 

inundaţii iar vara grăbeşte coacerea culturilor de câmp. 

 Anii ‟80-‟90 deschid pagina preocupărilor de cercetare a mecanismului de 

producere a foehnului din perspectiva autorilor Bordei (1979, 1988, 2008) şi 

Ceobanu (1998). 

Bordei (1980) explică în detaliu mecanismul de formare a foehnului prin 

prezenţa unui obstacol muntos sau deluros şi advecţia unei mase de aer umed 

care traversează perpendicular obstacolul orografic. În concepția autorului 

,,descendenţa nu este o coborâre liberă, ci o coborâre forţată, în pânză, spre baza 

versantului, datorită unei depresiuni de cavitaţie ce se formează imediat sub 

creastă, ca efect dinamic al circulaţiei aerului peste un lanţ muntos. De fapt, 

fenomenul de deviere prezintă, în acest caz, un grad ridicat de similitudine cu 

efectul Coandă. În regiunile cu vânturi intense, în aval de depresiunea de 

cavitaţie se găseşte un sector de impact, unde curentul de aer loveşte versantul. 
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Acolo poate să apară o deflaţie mai accentuată decât în rest”. Astfel se explică 

intensitatea mare a vântului spre baza versantului, vânt care poate să atingă 

viteze foarte mari, iar în regiunile forestiere arborii să fie doborâţi. 

 

 

 
Figura nr. 3. Modelul conceptual de producere a föehn-ului (Bogdan, 1993, Bordei, 1988) 
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      Bordei demonstrează că impactul violent este produs în avale de un 

contrafoehn, care intră în contact cu föehnul pe versantul adăpostit, la 

interferenţa celor doi curenţi de aer (Fig. nr. 4). Formarea norilor de undă şi a 

insulelor de precipitaţii la distanţă, în Câmpia Bărăganului, sunt urmările 

meteo-climatice ale foehnului extracarpatic, considerat föehn major, în contrast 

cu föehn-ul minor resimţit la circulaţia estică, sud-estică pe versanţii vestici şi 

nord-vestici ai Carpaţilor de Curbură. 

      Ceobanu (1998) explică formarea föehn-ului având în vedere compoziţia 

chimică a atmosferei şi proprietăţile acesteia. Aerul umed (cu volum mare de 

vapori de apă) are o densitate mai mică decât aerul uscat (care conţine mai mult 

azot (Ciulache, 1985). Relația dintre parametrul densitate a aerului umed și 

uscat este redată prin formula [2] 

ρv/ρa = 0,622    [2] 

unde: 

ρv= densitatea aerului umed;  

ρa=densitatea aerului uscat. 

      În condiţii de temperatură şi presiune constantă, la întâlnirea unui obstacol, 

aerul umed are tendinţa de ascensiune mecanică şi, în funcţie de cantitatea de 

vapori, norii formaţi pot să precipite sau nu. Pe versantul adăpostit, aerul uscat 

devine şi mai greu, iar mişcările descendente sunt mai rapide. Apar procese de 

comprimare adiabatică şi aerul se încălzeşte.  

      Alte lucrări ştiinţifice vin cu explicaţii privind mecanismul formării 

föehnului derivate din domeniul aeronauticii şi fizicii atmosferei (Isaia, 2005) 

sau din domeniul sinopticii (Irimescu, 2014). În acest din urmă studiu sunt 

analizate informații privind: altitudinea stratului de aer afectat de foehn, 

    

 

Figura nr. 4 Circulaţia aerului pe panta de sub vânt a muntelui (Bordei, 1988) 
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elementele şi procesele meteorologice indicatoare ale foehnului, tipurile de nori 

şi cum este dirijat fluxul de aer la traversarea unui obstacol orografic. 

     Pentru a demonstra producerea foehn-ului, autoarea a utilizat trei criterii de 

bază: modificarea directiei vântului şi creşterea vitezei lui, creşterea 

temperaturii aerului cu peste 2°C şi reducerea umezelii relative. Pentru 

identificarea foehnului în secţiune verticală, Irimescu a utilizat imagini satelitare 

METEOSAT 8 (care oferă date de temperatură în domeniul infraroşu) şi a 

analizat 5 studii de caz din perioada rece a anilor 2008-2009. Concluziile 

lucrării au subliniat că: manifestările foehnale sunt posibile în nordul Olteniei 

tot timpul anului, având frecvenţa maximă iarna şi primăvara; intensitatea 

vântului este modelată de înălţimea barajului orografic ce se opune circulaţiei 

dominante. Situaţia sinoptică care favorizează producerea föehn-ului este dată 

de prezenţa unui brâu anticiclonal orientat vest-est deasupra Europei Centrale 

(Anticiclonul Azorelor în vest şi Anticiclonul Est-European în est) şi a 

ciclonilor mediteraneeni către est-sud-estul Europei. Irimescu a realizat 

catalogul cu situaţii de föehn pentru teritoriul dintre Dunăre-Olt în intervalul 

1961-2000. 

 În 2014, Pandi et. al. au studiat foehnul din estul Munţilor Apuseni pe baza 

valorilor orare ale temperaturii aerului, umidităţii relative a aerului, direcţia şi 

viteza vântului, valorile medii zilnice a celor trei parametri meteorologici şi 

valorile maxime ale temperaturii aerului în 12 şi 24 de ore, oferind trei profile 

est-vest peste aria montană care evidenţiază incidenţa foehn-ului pe versanţii 

estici ai Munţilor Apuseni. Contextul sinoptic a fost reprezentat de dominanţa 

circulaţiei vestice peste întreaga Românie şi de advecţia post-frontală a aerului 

cald care a înlocuit aerul rece din ariile estice joase ale Apusenilor. 

         2.4 Studii referitoare la foehn cu referire la zona Moldovei 

Gugiuman (1960) sublinia că „nuanţa climatică a teritoriul din jurul 

podgoriei Cotnari este definită prin procesele de foehnizare, datorită vânturilor 

frecvente din direcţia nord-vestică, vestică şi sud-vestică”.  

Pantazică (1974) arăta că aerul oceanic suferă, un proces de foehnizare, în 

timp ce coboară din Podişul Sucevei, acestea fiind reperele ce definesc zona 

depresionară din nord-est a Moldovei. 

Mihăilă (2006) în Câmpia Moldovei-studiu climatic, încadrează teritoriul 

de studiu în „sectorul climatic cu influenţă aridă, subţinutul climatic al 

dealurilor joase, subregiunea climatică din jurul Cotnarilor”. Acest teritoriu este 

afectat de procesele de foehnizare ce introduc, în sudul Câmpiei Moldovei, 

diferenţe est-vest evidente: veri călduroase şi ierni blânde, temperatură mai 

ridicată, umezeala relativă și presiunea atmosferică mai redusă, stratul de 

zăpadă mai puțin consistent și cu durată anuală mai mică, dominanţa advecţiilor 

de aer din sector nord-nord-vest şi sud-est ce favorizează vânturile calde ca 

efect al foehnizării pe pantele estice şi sud-estice, cu nebulozitate, umiditate şi 

precipitaţii atmosferice mai mici decât în teritoriile din jur.  
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 Erhan (2004) analizează foehnul având la bază date zilnice de temperatură 

(maximă şi minimă) ale aerului din perioada 1990-1998, de la nouă staţii 

meteorologice din Moldova dispuse pe aliniamentul unor profile, începând de la 

nord la sud astfel: Rarău-Dolhasca-Cotnari; Ceahlău-Toaca- Piatra Neamț; 

Brusturoasa-Tg. Ocna. Calculând gradienţii termici medii cu ajutorul maximelor 

de zi şi a minimelor de noapte, şi observând abaterile însemnate de la gradientul 

termic vertical mediu (0,5 - 0,6°C / 100 m), a concluzionat că aerul dinspre vest 

este obligat să escaladeze culmile masivelor Giumalău şi Rarău şi să coboare 

apoi foehnizându-se spre Podişul Sucevei şi Valea Siretului.  

 Prin analiza hărţilor sinoptice zilnice, a observaţiilor și datelor din radio-

sondaje şi a monitorizării temperaturii şi umidităţii aerului din sezonul rece 

2013-2014, în 12 puncte din zona Cotnari-Valea Siretului, Sfîcă et. al. (2014) 

demonstrează frecvenţa foehnului hidraulic (20 % din observaţiile orare), prin 

prezenţa bazinului de aer rece de-a lungul Văii Siretului. Ȋnregistrarea unor 

temperaturi negative (în timpul intervalului 22. dec. 2013, ora 05:00 - 23 dec. 

2013, ora 09:00) de -3,9°C la Paşcani şi temperaturi pozitive de +4,9°C la 

Deleni, dar şi de 6,6°C la Cotnari şi în teritoriile învecinate, ceea ce denotă 

advecţia peste culmea deluroasă Tudora-Hârlău a unei mase de aer cald ce îşi 

intensifică încălzirea şi prin comprimare adiabatică (1°C/100 m). Astfel 

diferenţele termice (versant expus-versant adăpostit advecției) la care se adaugă 

lipsa precipitaţiilor pe versantul expus circulaţiei dominante vestice, conduc 

către teoria foehnului hidraulic. Persistenţa fluxurilor de aer cald din vest, 

coroborate cu situaţii sinoptice anterioare care au favorizat stagnarea aerului 

rece din Culoarul Siretului, întăresc concluzia dezvoltării mecanismului 

favorizant foehnului hidraulic la scară largă în estul Carpaţilor Orientali, atât în 

Subcarpaţii Moldovei cât şi în Subcarpaţii Curburii.  

Pe fondul intensificării fenomenelor de foehnizare, Ichim (2014) 

evidenţiază pe pantele estice din Dealul Mare-Hârlău, valori ale temperaturii 

aerului mai mari iarna cu 2°C, similar zonelor urbane ieşene. Corelând 

temperatura aerului cu altitudinea staţiilor, autorul menţionează anomalii 

termice la Tudora-Deleni-Cotnari, puse pe seama foehnizării aerului, pe tot 

parcursul anului, cu maxime în orele dimineţii.  

Buruiană (2015) şi Sfîcă (2015) în lucrările de doctorat, prezintă 

tangenţial aria de observaţie a circulației foehnale şi identifică condiţii 

favorabile de producere a proceselor foehnale pe Culoarul Siretului, în special 

pe versanţii estici ai Culmii Pietricica şi în Dealurile Piemontane. Pe fondul 

circulaţiei vestice, la est de axul Carpaţilor Orientali se dezvoltă nori de undă, 

temperatura aerului creşte şi scade umezeala relativă - indicii pentru producerea 

foehnizării. Concentrarea suprafeţelor pomi-viticole la altitudini de 250-350 m 

pe versanţii estici ai Culmii Pietricica, similar Culmii Cotnariului, sunt 

interpretate ca o amprentă în peisaj a intensităţii proceselor de foehnizare a 

aerului. 
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3. Concluzii 

În ciuda ariei mari de manifestare (din zonele climatice reci, până în zona 

caldă), dar și a caracterului local de producere, a multitudinii ipotezelor şi 

teoriilor de formare, analiza complexă și corectă a mecanismului formării 

foehnului depinde de cunoştiintele cercetătorului, de metodele şi mijloacele 

utilizate şi de capacitatea de gestionare a fondului de date şi imagini satelitare 

necesare argumentării cercetării.  

Importanţa acestui studiu rezidă din necesitatea de a cunoaște și clarifica 

principalele controverse și ambiguități care încă persistă în lumea științifică, în 

legătură cu producerea foehnului, pentru ca mai apoi, să putem întreprinde o 

monitorizare de bună calitate a elementelor meteorologice de interes, să putem 

să identificăm sursele de informații cele mai reprezentative și care să ne fie de 

folos în definirea și analiza parametrilor spațio-temporali geografici ai 

producerii fenomenului. Rezultatele studiului, pe lângă anumite clarificări pur 

științifice, pot contribui şi la adoptarea celor mai eficiente măsuri de 

administrare şi utilizarea pe termen lung a resurselor naturale oferite de cadrul 

geografic  local. 
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Studiu de caz: Evenimente climatice în zona Depresiunii Vasluiului / 

Case Study – Climatic Events in the Area of Vaslui Basin 

 

 

Epure Teodor
12

 

 

Rezumat: Dincolo de parcursul firesc al  aspectelor climatice, din cauza sau datorită 

întrunirii unor condiții, cu totul particulare, în cadrul Depresiunii Vasluiului s-au produs și 

fenomene climatice de mare anvergură,  unele cu urmări serioase, altele doar surprinzătoare. 

Pornind de la aceste considerațiuni și folosindu-ne de dovezi personale  putem crea un anumit 

profil al potențialității unor fenomene de risc în această regiune, cu o frecvență mai mare sau 

mai mică. În cele ce urmează vom prezenta câteva evenimente climatice la care am asistat 

personal şi am avut posibilitatea să fac şi anumite notaţii, completate cu elemente ştiinţifice 

de rigoare. 

Cuvinte cheie: Depresiunea Vasluiului, fenomene, evenimente, urmări, frecvență. 

 

 Abstract. Beyond the natural course of the climatic aspects, due to the meeting of 

some very particular conditions, within Vaslui Basin there were large-scale climatic 

phenomena, some with serious consequences, others only surprising. Starting from these 

considerations and using personal evidence we can create a certain profile of the potential of 

risk phenomena within this region, with a higher or lower frequency. In the following we will 

present some climatic events that I personally attended and I had the opportunity to make 

certain notations, supplemented by relevant scientific elements. 

 Keywords:Vaslui basin, phenomena, events, consequences, frequency. 

 

 

 În cele ce urmează ne vom referi la câteva dintre hazardele climatice care 

au marcat zona Depresiunii Vasluiului și au  avut un impact major asupra 

regiunii: 

- În data de 13 iunie 1981 la o furtună cu fulgere şi tunete s-a produs un 

trăsnet care a despicat mai mulţi arbori incarbonizându-i total. 

- Pe timpul unei ploi torenţiale din 15 august 1977, viteza vântului a atins 

24 m/s deşi au căzut numai 5,7 mm precipitaţii. 

- În data de 8 iulie 1978, după o perioadă foarte caldă şi secetoasă de 8-9 

zile, dimineaţă era deja foarte cald, 15°C, iar după ora 14 temperatura a crescut 

până la 31,9 °C în aer şi 54,7°C la sol, presiunea  a scăzut de la 1013 la 1004 
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mb. La ora 16 s-a declanşat orajul, în timpul căruia viteza medie a vântului a 

atins 28 m/s (100 km/h), s-a format un nor gros de tip Cummulonimbus, din 

care a căzut la început o grindină cu diametrul de 2,5 cm. Apogeul  fenomenului 

s-a realizat între orele 16
29

şi 16
44

, interval în care s-au acumulat 10 l de apă iar 

până la ora 17
50

 când fenomenul s-a încheiat s-au cumulat 34,5 mm precipitaţii. 

Din cauza vântului puternic, cu aspect de tornadă, toţi stâlpii de electricitate din 

localitatea Muntenii de Jos au fost frânţi iar la Mărăşeni au fost smulşi din 

rădăcină arbori seculari. Unii stâlpi au căzut peste case din  comuna Muntenii de 

Jos, după cum se observă și din imaginile de mai jos, iar reparația rețelei 

electrice a durat cca o lună. În imaginile de mai jos  redăm efectele orajului din 

data de 8 iulie 1978 (vezi foto 1 și foto 2) 

 
Fig. 1 Un stâlp de iluminat care a căzut pe o  locuință din Muntenii de Jos-Vaslui 

 

Fig.2 Altă locuință distrusă din cauza orajului din 8 iulie 1978- situată pe raza localității 

Muntenii de Jos 
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- Luna mai a anului 1982 a fost foarte secetoasă,  pe fondul unui regim 

anticiclonal toată luna au căzut doar 0,8 mm precipitaţii, din cauza secetei solul 

a crăpat intens iar  culturile agricole au suferit pierderi importante. 

- Între 19 şi 21 noiembrie 1981 pe fondul scăderii accentuate a temperaturii  

aerului s-a produs un viscol în timpul căruia viteza vântului a atins valoarea 

foarte mare de 34 m/s (120 km/h). Cantitatea de precipitaţii căzută a depăşit 20 

l/mp iar troienele au atins pe alocuri 3m. Din cauza frigului  care s-a instalat, la 

ferma Zăpodeni au fost surprinse animale în câmp, au fost pierderi de vieţi 

omeneşti şi din rândul animalelor. La staţia meteo, spre N, grosimea stratului de 

zăpadă s-a apropiat de 5 m iar spre platforma meteo pentru a se putea face 

observaţiile s-a creat un tunel şi un canal de acces. 

- Iarna anului 1985 a fost foarte rece, temperaturile s-au apropiat de - 30°C, au 

căzut şi mari cantităţi de zăpadă iar la începutul lunii martie temperatura a 

scăzut sub -20°C. Luna iunie a fost excesiv de ploioasă având 18 zile cu 

precipitaţii în care au căzut 173,7 mm. Cele mai mari cantităţi au căzut pe 18 

(54,7 mm) şi 19 (32,2 mm), după care s-au declanşat inundaţii, între 19 şi 22 

iunie, în amonte de Vaslui debitul râului Bârlad a ajuns la  250 l/mp, şesul şi 

lunca Bârladului au fost inundate, la sud de Buhăieşti linia ferată a fost inundată 

timp de 6 zile, când a fost întreruptă circulaţia spre Iaşi şi Vaslui. 

- Inundaţiile din mai 1975. Anul 1975 a fost unul dintre anii secetoşi, pe 

ansamblu, dar  în luna mai s-au acumulat 108,7 mm, a plouat aproape în fiecare 

zi şi au fost 9 zile cu precipitaţii mai mari de 5 mm. În data de 28 s-au atins 49,8 

mm în 24 h. Din cauza precipitaţiilor abundente s-au produs inundaţii în 

Depresiunea Vasluiului pe Bârlad şi afluenţi, prin contrast, în luna august au 

fost doar 5 zile cu precipitaţii slabe şi au căzut 5,1 mm în toată luna. 

- Sâmbătă 29 mai 1993, la orele 16, după o zi caldă s-a declanşat un oraj, cu 

grindină, pe fondul unei circulaţii orientate din direcţia NV, la contactul cu 

mase de aer mai calde preexistente.A căzut grindină care a atins şi 5 cm 

diametru. Au fost distruse culturi de câmp, viţa de vie şi pomii fructiferi, au fost 

inundate, local, case din Muntenii de Jos şi Mânjeşti. 

- În ultima decadă a lunii aprilie 2017, mai precis  de miercuri 18 aprilie, peste 

partea de centrală, estică şi sud-vestică a României s-a abătut o masă de aer de 

origine atlantică. Această circulaţie a generat iniţial, în zonele montane căderi 

abundente de zăpadă şi viscol. Din noaptea de miercuri spre joi (18 spre 19), în 

zona Depresiunii Vasluiului a început să plouă pe un fond de dinamică 

accentuată a atmosferei ploaia era însoţită de vânt cu viteză mai mare de 50 
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km/h. În zori a început să ningă şi pe fondul înaintării unei unde ciclonale 

dinspre Marea Neagră. Pe tot parcursul zilei de 19 aprilie a  nins în reprize, pe 

fondul unor temperaturi care nu au depăşit 2-3°C şi s-a format iniţial un strat de 

zăpadă care nu depăşea 2-3 cm. În noaptea de 19 spre 20 aprilie s-a declanşat o 

ninsoare foarte abundentă şi umedă, iar spre sudul Moldovei a fost şi un vânt 

mai puternic. S-a  depus un strat de zăpadă consistent cu o grosime medie de 53 

cm, la Vaslui, pe alocuri chiar mai mare, zăpada umedă depusă pe arbori şi 

conductori electrici, a dus la ruperea ramurilor şi la distrugerea unor stâlpi de 

electricitate, îndeosebi la Vaslui. A fost afectată alimentarea cu electricitate 

pentru 60.000 de familii din judeţ,  circulaţia pe şosele a fost îngreunată, pe 

şoseaua dintre Vaslui şi Iaşi, în dreptul localităţii Soleşti un tir s-a răsturnat şi a 

blocat circulaţia mai multe ore. Prin oraşul Vaslui pe străzi şi trotuare, în Parcul 

Copou, erau numai ramuri groase rupte sau arbori îndoiţi de greutatea zăpezii. 

Stratul de zăpadă a persistat, pe interfluviile înalte, până pe 24-25 aprilie (fig. 3 

și 5 urmările viscolului asupra vegetației la Muntenii de Jos, respectiv fig. 4 și 6 

urmările evenimentului climatic în municipiul Vaslui). 

 

   
                        Fig. 3                                                                                           Fig.  4 

    

                  Fig. 5                                                                                                     Fig. 6 



56 
 

 

 

Concluzii: Depresiunea Vasluiului este afectată la anumite intervale de 

timp de o serie de hazarduri climatice. Dacă  în urmă cu câteva decenii 

producerea unor fenomene de risc avea loc la intervale care puteau fi aproape cu 

exactitate contabilizate, în ultima perioadă recrudescența acestor fenomene a 

devenit tot mai greu de  anticipat, iar urmările din ce în ce mai imprevizibile și 

mai serioase. 
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Salcâmul în România (Robinia pseudoacaccia), trecut, prezent și viitor/ 

Acacia in Romania (Robinia pseudoacaccia) – Past, Present and Future 

 

 

Paraschiv Viorel
13

 

 

 

Rezumat. Specia nord-americană a avut o creștere importantă a arealului său 

european în mod deosebit pentru calitățile pivotante ale rădăcinilor, cu ajutorul cărora are un 

important rol pedogenetic pe terenuri degradate și pe cele nisipoase. Studiul de față urmărește 

evoluția suprafețelor cultivate în țara noastră și evidențierea unor factori secundari ai măririi 

arboretelui acestei specii. 

Cuvinte-cheie: terenuri degradate, împăduriri, eroziune, rol ecologic 
 

 

  

 Abstract. The North American species had a significant increase in its European area, 

especially for the pivoting qualities of the roots with which it has an important pedogenetic 

role on degraded and sandy soils. The present study aims at focusing on the evolution of the 

cropped areas in our country and highlighting some secondary factors of the growth of this 

tree species. 

 Keywords: degraded lands, afforestation, erosion, ecological role 

 

 

Introducere. Salcâmul este un 

arbore de talie medie care crește spontan 

pe aproape orice tip de teren, având 

relativ puține restricții sau inadaptări. Are 

o foarte bună rezistență la gerurile 

iernilor specifice climatului temperat-

continental, este iubitor de lumină, 

suportă seceta, preferă solurile 

permeabile, ușoare, fertile și nu se 

dezvoltă bine pe solurile carbonatice. 

Arborii se dezvoltă bine și pe dunele de nisip mobile, fiind intens cultivat pentru 

fixarea acestora. Arborii de salcâm au capacitatea de a fixa azotul din atmosferă, 

iar semințele își păstrează mulți ani capacitatea germinativă. Are frunzele de 

mărime medie și ușor lobate compuse și flori albe în ciorchine (foto nr.  1), 

                                                           
13

 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, str. Milcov, nr. 11. Email: 

vpv2012@yahoo.ro 



58 
 

puternic mirositoare, iar fructele sunt păstăi aplatizate, de culoare brun roșcate. 

Înflorește de obicei primăvara târziu, în lunile mai-iunie, iar uneori poate realize 

încă 1-2 înfloriri de vară și chiar toamnă, numai că florile nu mai secretă polen 

și nu mai sunt căutate de albine. Salcâmul trăiește în medie cca 100 de ani și 

face parte din categoria arborilor cu lemn de esență tare, fiind greu, dur și 

deosebit de rezistent la umezeală. Este o specie invazivă
14

 și din acest punct de 

vedere este indicat să fie plantat doar în arborete compacte. 

Până să ajungă pe teritoriul României salcâmul forma păduri nesfârşite pe 

versanții  Munţilor Alleghany (parte din Munții Appalachi), ce se întind paralel 

cu Oceanul Atlantic în America de Nord, la vest de New-York (în statele 

Virginia și Kentuky), unde creşte spontan alături de alte specii de foioase, dar de 

cele mai multe ori formând arborete exclusive.  

 A fost adus în Europa, pentru prima oară, de către grădinarii regali 

francezi Jean și Vespasien Robin (tată și fiu), care au plantat primul exemplar în 

anul 1601 în „Grădina plantelor“ din Paris. În memoria celor doi „pionieri” ai 

aducerii salcâmului în Europa cercetătorul Linné a denumit această specie cu 

numele de Robinia. Mai târziu, începând cu anul 1740, salcâmul începe să fie 

utilizat ca arbore forestier în Germania şi, mai apoi, în restul Europei, succesele 

cele mai mari obţinându-se însă în sud-estul Europei. Trebuie precizat că, în 

cazul plantării şi încercării de aclimatizare a salcâmului în vestul Europei, 

necunoscându-se bine exigenţele acestuia faţă de climă şi sol a fost plantat în 

locuri neprielnice, ceea ce a determinat unele insuccese şi din această cauză 

plantările cu salcâm au început să fie treptat respinse, mai ales în Germania şi 

Franţa. Totuşi, în timp ce vestul Europei îl abandona, salcâmul a început să fie 

utilizat masiv pentru împăduriri în centrul și sud-estul Europei. Spre exemplu, 

în Ungaria, la sfârşitul secolului XVIII-lea, în ”Pusta Maghiară” încep 

împăduriri masive cu salcâm pentru fixarea zonelor cu nisipuri mişcătoare 

(zburătoare), astfel că în primul sfert al secolului al XIX-lea maghiarii aveau 

deja o suprafaţă apreciabilă de păduri de salcâm. După Europa continentală 

salcâmul a fost preluat şi încercat în cea mai mare parte a ţărilor lumii. Astfel, în 

Cipru se utilizează pentru stabilizarea nisipurilor mobile, în Israel salcâmul este 

plantat până la altitudinea de 1.500 m pe colinele golaşe deșertice sau 

semideșertice, în nordul Indiei şi Birmaniei se plantează pentru fixarea pantelor 

instabile ale versanților şi pentru utilizarea drept combustibil, în Japonia 

salcâmul este folosit pentru împădurirea terenurilor degradate şi fixarea 
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nisipurilor coastelor maritime, iar în Africa de Sud este plantat pentru corectarea 

torenţilor situați în zonele cu ploi de vară torenţiale. 

Metode de cercetare și analiză. Scopul nostru principal a fost să 

determinăm starea de vegetație a arboretelor și pădurilor de salcâm cu rol 

antierozional din țara noastră și să stabilim importanța actuală a salcâmului 

pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate natural și antropic. 

Metodele de cercetare folosite au fost cele tradiționale: istorică, deductivă și 

inductivă. Cercetarea unui material bibliografic foarte vast despre salcâm ne-a 

ajutat să stabilim și limitele economice specifice speciei. 

Salcâmul în România. În România salcâmul a fost adus, pentru prima 

dată, în anul 1750
15

, cel mai probabil în Transilvania și Crișana sub impulsul 

rezultatelor pozitive înregistrate de plantațiile din Ungaria vecină.  

Primele culturi forestiere în România s-au realizat în anul 1852, în 

Câmpia Olteniei, la Băilești-Dolj, de către Domnitorul Barbu Știrbei care avea 

moșii întinse în zonă. Apoi, în 1867-1868, s-au plantat pădurile de la Deveselu, 

Apele Vii, Celaru și Castranova, în 1883 pădurile de la Ciuperceni, Piscu Tunari 

și Maglavit, iar între 1885-1905 pădurile Dăbuleni, Sadova și Amărăști. 

Suprafața forestieră ocupată de salcâm a ajuns în județele Olteniei la cca 38 mii 

ha.  

Ulterior, salcâmul a fost plantat pe suprafețe tot mai mari pe dunele cu 

nisipuri mobile din  Câmpia Careilor, în zona cuprinsă între Valea lui Mihai-

Urziceni-Carei (Bihor), Câmpia Siretului Inferior (Hanu Conachi-Ivești), 

Câmpia Hagienilor și în alte regiuni ale țării, cum sunt zonele cu solurile 

compacte din Câmpia Bărăganului.  

Profesorul Marin Drăcea ”a fundamentat științific cultura salcâmului în 

România, dovedind că acesta, printr-o tehnică adecvată, poate oferi o producție 

lemnoasă chiar mai mare decât cea realizată în zona sa de origine (S.U.A.)”
16

  și  

”a fundamentat științific acțiunea pentru realizarea perdelelor forestiere de 

protecție, precum și necesitatea împăduririi ținuturilor secetoase ale țării, în 

principal a Dobrogei și Bărăganului”
17

. 

Aclimatizarea salcâmului a fost rapidă și arborete au fost plantate pe 

majoritatea terenurilor degradate în toată țara. Arborii au fost plantați decorativ 

și cu rol sanogen în spațiile urbane ale orașelor (București, Craiova, Caracal, 

Brăila, Galați, Tecuci, Tulcea, Bârlad, Iași ș.m.a.). În spațiile rurale, în 
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 https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1674-raspandirea-si-pozitionarea-salcamului-in-romania.html  
16

 Conform http://revistapadurilor.com/wp-content/uploads/2017/06/revista-padurilor-nr-6-2005-anul-120.pdf 

este vorba de aplicarea practică a concluziilor din teza sa de doctorat 
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 http://www.romania-actualitati.ro/marin_dracea_un_vizionar_al_silviculturii_romanesti-78035 
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intravilan sau extravilan, salcâmul a fost plantat prin curți sau pe marginile 

loturilor agricole. Salcâmul se cultivă ca esenţă forestieră şi ca plantă 

ornamentală, el este un arbore rezistent la secetă, dar iubitor de lumină şi cere 

un climat dulce, adăpostit de vânturi reci şi îngheţuri, creşte bine pe soluri 

afânate, calde şi profunde, iar solurile grele, argiloase, compacte sau reci nu îi 

sunt favorabile. 

Actualmente, la noi în ţară plantaţiile de salcâm încep de la Dunăre şi se 

termină în regiunea dealurilor joase, deoarece de la 200 m altitudine salcâmul 

începe să se rărească şi devine sporadic către 400 m. Ca excepţie, el poate fi 

plantat şi la 500-600 m altitudine, pe coaste pentru consolidarea râpelor, dar 

densitatea este mică. În prezent se poate considera că salcâmul are o largă 

răspândire în toată ţara noastră. Regiunea cea mai întinsă şi compactă 

împădurită cu salcâm este sud-estul Olteniei, unde se pare că acesta a găsit 

condiţii optime de dezvoltare, astfel că unele păduri au circa 30 m înălţime şi 

exemplare de salcâmi cu trunchiuri de peste 80 cm în diametru. 

Conform lui Sîrbu, Oprea (2011): Inclusiv în America de Nord, de unde 

este originar, în afara arealului primar, el reprezintă o amenințare serioasă 

asupra vegetației native din preeriile uscate și nisipoase. După Arsene (2003) 

citat de Pele și col. (2008), în rezervația Lunca Pogănișului înlocuirea 

stejarului și frasinului cu salcâm a dus la dispariția aproape completă a speciei 

Fritillaria meleagris. Acumularea azotului în sol datorită nodozităților 

radiculare ale salcâmului poate cauza probleme serioase în conservarea 

vegetației native, prin stimularea speciilor nitrofile. De asemenea, prin 

transpirația foarte intensă, salcâmul secătuiește solul de apă, diminuând 

disponibilul de apă pentru alte plante (Bartha și col. 2008). Totuși, dupa 

Atanasiu si Negrean (2007), în România nu se poate vorbi de un impact negativ 

însemnat. Este însă o plantă care trebuie atent monitorizată și eliminată din 

preajma ariilor protejate sau a ecosistemelor valoroase, pentru a evita în acest 

mod, eventualele consecințe negative. Spre exemplu, în defileul Jiului, pe 

suprafețele afectate de incendii, are loc instalarea rapidă a salcâmului, în 

detrimentul mesteacănului și a altor specii importante din structura pădurilor 

caracteristice acestei zone. Din observațiile noastre, la Hanu Conachi (jud. 

Galați), salcâmul, plantat aici la începutul secolului trecut pentru stabilizarea 

nisipurilor continentale de origine eoliană și fluviatilă din regiune (Chiriță, 

1937), a invadat aproape complet, în ultimii ani, teritoriul rezervației, 

periclitând speciile de plante psamofile adăpostite de dune, unice în Moldova”. 

În Pădurea Mârzești, situată în Câmpia colinară a Moldovei (județul Iași) unde 
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este un sit ”Natura 2000”, laleaua pestriță (Fritillaria meleagris) a dispărut 

imediat după tăierea la ras a pădurii de salcâm antierozivă (2003-2007), unde 

însă anterior defrișării plantele vegetau foarte bine (1998-2002).  

În județul Iași plantații antierozionale cu salcâm s-au făcut mai ales după 

efectele alunecărilor de teren din anii 1969-1970, multe dintre plantații ocupând 

chiar fostele intravilane de versant, unde locuințele au fost distruse complet, 

cum este cazul celor de pe Coasta Jijiei: în perimentrele Borșa și Vâlcele-

Vlădeni, Larga Jijia, Țipilești-Popricani, Stânca-Comarna, Covasna și Cozia–

Costuleni,  precum și în fostele sate Tăutești-Rediu, Vânători-Popricani, 

Lungani ș.m.a. În jurul municipiului Iași sunt numeroase plantații de salcâmi 

care datează din aceeași perioadă amintită, unele fiind trupuri în pădurile de 

șleau de la Socola-Manta Roșie, Cetățuia-Hlincea, Galata-Miroslava (25 ha), 

Căprița-Bucium-Vlădiceni (34,2 ha), Breazu, Mârzești, Brândușa-Țicău, Ciric, 

Ursulea-Tutoveanu-Școala Normală „Vasile Lupu”, Muntenii de Sus ș.m.a., a 

căror suprafețe cumulate sunt de peste 100 ha. În treimea inferioară a  

versanților unor dealuri medii sunt numeroase brâuri-plantații de salcâm la 

Cetățuia, Vlădiceni, Țicău ș.a. Pe alocuri aceste păduri sunt în amestec pin-

salcâm (Socola-Manta Roșie 12 ha, Galata–Miroslava 30 ha, Brândușa)
18

 sau 

salcâm-nuc-pin și salcâm-sălcioară(Dealul Tutoveanu˗Școala Normală˗Ursulea) 

toate având caracter antierozional. Maturitatea arboretelor i-au determinat pe 

silvicultori să defrișeze suprafețe importante, mai ales în pădurile din jurul 

Iașilor, la Cetățuia, Breazu, Mârzești, Vlădiceni-Căprița-Bălan ș.a.  

În anii 2015-2019 unele terenuri degradate natural din Câmpia colinară 

Jijia-Bahlui au fost plantate cu amestec salcâm cu alte foioase, în zonele 

Budești-Mogoșești și Cârlig-Șorogari.  

Salcâmul a fost plantat foarte mult şi în afara pădurilor, în spaţiul rural 

mai ales, prin curţi şi de-a lungul străzilor, chiar şi în aliniamente extravilane 

sau ca perdele forestiere (liziere) antierozionale sau anticrivăț în Podișul 

Moldovei, Câmpia Română și Podișul Dobrogei. 

În 1980 pădurile de salcâm (Robinia pseudacacia) ocupau 4,7% din 

fondul forestier al țării noastre cu 203500 ha, majoritatea suprafețelor fiind pe 

terenurile nisipoase din sud și sud-vest
19

. ”Nisipurile şi solurile nisipoase din 

ţara noastră ocupă aproximativ 400 000 ha. Dintre acestea, peste 100.000 ha 

sunt împădurite (în mare parte cu salcâm). Ca urmare a factorului eolian, prin 

fenomenul de deflaţie (spulberare) nisipul a fost împrăștiat, iar aria 
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 Barbu N., Ungureanu A., Geografia Municipiului Iași, Universitatea Al. I. Cuza Iași, 1987 
19

 *** Geografia României. Vol II. Geografia umană și economică. Editura Academiei București, 1984:411 



62 
 

semideșertică s-a extins foarte mult, ajungând ca, în cele trei județe ale Olteniei 

(Olt, Dolj şi Mehedinți), să ocupe circa 200.000 ha. În anul 1989 suprafaţa 

totală din România acoperită cu salcâmi era de 247.517 ha. 

Datele recente, publicate de Giurgiu (2005), Şofletea şi Curtu (2007), 

Nițoiu (2012), Ciuvăț et al., (2013) consideră că, suprafața ocupată de salcâm, ȋn 

România, se ridică la 250.000 ha.”
20

 În anul 2001, având în vedere programul 

anual de plantare al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) de 5-6 mii ha, 

suprafeţele pe care se găsesc salcâmi erau de 255.485 ha, dintre care 202.328 ha 

în administrarea RNP. Pe județe, cele mai mari suprafețe ocupate cu salcâm sunt 

întâlnite în: 

- judeţul Dolj cu o suprafaţă de 26.366 ha, dintre care 18.692 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Mehedinţi cu o suprafaţă de 18.318 ha, dintre care 13.081 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Vâlcea cu o suprafaţă de 16.279 ha, dintre care 9.466 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Galaţi cu o suprafaţă de 15.392 ha, dintre care 12.000 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Argeş cu o suprafaţă de 14.912 ha, dintre care 7.839 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Gorj cu o suprafaţă de 14.289 ha, dintre care 14.021 ha în 

administrarea RNP; 

- judeţul Vaslui cu o suprafaţă de 12.198 ha, dintre care 10.849 ha în 

administrarea RNP. 

Pentru detalierea localizărilor principalelor masive de salcâm (localităţi şi hărţi 

GPS) din România recomandăm ca bibliografie volumul „Plante melifere de 

foarte mare şi mare pondere economico-apicolă“ (situl www.apiflora.ro, 

articolul despre  „Flora meliferă”). 

Studii de caz:  

1. Pădurea Ciurumela–Poiana Mare
21

 (la 5 km de Poiana Mare, în trupul 

de pădure Piscu-Tunari), pe DN55 A Calafat-Bechet, rezervație  

forestieră, reprezentând o veche pădure de salcâmi, apreciată pentru 

conținutul lemnos și pentru dimensiunile arborilor. Pădurea are o 

vechime de peste 100 de ani și se întinde pe o suprafață de 8 - 10 ha. 

Pădurea Ciurumela sau ”Grădina Boierească”, așa cum au mai 

                                                           
20

 http://www.rubenbudau.ro/2016/11/15/situatia-suprafetelor-de-salcam-in-romania/ 
21 https://ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA_POIANA_MARE/93576# 

 

http://www.rubenbudau.ro/2016/11/15/situatia-suprafetelor-de-salcam-in-romania/
https://ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA_POIANA_MARE/93576
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denumit-o localnicii, este situată în partea de sud-vest a Olteniei, în 

județul Dolj, în aria majoră a luncii fluviului Dunărea, între comuna 

Poiana Mare, satul Tunarii Vechi și comuna Piscu Vechi, la distanța 

de 20 km de orașele Calafat și 85 km de Craiova.  Suprafața 

ocupată este de 10 ha, pe care s-a instalat activ salcamul ; vegetează pe 

soluri nisipoase, evoluate, cu mult humus, cu apă freatică la 

adâncimea de 4-5 m și în compoziție pură, nesuportând în preajma sa 

alte specii. Pădurea a fost plantată în jurul anilor 1880 - 1883, ca 

pepinieră de produs puieți, pentru fixarea nisipurilor zburătoare din 

zonă; acestea făceau imposibilă existența satelor și a oamenilor, din 

cauza navalei nisipului antrenat mai tot timpul de deflație (vânt), care 

le invada casele sau bordeele și le mai făcea și imposibilă cultivarea 

lor pentru hrana de zi cu zi.  Se spune că Domnitorul Carol I, cu 

ocazia venirii la Poiana Mare, în anul 1877, pe timpul Războiului de 

Independență, cu scopul atacării armatei turcești cantonate peste 

Dunăre la Vidin și-a stabilit Cartierul general al armatei în proprietatea 

prințului sârb Obrenovici, situată în actualul parc al comunei. Austrul, 

vântul mediteraneean ce bate cu tărie primăvara în Oltenia, antrena zi 

de zi nisipurile mobile din zonă, făcea aerul irespirabil pentru toți și l-

a determinat pe Carol I să dea ordin să se planteze imediat dunele cu 

nisipuri mișcătoare. În urma diligențelor purtate, în anii următori a fost 

adus în zonă un inginer polonez Mitkiewici, ce s-a ocupat mult timp 

pentru stăpânirea invaziei nisipurilor prin plantarea unor întinse 

suprafețe cu puieți de salcâm. După cultivarea mai mulți ani de-a 

rândul a suprafeței cu dune din zona Ciurumela, în scopul producerii 

de puieți și epuizării inevitabile a potențialului solului, pepiniera a fost 

abandonată, în urma sa dezvoltându-se un arboret de salcâm, care a 

atins elemente dendrometrice, cu înălțimi deosebit de mari, de 25-30 

m, întrecând arboretele din țara de origine. Lucrul acesta a fost 

observat și de specialiștii americani care au participat în anul 1934 la 

un ”Congres al agriculturii și silviculturii”, care vizitează fosta 

plantație împreună cu profesorul silvicultor Marin Dracea și stabilesc 

în unanimitate că la Ciurumela ”salcâmul și-ar fi găsit a doua patrie”. 

În timpul primului război mondial, într-unul din arborii de mari 

dimensiuni, armata ar fi instalat un observator din care se puteau 

vedea mișcările de trupe pe calea ferată Calafat-Craiova, în direcția 

Moțăței. Unul din asemenea exemplare se mai află și astăzi la fața 
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locului, grav afectat de trecerea vremii. În timp, arboretul de salcâm 

din Ciurumela s-a degradat fiziologic și în anii 1973 - 1975 a fost tăiat 

și defrișat, locul fiind luat de salcâm selectat și ameliorat genetic, 

superior, cu creșteri rapide și cu rectitudinea trunchiului asemănătoare 

speciilor de rășinoase, este vorba de o nouă denumire uzitată în rândul 

specialiștilor silvici de - Robinia pseudacacia var. Oltenica. 

2. Pădurile Sadova-Corabia au fost defrișate începând din 1969 odată cu 

dezvoltarea sistemului de irigații cu ape din Dunăre. Imediat după 

defrișare terenurile agricole au fost distruse de vânturi și nisipurile 

mobile. Astfel în perimetrele Doina, Damian, Dăneț, Ogrin, Ocolna s-

au plantat imediat perdele forestiere din salcăm pentru protejarea 

terenurilor agricole împotriva deflației și nisipurilor dunare. 

3. Pădurea Ciupercenii Vechi-Calafat.
22

 „În anul 1977, perimetrul 

administrativ al municipiului Calafat ocupa o suprafaţă de 13.761 ha, 

din care suprafaţa acoperită de pădure era de 2.056 ha. Mărimea 

acestei suprafeţe ocupată de pădure este explicată de faptul că la 

sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX s-au realizat plantaţii 

extinse de salcâm în perimetrul localităţii Ciupercenii Vechi, în scopul 

fixării nisipurilor care în acea perioadă constituiau o calamitate pentru 

aşezările umane ale întregului spaţiu de la nord de Dunăre. Datorită 

amplelor lucrări de fixare a nisipurilor prin plantarea, în locul 

pădurilor naturale, a unor specii alohtone precum salcâmul, pinul 

negru, pinul silvestru etc. este dificil de apreciat naturalitatea 

peisajului în acest spaţiu. În anul 2014, suprafaţa totală a municipiului 

Calafat a fost tot de 13.761 ha, însă suprafaţa ocupată de păduri a 

scăzut la 1.993 ha, diminuându-se cu 63 ha, comparativ cu anul 1977. 

Această reducere a suprafeţei ocupată de pădure poate fi explicată de 

faptul că în urma retrocedării terenurilor, proprietarii acestor locuri au 

defrişat o parte din perdelele forestiere de protecţie a câmpului, 

transformându-le în arbori răzleţi sau, pe alocuri, în formaţiuni 

arbustive rezultate după tăierea arborilor. Situaţia descrisă este 

prezentă în aria localităţii Ciupercenii Vechi, unde peisajul se 

caracterizează printr-o stare de regresivitate. Pentru refacerea 

echilibrului peisajului din perimetrul oraşului Calafat sunt necesare 

lucrări de fixare a dunelor de nisip reactivate pe mari suprafeţe. 
                                                           
22

 Țenea Elena ”Gradul de antropizare a peisajului în municipiul Calafat” în Repere geografice nr. 10 (1), 

Editura Pim, Iași, 2015 
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Costurile de plantare a perdelelor forestiere nu pot fi, însă, suportate 

de comunităţile locale sau regionale, fiind necesar sprijinul 

guvernamental sau comunitar prin programele de dezvoltare rurală”. 

4. Plantațiile forestiere de pe haldele antropice rezultate în urma 

exploatării lignitului în bazinul Motru-Rovinari. În perioada 2007-

2010 s-au plantat 793,9 ha
23

 cu salcâm pe haldele principale și pe cele 

secundare exploatate (tabel nr. 1 și figura nr. 1). 
 

Tabel nr. 1. Sursa datelor: https://forbio-project.eu/assets/content/publication/FORBIO_studiu_RO.pdf 

Anul Suprafața totală (ha) Haldele împădurite 

2007 33,5 Peșteana-sud 

2008 309,8 Peșteana-sud, Bohorelu, Cătunele,  Runcurelu 

2009 248,4 Valea Mănăstirii, Gârla și TMC-1 

2010 202,2 Bohorelu, Valea Mănăstirii, Tismana. Bohorelu 

 

 

 
Figura nr. 1. Suprafețele plantate cu salcâm pe haldele din Bazinul carbonifer Motru-Rovinari, între 

2007-2010 (hectare) 

 

Rezultatele economice ale plantațiilor pe terenurile degradate de haldele 

de steril sunt considerate foarte bune (foto nr. 2). 

                                                           
23

 https://forbio-project.eu/assets/content/publication/FORBIO_studiu_RO.pdf 
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Foto nr. 2. Împădurire cu salcâm pe halda Valea Mănăstirii 

 

Concluzii. Salcâmul are o adaptare foarte bună ca arbore cultivat pentru 

terenuri degradate natural sau antropic. Cu respectarea măsurilor de protecție 

cunoscute despre comportamentul în arborete, salcâmul continuă să fie un 

arbore valoros economic pe toate terenurile pe care este plantat. Valoarea sa 

economică crește și prin importanța meliferă pe care o are în perioada de 

înflorire, dar și ca valoare adăugată mare pe haldele miniere. 
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Aspecte ale economiei forestiere în Bazinul Lotrului 

-studiu de specialitate-/ Aspects of the Forest Economy in Lotru Basin 

- Case Study - 

 

 

Grecu Marilena Violeta
24

 

 

 

Rezumat. Ca sistem ecologic complex, de mari dimensiuni și cu caracter peren, pădurea 

ameliorează condițiile climatice, îmbunătățește scurgerile de apă de suprafață, împiedică eroziunea și 

alunecările de teren, diminuează poluarea și ocrotește vâna 

Valorificarea masei lemnoase se face în condiții specifice economiei de piață, în scopul realizării unei 

eficiențe economice ridicate și a utilizării superioare ale lemnului, corelat cu regulile de gospodărie a 

pădurilor și protejarea factorilor de mediu. După modul de regenerare, întreaga suprafață este în regim 

de codru adică este o pădure regenerată pe cale naturală sau artificială (plantații, semănături și 

butășiri). Dintre produsele forestiere, odată cu industrializarea lemnului acesta ocupă astăzi primul loc 

în detrimentul celor nelemnoase care în trecut erau de bază. 

Cuvinte cheie: pădure, faună, resursă naturală, lemn, ecologie 

 

 Abstract. As a complex, large and perennial ecological system, the forest improves the 

climatic conditions and the surface water runoff, prevents erosion and landslides, reduces pollution 

and protects hunting. The capitalization of the wood mass is performed in conditions specific to the 

market economy, in order to achieve a high economic efficiency and the superior use of wood, 

correlated with the rules of forest management and protection of environmental factors. According to 

the regeneration mode, the entire surface is in the forest regime, i.e. it is a forest regenerated naturally 

or artificially (plantations, sowings and cuttings). Among the forest products, with the 

industrialization of wood, it occupies the first place today to the detriment of the non-wood ones that 

were basic in the past. 

 Keywords: forest, fauna, natural resource, wood, ecology 

 

 

Noțiunea de ,,economie forestieră” include ,,activități de silvicultură, 

exploatarea pădurilor și industrializarea lemnului, inclusiv comercializarea 

produselor pădurii” (Moțiu P., 2009). Aceste activități au ca obiectiv pădurea, 

privită ca o entitate ecologică și economică. În ceea ce privește resursele 

forestiere, lemnul este principala resursă forestieră la care se adaugă resurse 

forestiere nelemnoase (fructe, semințe de utilitate alimentară sau farmaceutică, 

vânat, pește, ciuperci comestibile din flora spontană) precum și o gamă variată 

de servicii (surse sanogene și de inspirație, recreere, sport, educație culturală, 

                                                           
24

 Profesoară la Colegiul Național Economic ,,Theodor Costescu”  Drobeta Turnu-Severin, Str. Orly, nr. 37. 

Telefon: 0252 325042. E-mail: marilenavioletta@yahoo.com 
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consum de CO și producere de O2) pe care pădurile le pun la îndemâna 

oamenilor din orice parte a planetei, indiferent de nivelul de civilizație și gradul 

de confort al acestora. 

Bazinul hidrografic al râului Lotru se află situat aproape în partea centrală 

a României, în Carpații Meridionali, având o suprafață de 1024 km², adică 

0,43% din suprafața României și 7,29% din Carpații Meridionali. Bazinul 

hidrografic al Lotrului se suprapune peste spațiul administrativ al UAT (unități 

administrativ teritoriale) vâlcene Brezoi, Malaia și Voineasa. 

1. Suprafața forestieră 

În Bazinul Lotrului, suprafața forestieră este de 66338 ha (Brezoi -19 838 

ha; Malaia - 9304 ha; Voineasa- 37196 ha), ceea ce reprezintă 24,5% din 

suprafața fondului forestier al județului Vâlcea (sursa datelor - primăriile 

localităților menționate). Pe ocoale silvice, se observă că cea mai mare suprafață 

o deține Ocolul Silvic Voineasa (tab. nr. 1) 

Pe categorii de proprietate, suprafața forestieră se prezintă astfel:  

 Proprietate publică a statului, administrată de Regia Națională a 

Pădurilor - Romsilva pin Direcția Silvică Vâlcea prin Ocolul Silvic 

Voineasa, ocupa la sfârșitul anului 2010 o suprafață totală de 17 043 ha. 

 Proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, proprietate publică și 

privată a unităților administrativ teritoriale ocupa la sfârșitul anului 2010 

o suprafață totală de 48 658 ha, fiind administrată parțial pe linia 

respectării regimului silvic de către ocoalele silvice private și doar 2 876 

ha de Ocolul Voineasa (sursa SILV. 1 pentru ocoalele studiate) 

 
Tabel 1.Repartiția fondului forestier din Bazinul Lotrului în administrarea ocoalelor silvice 

Nr.crt. Ocolul Silvic Suprafața 

(ha) 

Ponderea în cadrul 

bazinului % 

1 O.S Voineasa 19 919 30,3 

2 O.S. Săliște 6 103 9,3 

3 O.S. Buila 1 630 2,4 

4 O.S.Novaci 271 0,4 

5 O.S. Obârșia Lotrului 18 372 28 

6 O.S. Valea Lotrului 11 998 18,3 

7 O.S. Valea Oltului 200 0,31 

8 O.S. Cozia - Negoiu 7 208 10,9 

9  Total = 65 

701 

100 
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În ceea ce privește structura pe specii, pe suprafața forestieră a bazinului 

Lotrului, se constată din analiza SILV-urilor de la ocoalele din zonă o 

predominare a rășinoaselor (în special molid).  

După modul de regenerare, întreaga suprafață este în regim de codru 

adică este o pădure regenerată pe cale naturală sau artificială (plantații, 

semănături și butășiri). 

Pe grupe funcționale, întreaga suprafață forestieră se încadrează Grupa 1, 

care cuprinde pădurile cu funcții speciale de protecție a apelor, solului, climei și 

obiectivelor de interes național, păduri de recreere, păduri de ocrotire a 

genofondului și ecofondului și păduri declarate monumente ale naturii și 

rezervații.  

2.  Funcția economică a pădurii 

Ca sistem ecologic complex, de mari dimensiuni și cu caracter peren, 

pădurea ameliorează condițiile climatice, îmbunătățește scurgerile de apă de 

suprafață, împiedică eroziunea și alunecările de teren, diminuează poluarea și 

ocrotește vâna 

Valorificarea masei lemnoase se face în condiții specifice economiei de piață, în 

scopul realizării unei eficiențe economice ridicate și a utilizării superioare ale 

lemnului, corelat cu regulile de gospodărie a pădurilor și protejarea factorilor de 

mediu. 

Produsele utilizate economic pot fi sistematizate în două grupe: 

 lemnoase: lemnul, semințele forestiere, puieții forestieri din 

pepiniere. 

 nelemnoase: fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante 

medicinale, sucuri răcoritoare, produsele piscicole, produse 

vânătorești și produse apicole. 

Masa lemnoasă recoltată are două destinații: 

 masa lemnoasă recoltată pentru agenții economici care formează 

obiectul licitațiilor și negocierilor silvice și forestiere. 

 masa lemnoasă recoltată pentru aprovizionarea populației. 

 În bazinul Lotrului, din totalul masei lemnoase de 188 535 mc masă 

lemnoasă brută, a fost recoltat și pus în circuitul economic în perioada 2010- 

2015 un volum de 2 256mc aparținând fondului forestier de stat, iar din fondul 

forestier privat, a fost recoltat și pus în circuitul economic un volum de 71 938 

mc. 
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Tabel nr.2 Volumul de masă lemnoasă recoltat, pe forme de proprietate, în perioada 2010 - 2015 la 

ocoalele silvice di bazinul Lotrului (Ministerul Mediului și Pădurilor și INS) 

 

 

 

 

Ocolul silvic 

Natura de proprietari 

Unități administrativ 

teritoriale 

Proprietate privată 

persoane juridice 

Proprietate privată 

persoane fizice 

Vegetație din afara 

fondului forestier 

Total Volum 

extras 

Mii mc 

Total Volum 

extras 

Mii mc 

Total Volum 

extras 

Mii mc 

Total Volum 

extras 

Mii mc 

O.S. Voineasa 5,640 2,256 7,369 2,948 0,511 0,204 0,00 0,00 

O.S. Privat 

Lotru Brezoi 

0,00 0,00 21,504 8,602 2,044 0,818 0,00 0,00 

O.S. Ob. 

Lotrului 

Voineasa 

0,00 0,00 68,980 27,592 0,511 0,204 0,00 0,00 

O.S. Valea 

Lotrului 

0,00 0,00 48,054 19,222 0,085 0,034 0,042 0,016 

O.S. Săliștea 0,00 0,00 30,396 12,158 0,00 0,00 0,00 0,00 

O.S. Novaci 0,00 0,00 0,248 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Structura volumului de masă lemnoasă recoltat, era în anul 2015 de 2 256 

m³ de pe proprietate publică a statului,  70 788 m³ de pe proprietate privată a 

persoanelor fizice și juridice și de 16 m³ - vegetație din afara fondului forestier ( 

sursa: Ministerul Mediului și Pădurilor și INS). 

 Produsele nelemnoase dețin din păcate o pondere mică față de produsele 

lemnoase în economia forestieră. În bazinul Lotrului fructele de pădure și 

ciupercile comestibile se recoltează organizat doar de către Ocolul Silvic 

Voineasa de stat, pentru restul suprafeței obștile încheind contracte de 

concesionare. Fructele de pădure recoltate de către Direcția Silvică Vâlcea merg 

în marea majoritate la export. Principalele ciuperci colectate în bazinul Lotrului 

sunt: gălbiorii, ghebele, hribii și zbârciogii, având ca centre de colectare Ciunget 

și Obârșia Lotrului.  

În ceea ce privește carnea de vânat,la nivelul anilor 2015 existau trei 

fonduri de vânătoare : Obârșia Lotrului, Dobrunu și Latorița, având o suprafață 

totală a fondului cinegetic de 45 551ha gestionate de Regia Națională a 

Pădurilor - Romsilva în proporție de 43% iar restul de 57% de către 

organizațiile vânătorești (sursa Direcția Silvică Vâlcea).  

În anul 2015 au fost evaluate efectivele de vânat pentru 11 specii de mamifere și 

două specii de păsări.  
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Tabel nr.3. Efectivele de vânat din bazinul Lotrului evaluate pe specii în anul 2015 

(sursa: Direcția Silvică Vâlcea) 

 

Din efectivele de vânat recoltat, pe specii s-au identificat ca număr de 

exemplare: 4 căpriori, 10 cerbi comuni, 12 mistreți, 18 vulpi, 10 cocoși de 

munte și 5 jderi de copaci (Direcția Silvică Vâlcea, 2015). 

Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic al 

Lotrului se realizează prin Romsilva, respectiv Direcția Silvică Vâlcea. În apele 

de munte ale Lotrului și ale afluenților săi păstrăvul se mai regăsește în arealul 

său natural. Pentru satisfacerea cererii de carne și icre, dar și pentru repopularea 

apelor naturale au fost amenajate păstrăvării, unde alături de păstrăvul curcubeu 

(Oncorhynchusmikiss), păstrăvul fântânel (Salvelinusfontinalis), păstrăvul 

indigen (Salmotruttafario), se cresc și lotrițe (Huchohuco). 

În cazul plantelor medicinale, recoltele nu sunt constante pe specii din 

cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În concluzie, dintre produsele 

forestiere, odată cu industrializarea lemnului acesta ocupă astăzi primul loc în 

detrimentul celor nelemnoase care în trecut erau de bază.  

Așadar, pe măsura evoluției omului, ca urmare a satisfacerii nevoilor sale, 

resursele naturale au suferit modificări ale structurii ecosistemelor, perturbări 

ale habitatelor și sărăcirea florei și faunei sălbatice.  
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Oiconimele din sudul Transilvaniei – reflectare a condițiilor istorico-

geografice și a toponimelor oficiale (I) / The oiconyms in southern 

Transylvania –a reflection of the historical-geographical conditions and 

official toponymy 
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Rezumat: Acest studiu analizează evoluția numelor așezărilor omenești din zona 

cuprinsă între râul Mureș, la nord, Carpații Meridionali, la sud, Subcarpații Transilvaniei, la 

est și Munții Apuseni, la vest. Aspectele aduse în discuție sunt specifice tuturor provinciilor 

istorice, respectiv Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, teritorii care au fost incluse în 

Imperiul Ungar până la 1 Decembrie 1918, și pentru o anumită perioadă în Imperiul 

Habsburgic și Austro-Ungar. De aceea, toponimele transilvănene derivă din limbi diferite: 

slava veche, limba latină, limba maghiară și limba germană. Ca rezultat a secole îndelungate 

de coabitare a populațiilor care vorbesc aceste limbi, majoritatea așezărilor au în prezent un 

nume corespondent într-una din limbile de circulație menționate. Având în vedere atât 

condițiile istorice, cât și cele geografice, în decursul a peste 900 de ani, numele așezărilor au 

suferit o serie de schimbări succesive. 

Cuvinte cheie: atestări documentare, evoluție istorică, etimologie, oiconime, sudul 

Transilvaniei, România.    

 

Abstract: The paper analyses the evolution names of settlements in the area between 

the Mureş River in the north, the Southern Carpathians in the south, the Transylvanian 

Subcarpathians in the east and the Apuseni Mountains in the west. The aspects discussed are 

specific to all the historical provinces, namely Transylvania, Banat, Crişana and Maramureş, 

territories that had been incorporated into the Hungarian Kingdom until December 1, 1918, 

and for a certain period also in the Habsburg and Austrian-Hungary empires. Therefore, 

Transylvanian toponyms derive from different languages: Old Slavic, Romanian, Hungarian 

and German. As a result of centuries of cohabitation of the populations speaking these 

languages, most names of settlements have a correspondent in the present-day languages of 

circulation. Depending on both historical and geographical conditions, in the lapse of over 

900 years the names of settlements underwent a series of successive changes.  

Key words: documentary attestations, historical evolution, etymology, oikonyms, the 

southern of Transylvania, Romania. 
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Introducere. Oiconimele, respectiv numele de localități, prezintă o 

importantă deosebită, deoarece sunt folosite zilnic de milioane de oameni pentru 

a se putea orienta și comunica, precum și datorită faptului că sunt stabilite prin 

legi și trebuie respectate ad literam, chiar dacă nu sunt toate conform regulilor 

gramaticale, cum este de exemplu Ocna Sibiului, corect și Ocna Mureș, 

incorect, fiind vorba de două substantive, din care al doilea trebuia la genitiv.  

Subliniem de la început că problemele prezentate aici sunt generale 

întregului spațiu al provinciilor istorice Transilvania, Banat, Crișana și 

Maramureș, care au aparținut până la 1 Decembrie 1918 Regatului Maghiar, dar 

o perioadă a funcționat ca principat autonom (1451-1688) Imperiului 

Habsburgic (1699-1867), apoi Imperiului Austro-Ungar (1867-1918). De 

asemenea, exemplele date provin exclusiv din sudul Podișului Transilvaniei, 

respectiv din teritoriul cuprins între râul Mureș la nord, Carpații Meridionali la 

sud, Subcarpații Transilvaniei la est și Munții Apuseni la vest și nu reprezintă 

decât un procent infim din totalitatea oiconimelor acestui teritoriu. 

De asemenea, specific pentru toponimia din Transilvania este proveniența 

ei din patru limbi total diferite: slava veche, româna, maghiara și germana, iar 

cea mai mare parte a acestora au corespondent în actualele limbi de circulație, 

respectiv româna, maghiara și germana, ca urmare a conviețuirii seculare a 

populațiilor care vorbesc aceste limbi. 

În funcție de condițiile istorice, dar și geografice, oiconimele au suferit o 

serie de schimbări succesive, date fiind diferitele stăpâniri care s-au succedat în 

decursul a peste 900 de ani, astfel că putem distinge trei perioade diferite:  

I. Perioada medievală și modernă timpurie până la 1 Decembrie 1918; 

II. Perioada modernă între 1 Decembrie 1918 și 6 Martie 1945; 

III. Perioada contemporană după 6 Martie 1945 până în prezent. 

I. Perioada medievală și modernă timpurie 

Începe din secolul al XII-lea (cca 1150) până la 1 Decembrie 1918, 

respectiv de la primele atestări documentare până imediat după Marea Unire a 

Transilvaniei cu România, mai exact în 1925, când a avut loc prima schimbare 

radicală a oiconimelor, impuse până atunci de administrația maghiară, în baza 

Legii pentru Unificarea Administrativă a României. În această etapă foarte 

lungă, de aproximativ 800 de ani, se disting totuși mai multe perioade specifice 

evului mediu vest-european, când limba cancelariilor multor state era limba 

latină, în timp ce în țările din estul și sud-estul Europei se utiliza limba slavonă 

(slava veche), spre exemplu în Țara Românească, orașul Câmpulung Muscel era 

menționat documentar cu traducerea slavă Dolgopole. 
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Este cunoscut faptul că Transilvania și celelalte provincii românești „de 

peste munți” a fost cucerită de Regatul Maghiar începând din secolul al X-lea 

până în secolul al XII-lea, care a căutat să o administreze după modelul 

celorlalte state europene. Maghiarii au ocupat locurile cele mai favorabile și au 

adus la mijlocul secolului al XII-lea coloniști germani, numiți sași, pe care i-au 

așezat cu precădere în sudul Transilvaniei, unde se afla Fundus regius 

(Domeniul regal), cu scopul de a apăra granițele de sud și de a dezvolta 

economic regiunea. Acestora li s-a acordat o serie de privilegii, primind totodată 

terenuri întinse, atât suprafețe agricole, cât și pășuni, fânețe și păduri. În schimb, 

populația românească autohtonă a fost aservită, fiind transformată în iobagi și 

împinsă în locuri mai puțin favorabile. Ca urmare, așezările românești, mai mici 

și mai izolate, sunt menționate documentar mai târziu decât cele maghiare și 

germane (Frățilă, 1999).  

Cele mai vechi atestări documentare se referă la așezările mai mari, 

devenite ulterior orașe, ce purtau denumiri slave, deoarece dintre popoarele 

migratoare, slavii au fost cei mai numeroși și s-au așezat în principal ca 

agricultori (Nicolae, 2006). Aceștia au venit aici în secolul VII d.Hr. și au fost 

asimilați de populația românească majoritară până în secolele X – XI, dar o 

perioadă au constituit pătura conducătoare, ca și alți cuceritori, dovadă fiind o 

serie de cuvinte edificatoare ca voievod, cneaz, boier, stăpân, jupân, rob etc. De 

asemenea, numele unor râuri, pâraie și munți provin din limba slavă veche 

(Târnava, Cibin, Sadu etc.), nume care s-au extins ulterior asupra așezărilor 

umane. În alte situații, denumirile slave desemnau chiar de la început așezări. 

Dacă inițial așezările mai importante, cu conotație administrativă și 

religioasă, au fost menționate documentar în limba latină, autoritățile maghiare 

le-au înlocuit în mare parte cu denumiri maghiare, în vederea unei mai bune 

administrări. În schimb, așezările mai mici și mai izolate, atât românești cât și 

germane sunt menționate documentar în aceste două limbi, puțin maghiarizate. 

Unele denumiri de așezări românești au fost chiar traduse în limbile maghiară și 

germană, în funcție de poziția geografică, respectiv de apartenența la teritoriile 

administrate de aceste două națiuni privilegiate. Astfel, cele de pe domeniul 

comitatelor stăpânite de grofii și nobilii unguri la nord de râurile Târnava Mare 

și Secașul Mic, pe o linie cuprinsă între localitățile Saschiz - Sighișoara - Ocna 

Sibiului – Sebeș au fost traduse în limba maghiară, iar cele de pe Domeniul 

Regal stăpânit de scaunele săsești, la sud de această linie, în limba germană 

(Nägler, 1981, p. 221). 
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O perioadă de aproximativ un secol și jumătate, între 1541 și 1688, 

Transilvania devine principat autonom sub suzeranitatea sultanului Suleiman 

Magnificul, care cucerește Ungaria după dezastrul de la Mohacs (1526), 

transformând partea sa centrală și sudică, inclusiv Budapesta, într-un pașalâc 

turcesc. Conducerea principatului cu capitala la Alba Iulia era formată tot de 

reprezentanții celor trei națiuni privilegiate (Unio trium naţionum), respectiv din 

nobilii unguri, sași și secui, care au menținut denumirile localităților în limbile 

maghiară și germană. În anul 1686 Austria învinge oastea otomană, cucerește 

Ungaria și apoi Transilvania (Istoria României, 1974, p. 154).  

Între 1691 și 1867 Transilvania devine provincie a Imperiului 

Habsburgic, astfel că pozițiile cheie în administrație ajung sub autoritatea 

împăratului sau a cancelariei aulice de la Viena. Comandantul armatei imperiale 

era cea mai înaltă autoritate militară. Principatul Transilvaniei, administrat până 

atunci în mod autoritar de către regele și autoritățile Ungariei își păstrează totuși 

autonomia internă, cu guvernul și dieta sa, în majoritate maghiară, fiind ridicat 

în 1768 la rangul de „Mare Principat” (Idem, p. 187). 

Din punct de vedere oficial însă, în aprilie 1791 administrația maghiară a 

decis înlocuirea denumirilor latine cu cele maghiare, maghiara fiind declarată 

„Limba națională a Transilvaniei” (Wagner, 1977, p. 28). Această decizie a 

stabilit ca maghiara să fie singura limbă oficială, declanșând nemulțumirea 

românilor, care au înaintat împăratului de la Viena un memoriu intitulat „Suplex 

Libellus Vallachorum” (1791). Maghiarii au declanșat un adevărat război 

lingvistic cu sașii și românii, susținut și de pastorul sașilor Stephan Ludwig 

Roth din Mediaș, ucis de unguri în 1849, „război” care a durat până la 1 

Decembrie 1918 (Roth, 1988).  

La rândul său, Iosif al II-lea, ca monarh absolut al Imperiului Habsburgic 

(1764-1790), dar cu idei iluministe, emite în 1781 un edict de toleranță, 

acordând dreptul de liberă practicare a tuturor confesiunilor, procedează la 

organizarea administrativă a Transilvaniei în 11 comitate și înlocuiește limba 

latină, ca limbă oficială, cu germana, considerând-o și pe aceasta limbă oficială 

și de afaceri, pe lângă cea maghiară. De asemenea, desființează servitutea 

personală a iobagilor în majoritate români, cărora le dă dreptul de a-și deschide 

școli în limba română, dar abia în 1790 a reușit să-l promulge sub numele de 

„Edictul de restituire a reformelor imperiale”, aceasta din cauza opoziției 

înverșunate a nobilimii maghiare (Istoria României, 1974, p. 215). 

După înfrângerea revoluțiilor de la 1848, în care atât ungurii cât și 

românii au cerut independență față de administrația austriacă, are loc o alianță 
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între clasele conducătoare din Austria și Ungaria, cunoscută sub numele de 

„Dualismul austro-ungar”, care a început în anul 1867 și a durat până la Primul 

Război Mondial. În cadrul Imperiului Austro-Ungar, Ungaria a devenit regat, cu 

o largă autonomie și constituție proprie. Acest nou statut a întărâtat și mai mult 

autoritățile maghiare, care au emis în 1868 așa-numita „Lege a naționalităților” 

pentru jumătatea de est a Ungariei, prin care se stabilea ca singura limbă oficială 

să fie maghiara, iar toți funcționarii de stat, învățătorii, profesorii etc. trebuiau 

să-și schimbe inclusiv numele în limba maghiară. Astfel, un învățător român 

dintr-un sat de pe Târnava Mică, pe care îl chema Ioan Negruțiu a trebuit să-și 

schimbe numele în Janoş Fekete, iar după 1918 a revenit la numele românesc, 

dar din cauză că toate actele erau pe numele maghiar și-a păstrat ambele nume, 

devenind Ioan Fekete-Negruţiu
26

. 

În această atmosferă încordată apare și „Legea ungară a naționalităților” 

din anul 1891, ridicată la rang de politică de stat. S-a stabilit astfel că în toate 

actele şi sigiliile notariale, în administrație, în școli etc. să fie folosite numai 

denumirile emise de Ministerul Ungar de Interne de la Budapesta. Cu toată 

opoziția numeroaselor minorități (români, sași, cehi, slovaci și sârbi), această 

lege s-a impus în forță, ba chiar mai mult au fost maghiarizate o serie de 

oiconime românești și germane, prin traducerea lor în limba maghiară, ca de 

exemplu Albac în Fehervölgy, Neagra în Feketevölgi, Deutsch Pien (Pianul 

German) în Alsópián (Pianul de Jos), Wallachisch Piean (Pianul Românesc) în 

Felsőpián (Pianul de Sus) (Wagner, 1977, p. 28-30). 

Ca urmare a acestei succesiuni de legi, aplicate cu fermitate de autoritățile 

maghiare, care au dominat efectiv Transilvania de la cucerirea acesteia în 

secolele XI–XII și până la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 s-a înregistrat o 

multitudine de schimbări ale denumirii oiconimelor. Dintre acestea se remarcă 

următoarele situații caracteristice, care vor fi prezentate în cele ce urmează 

(Figura 1): 
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Figura 1. Repartiția geografică a oiconimelor analizate din sudul Transilvaniei 

 

Una dintre cele mai vechi așezări din Transilvania este Alba Iulia, numită 

de slavi Bălgrad, desigur impresionați de zidurile albe de calcar înalte de 4 m 

ale castrului roman Apulum. Aceasta este atestată de cancelaria maghiară ca și 

capitală a Comitatului Alba în 1177, apoi în 1199 cu denumirea latină Alba 

Transilvaniae, tot de la zidurile castrului roman, care au durat până la începutul 

secolului al XVIII-lea, când a fost construită de austrieci cetatea bastionară. 

Rând pe rând, aceasta a purtat următoarele denumiri: în 1201 Jula voivoda et 

comes Alba Transilvaniae, în 1233 ecclesia de Alba Transilvaniae, în 1291 

Alba Jule, în 1349 Alba Gyule, în 1521 Alba Iulia, în 1576 cu traducerea 

germană Weissenburg, în 1572 cu traducerea maghiară Feyérvár, în 1579 

Belugrad, în 1648 Bălgrad („Noul Testament de la Bălgrad”), toate însemnând 

„Cetatea Albă”, în 1619 Gyula Feyérvár, în 1715 Karlsburg de la numele 

împăratului austriac Karl al VI-lea, în 1760 Alba Carolina, iar din 1854 se 

impune numele maghiar Gyulafehérvár - „Cetatea Albă a lui Gyula” (Suciu, 

1967, vol. I)
27

.  
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Orașul Sibiu este atestat documentar în anul 1191 cu denumirea 

praepositus Cipinensis, iar până în 1212 apare scris în diferite grafii de 

cancelaria săsească ca Scybin, Zibin, Scibin, în 1393 civitas Cibinyensis 

(Scheiner, 1926, p. 67). Acesta și-a luat numele de la râul Cibin, pronunțat 

probabil și Scibin, preluat de coloniștii germani de la populația locală, care 

folosea un cuvânt slav „siba” cu sensul de „Râul cu corni, cu sângeri” (Iordan, 

1963, p. 66). În 1401 este menționat cu numele german Hermannstadt (Orașul 

lui Hermann), iar din 1854 se impune denumirea maghiară Nagyszeben (Sibiul 

Mare). 

Orașul Braşov este menționat documentar în 1253 cu numele latinizat 

Brassovia, în 1271 cu numele maghiar Brassó, în 1336 cu numele latin Corona, 

în 1399 ca oppidum Corona sau vulgariter Brascho, iar în 1530 cu numele 

german Kronstadt (Orașul Coroanei). Și în acest caz oiconimul provine de la 

numele slav al întemeietorului sau al unui fruntaș al localității, care se numea 

Braşevo (Drăganu, 1933, p. 567), preluat și acesta de coloniștii germani de la 

populația locală. Din anul 1854, se impune însă denumirea oficială maghiară 

Brassó, celelalte denumiri circulând neoficial, fiind folosite de populația 

românească și germană. 

Orașul Sighişoara este menționat în 1280 cu numele Castrum Lex, în 

1298 cu numele din germana medievală Schespurch (Cetatea de pe râul Sches), 

iar în 1302 cu numele maghiar Segesvár (Cetatea de pe râul Segeş). In 1429 

apare cu numele din germana literară Schäβburg, în 1435 cu numele românesc 

Sighișoara, iar din 1854 se impune denumirea oficială maghiară Segesvár.  

Orașul Blaj este menționat în 1252 sub titulatura terra seu villa Herbordi 

voivode, în 1313 terra Blasii filii Herbordi, iar în 1346 Blasfalva, denumire 

provenită de la numele feudalului care stăpânea ținutul respectiv. De la această 

denumire, românii l-au numit Blaj, iar sașii i-au dat numele german 

Blassendorf. Din anul 1854 s-a impus denumirea oficială maghiară Balásfalva. 

Satul Valea Lungă din județul Sibiu, este menționat în 1309 cu numele 

latin Longavalle şi Longavalis, în 1322 cu traducerea maghiară villa Hosszuszó, 

în 1332 sacerdates de Longavalle, în 1340 possessio Hosszúszó, în 1850 cu 

numele românesc Hususău, iar din 1854 se impune denumirea oficială maghiară 

Hosszúszó, alături de care circula cea germană Langenthal şi cea românizată, 

Hususău. 

Orașul Săliște este menționat în 1354 cu numele maghiar Nagfalu (Satul 

Mare), în 1383 cu numele latin Magna Villa Wallachicalis şi german Grossdorf, 

iar în 1496 cu numele românesc Selişte, cuvânt din fondul lexical de origine 
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slavă, cu sensul de „loc pe care fusese sau era așezat un sat, vatra satului” 

(DEX, 1975). Din anul 1854 s-a impus denumirea oficială maghiară Szelistye, 

alături de care circula cea germană Grossdorf și cea românească Selişte. 

Orașul Teiuș este menționat în 1290 cu denumirea latină villa Spinarum, 

în 1293 cu numele maghiar Thues, în 1733 Tővis, în 1808 apare și cu numele 

german Dreikirchen şi Dornstadt, iar în 1820 Tius. Din anul 1854 s-a impus 

denumirea oficială maghiară Tövis, ce se traduce în românește cu „Spini”. 

Orașul Mediaş este menționat în anul 1267 ca possessio Mediesy, în 1317 

saxones de Medyes, în 1389 villa Mediesis, oiconim dat de administrația 

maghiară ce semnifică „Locul cu vișini”. Din anul 1854 s-a impus denumirea 

oficială maghiară Medgyes, alături de care circulau denumirile germană 

Mediasch sau Medwisch şi cea românească Mediaş. 

Orașul Sebeş este menționat în 1245 cu denumirea din germana 

medievală sacerdates de Malembach, literar Mühlbach, ce înseamnă „Pârâul 

Morilor”, iar în 1300 cu denumirea plebanus de Sebus, din denumirea maghiară 

Sebeș „Râul Repede”, ce se impune în continuare sub forma Szászsebes, ca 

formă oficială în 1854. Alături de aceasta circulau forma germană Mühlbach și 

cea românească Sebeș. 

Trebuie menționate în continuare traducerile în limba maghiară a unor 

oiconime românești ca Făget, jud. Alba, în Bükkos, începând de la prima 

atestare documentară în 1296 sub forma Bekes, în 1303 Bykus, în 1339 Bükkos, 

iar din 1854 se impune denumirea oficială maghiară Olah-Bükkos, alături de 

care circula forma românească Fadzet, iar din 1750 și cele germane Buchenwald 

și Buchendorf.  

Alte oiconime românești situate în scaunul săsesc al Sibiului sunt traduse 

în limba germană, cum este satul Vale, jud. Sibiu, atestat documentar în 1383 

sub forma villa olachalis Grabendorf, în 1492 și cu denumirea românească, 

alături de cea germană, Grabendorffs Wallya, iar în 1506 numai Walya. Din 

anul 1854 se impune forma maghiară oficială Vále, alături de care circulau 

formele germană Grabendorf și cea românească Valea. 

În mod similar au fost traduse în limba maghiară și oiconime germane, 

cum este cazul orașului Cisnădie, numit de sași în 1323 Heltau, ce semnifică 

„Dealul unde se țin porcii”, înlocuit în 1364 cu traducerea maghiară Gyoznoyow 

și Disznow, cu înțelesul de „Valea unde se țin porcii”. Din anul 1854 se impune 

forma maghiară oficială Nagydisznód („Valea Mare a Porcilor”), alături de care 

circulau și formele germană Heltau și românească Cisnădia Mare. 
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Au existat, totuși, o serie de denumiri românești a unor așezări mici, 

preluate și de autoritățile săsești și maghiare, așa cum le-au înțeles de la 

localnici, precum Gura Râului, jud. Sibiu, atestat în 1476 sub forma Gurareu și 

Guraroinum (Wagner, 1977, p. 350), devenit ulterior în germană Gurarou și 

Auendorf, iar din 1854 se impune denumirea maghiară oficială Gurárou. Mai 

amintim satele Deal și Cărpiniș din județul Alba, primul atestat documentar în 

1464 în grafie maghiară Dál și Djál și germană Dallen, preluată de autoritățile 

maghiare și impusă în 1854 sub forma Dál, iar al doilea atestat în 1487 sub 

forma maghiară Kerpenyes și germană Koppelsbach, preluată de autoritățile 

maghiare și impusă oficial în 1854 sub forma Kerpenyes. 

Dintre denumirile germane puțin modificate, amintim satul Șelimbăr, jud. 

Sibiu, atestat în 1323 sub forma Schellenberg, preluat de autoritățile maghiare și 

impus în 1854 sub forma Sellenberk.  

Din punct de vedere geografic, o parte din localitățile mai importante s-au 

format inițial pe terasele largi ale râurilor mari: Alba Iulia și Teiuș pe terasele 

Mureșului; Sibiu pe terasele Cibinului, Sighișoara, Dumbrăveni și Blaj pe 

terasele Târnavei Mari, Târnăveni pe terasele Târnavei Mici, Sebeș pe terasele 

Sebeșului în apropiere de confluența cu Mureșul etc. (Dicționarul geografic al 

României, I-II, 2008-2009). În schimb, orașul Braşov s-a format în vestul unei 

depresiuni intramontane, cu relief mai înălțat, ferit de inundații, în timp ce 

localitățile mai mici s-au înființat cu precădere în luncile mai extinse ale unor 

afluenți, precum și pe terasele inferioare ale acestor râuri. 

II. Perioada modernă cuprinsă între 1 Decembrie 1918 și 6 Martie 1945  

Odată cu revenirea Transilvaniei la patria mamă, respectiv la Regatul 

României, era necesară și o revenire la oiconimele românești și slavo-române, 

acolo unde acestea se cunoșteau, precum și o adaptare în spiritul limbii române 

a denumirilor oficiale maghiare și nu o schimbare radicală, pentru a fi mai ușor 

utilizate de administrația românească, atât pe plan local, cât și central. În acest 

sens a fost emisă Legea pentru Unificarea Administrativă a României din 14 

iunie 1925, menită să ajusteze anomaliile teritoriale, rezultate după criterii 

etnice, consfințind în Transilvania 23 de județe (16 în Transilvania 

intracarpatică, 3 în Banat, 3 în Crișana și 1 în Maramureș) (Săgeată, 2012). 

Ca urmare, Gyulafehérvár revenea la denumirea inițială de Alba Iulia, 

fiind printre puținele denumiri de localități din Transilvania ce provin din latina 

medievală, Nagyszeben revenea la Sibiu, Brassó revenea la Brașov, Segesvár 

revenea la Sighișoara, Hosszúszó la Valea Lungă, Balásfalva la Blaj, Szelisztye 

la Săliște, Tövis la Teiuș, Medgyes la Mediaș, Szászsebes la Sebeș, Olahbükkos 
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la Făget, Nagydisznód la Cisnădie, Guraróu la Gura Râului, Dál la Deal, 

Kerpenyes la Cărpiniș, Sellenberk la Șelimbăr etc.  

Cu timpul însă o serie de oiconime au fost total schimbate, la cererea 

organelor locale, pe diferite considerente, în primul rând fiind anacronice din 

punct de vedere istoric, dar și a pronunției greoaie și relativ vulgare în limba 

română. Amintim aici localitățile Oláhbessenyő (Pecenegul Român), numită și 

Székásbesenyő (Pecenegul de Secaș), denumiri înlocuite cu Secășel, jud. Alba; 

Erzsébetváros care a dat în românește Ibaşfalău înlocuit cu Dumbrăveni; 

Dicsőszenmárton, care a dat în românește Diciosânmartin, înlocuit cu 

Târnăveni; Szászbuda (din germană Bodendorf) înlocuit cu Bunești etc. Din 

exces de patriotism local au mai fost înlocuite și denumiri precum Frâua (din 

germană Frauendorf - „Satul Sfintei Fecioare”) cu Axente Sever, jud. Alba sau 

Ştena (din germană Stein - „Piatra”) cu Dacia, jud. Sibiu. 

În concluzie, din prezentarea succintă a celor 23 de oiconime rezultă că 

fiecare are propria sa evoluție istorică, influențată de condițiile geografice și a 

primit forma definitivă pe cale oficială prin legi emise de autoritățile statului, 

care erau sau sunt la conducere. Subliniem că regiunea în luată în studiu, 

respectiv două treimi din județul Sibiu (partea centrală și nordică), două treimi 

din județul Brașov (partea nord-estică), un sfert din județul Alba (partea nord-

estică) și un sfert din județul Mureș (respectiv partea sud-estică) (Figura 1) 

există peste 1.000 de așezări umane, denumirea fiecăreia având o evoluție 

aparte, ca rezultat al unui îndelungat proces istoric, consemnat în documente. În 

acest sens sarcina noastră, a oamenilor de știință, este să studiem cu atenție 

toponimia și să dăm cea mai corectă explicație, atât din punct de vedere 

geografic, istoric, cât și lingvistic.   

III. Perioada contemporană (după 6 Martie 1945 până în prezent) 

Această perioadă prezintă un specific aparte, cu numeroase schimbări 

oficiale ale denumirii așezărilor vechi, în special românești, dar și maghiare și 

germane și care datorită complexității subiectului formează subiectul unui 

articol distinct ce va fi prezentat în următorul număr al acestei reviste.  
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Green Areas in  Iași City / Zonele verzi din orașul Iași 

 

Ipate Emil
28

 

 

 

Abstract.This study could  be introduced as action areas for Improving the quality of green 

areas in Iasi. The comparison of per capita green areas at district and grid scales reveals the Regions  

which have the area of the least green space per capita density while the vegetation cover can be 

defined as critical areas. The green area in Iasi City  has been described as one of the most beautiful in 

Moldavia. 

Keybord: green area, density of green density, covering degree of vegetation, park 

 

Rezumat. Acest studiu ar putea fi introdus ca areal de acțiune pentru îmbunătățirea calității 

terenurilor verzi din Iași. Compararea zonelor verzi pe cap de locuitor la scară regională și locală 

evidențiază regiunile care au cea mai mică suprafață de spațiu verde ca densitate pe cap de locuitor, în 

timp ce acoperirea cu vegetație poate fi definită drept un areal critic. Zona verde din orașul Iași a fost 

descrisă ca una dintre cele mai frumoase din Moldova. 

Cuvinte-cheie: zonă verde, densitate zone verzi, gradul de acoperire cu vegetație, parc 

 

 

 In this study, the spatial distribution of green areas and their correlation 

with population density in built area of Iasi were investigated and evaluated. 

Interconnections between density and population distribution of green spaces 

shows interest to institutions Ministry of Environment, the university and Iasi 

City Hall. 

 Iasi urban green areas can be classified according to different criteria 

considering the administration, their function, the access, the planning etc., but 

the more important is that the current study is focusing on the degree of 

covering by vegetation.  

 The Botanical Garden of Iasi - the first botanical garden in Romania 

and one of the largest in the world, with an area of 100 hectares, was founded 

by naturalist and physician Anastasius Fatu, in 1856. It is one of the "wonders" 

of the city, a true "provisional paradise" with more than 10,000 species of 

plants, all in a world overtaken by technology.  

 Iași County has 387 centuries-old trees, of which 224 were declared 

monument trees and 160 got the Romanian Academy's approval and are 

proposed for such a classification.  Most of them are oak or linden trees. The 
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oldest tree in the county is the 675-year-old hybrid lime tree located in the 

courtyard of Bârnova Monastery, in the vicinity of Iași. When the lime was 

about 57 years old and had about 14 cm (5.5 in) in diameter, Iași was mentioned 

as an urban settlement, during the reign of Prince Alexander the Good (1408).  
 

   

Aspects of Botanical Garden-Iasi -1 (Photo source: personal archive) 

   

Aspects of Botanical Garden-Iasi - 2 (Photo source: personal archive) 

 

 The Copou Park or Copou Gardens is the oldest public park in Iași, 

România. Its development started in 1834 under the reign of  Mihail Sturdza, 

making the park one of the first public gardens in Romania and a Iaşi landmark.  

 Other landmarks include Eminescu's Linden Tree, the Mihai 

Eminescu Museum and the Junimea Alley. The gardens are a popular 

destination for tourists and locals, as well as a favourite location for poetry 

festivals. Eminescu's Linden Tree (Romanian: Teiul lui Eminescu) is a 500 year 

old silver lime (Tilia tomentosa Moench) situated in the Copou Public 

Garden. Mihai Eminescu reportedly wrote some of his best works underneath 

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2rnova_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_of_Moldavia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eminescu%27s_Linden_Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Copou_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Copou_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Copou_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
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this lime, rendering the tree one of Romania's most important natural 

monuments and a notable Iași landmark. The Odd Poplers Alley, in Bucium 

neighborhood, is another spot where Mihai Eminescu sought inspiration (the 

poem "Down Where the Lonely Poplars Grow"). In 1973, the 15 white poplars 

still left (with the age ranges between 233 and 371 years) were declared natural 

monuments. 

 The park covers approximately 10 hectares (down from 19 hectares at the 

height of its late-19 th century development) and has been described as one of 

the most beautiful public gardens in Moldavia. 

 

   

Aspects of Copou Park-Iasi (Photo source: personal archive) 

 A fairy tale palace at the very center of the culture area, we present to you 

the jewel of Iasi - The Palace of Culture. You will certainly enjoy its 

architectural details belonging to several styles: Gothic, Baroque and Romantic. 

This wonderful palace, which covers an area of over 34.000 square feet, is home 

to four major museums: Museum of History, "Stefan Procopius" Museum of 

Science and Technology, Ethnographic Museum and the Art Museum. 

    

Landscape area Palace of Culture & Palas Mall (Photo source: personal archive) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_monument
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Odd_Poplers_Alley&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Copou_Park
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 Palas Mall – "A city in the heart of the city" In the vicinity of the Palace 

of Culture lies a breathtaking urbanist ensemble, a "city in the heart of the city". 

Palas manages to both appease the fever of shopping and satisfy the pleasure of 

spending time in the city. In other words, we are dealing with a "lifestyle 

center" equipped with a shopping mall, multiplex cinema, food court, shopping 

street, event halls, underground parking with 2,500 places, a park with green 

areas, gazebos, fountains and ambient music, all extending on an area of 

270,000 square meters. 

 Thus they were classified into three main types:  

 a. Parks and public gardens (that represent 14% of the total, with the 

largest surfaces located in the northern part of the city); 

 b. Forests, with 11% (located in periphery, being part of the largest 

protected forests perimeter that were planted for stabilizations of the hills 

affected by landslides) (Nicoara & Bomher); 

 c. The main part – informal green spaces (75%) could not be included in 

others categories, being wide spread all over the city. The official report 

concerning the green spaces classified according to the law 47/2012 modifying 

and completing the law no. 24/2007 that provide the direction for green spaces 

inside built-up area of the cities, include a surface of 659.9 ha, that situate the 

ratio per capita (21.29 sqm) over the lower limit provided by the law: 20 

sqm/per capita. 

 Comparison of green spaces per capita at district and grid scale reveal 

that the regions which have the least green space area per capita and vegetation 

cover density can be defined as critical areas, occupying 16.3% of the total grids 

and 73% of total population. The results of this study could be introduced as 

action areas for improving the quality of green spaces in Iași. 
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Evoluția spațio-temporală a industriei la Putna, județul Suceava / 

The Spatio-Temporal Perspective of the Industrial Development in Putna, 

Suceava County 

 

 

Paraschiv Viorel
29

 

 

Rezumat. Trecerea de la producția manufacturieră la cea de fabrică a determinat și în zona 

codrilor întunecați și încărcați de istorie ai „Țării de Sus a Moldovei” o adevărată revoluție 

industrială. Evoluția în timp a activității economice secundare este reflectată de investițiile industriale 

ale capitalismului interbelic și continuat în perioada regimului politic etatist, pe baza resurselor 

naturale locale. După anul 1990, industria la Putna intră în declin, iar fostele fabrici devin obiective 

pentru turismul tehnogen. 

Cuvinte-cheie: revoluție industrială, fabrici, resurse locale 

 

Abstract. The transition from manufacturing to factory production also determined a real 

industrial revolution in the area of dark forests and full of history ofthe ”Upper County of Moldova”. 

The evolution of the secondary economic activity over time was reflected by the industrial 

investments of interwar capitalism and continueted during the state political regime, based on local 

natural resources. After 1990, the industry began to decline in Putna, and former factories became 

targets for the technogenic tourism.  

Keywords: industrial revolution, factories, local resources 

 

 

Introducere. Comuna Putna  este situată la 71 km de reședința județului 

Suceava și la 30 km de municipiul Rădăuți, de care este legată rutier cu DN 2H, 

inclusiv de orașele Vicovu de Sus și Milișăuți. Calea ferată secundară are o 

importanță tot mai redusă pentru traficul de călători. 

Mănăstirea Putna, construită între 1466-1469 la adăpostul codrilor 

întunecați din „Țara de sus a Moldovei”, la poalele unor muncei cu pante 

molcome, a fost aleasă de Domnitorul Ștefan cel Mare pentru a-i deveni 

necropolă.  În timp, în jurul mănăstirii s-a dezvoltat o așezare rurală cu oameni 

gospodari, în care au apărut, în ultimii 150 de ani, investiții industriale care au 

contribuit din plin la amprenta economică a acestei așezări. Primele investiții 

pre-industriale sunt strâns legate de perioada ocupației Austro-Ungare asupra  

„Țării de Sus al Moldovei” (1775-1918), când făcea parte din Ducatul 

Bucovinei.  
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 Metode de cercetare. Am utilizat o bază informativă largă bibliografică 

și am adoptat metode de cercetare istorică și informații practice de teren bazate 

pe metode sociologice și informații veridice obținute de la firmele implicate. 

 

 
  Foto 1. Fabrica de cherestea ”S. Kraus” de la Putna (1899) Grafică @Hugo Charlemont, internet 

 

Istoricul dezvoltării industriale la Putna este strâns legată de investițiile 

capitaliste a „Fondului bisericesc ortodox” și ale negustorilor de origine iudaică 

de rit ortodox
30

 - veniți din Galiția, începând cu a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea, respectiv după ocuparea regiunii de către Imperiul Austro-Ungar.  

Cronologia industrială a Putnei cuprinde următoarele repere: 

- în 1797 sunt ridicate atelierele de sticlărie înființate de către Iassel 

Reichukey (Jossel Reichenberg), negustor din Rădăuți;  

- în 1832 a luat ființă fabrica de cherestea a „Fondului bisericesc ortodox”
31

 

din Cernăuți, care a fost concesionată în timp mai multor negustori și 

industriași (foto 1 și 2); 

- în 1833 se deschide fabrica de prelucrare a alcoolului industrial prin 

distilarea lemnului, proprietatea industriașului Friedricht Fischer din 

Rădăuți, care a avut însă o perioadă scurtă de activitate, intrând în 

faliment;  
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Foto nr.2. Exploatarea lemnului și traseul de cale ferată îngustă „mocăniță” pe Valea Putnei  

(Sursa: carte poștală ilustrată scanată, colecție privată) 

 

- 1835-1836 Friedricht Fischer transformă investiția inițială a fabricii de 

distilare a lemnului în fabrică de sticlărie, în fapt o glăjărie (atelier 

manufacturier). In 1907, Fischer
32

 a construit o fabrică modernă de produse din 

sticlă care , mai ales după extinderea ei în 1920, a produs sticlă plană de toate 

dimensiunile şi calităţile şi un larg sortiment de sticlă rotundă, presată şi 

şlefuită. În ultima fază a activităţii sale, fabrica a atins o producţie anuală de 120 

vagoane de sticlă plană şi de cca 300 de vagoane din celelalte produse de 

sticlărie. Această fabrică a prosperat mult după Primul Război Mondial. 

- între 1899-1901 s-a construit linia ferată Gura Putnei - Putna fiind o 

derivație a liniei secundare de pe traseul Dornești-Rădăuți-Seletin, menită să 

scoată din izolare zona bogată în păduri din nordul Obcinelor Bucovinene și de 

la izvoarele Siretului și Ceremușului. 

- între 1910 – 1912 s-a înălțat o fabrică de ciment în apropierea mănăstirii, 

tot proprietate a industriașului Fischer (foto nr. 3), și s-au dezvoltat carierele de 
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gresii și marne
33

 exploatate pe valea Putnei. Această fabrică a fost demontată de 

armata de ocupație sovietică și transferată peste graniță
34

. Ruinele fostei fabrici 

de ciment și mai ales moara de ciment mai pot fi văzute și în prezent! 

 

 

Foto nr. 3. Fabrica de ciment Putna (Sursa: carte poștală ilustrată- cca 1915-; http://comuna-putna-

suceava.blogspot.com/2011/05/scurt-istoric-al-comunei-putna_01.html) 

 

- În 1930, la Putna, erau în funcțiune: fabrica de ciment ”Putna” (foto nr. 3) 

și fabrica de sticlărie ”Fischer”
35

, ambele patronate de Friedricht Fischer; 

- după 1950 s-au construit: o nouă fabrică de cherestea (foto nr. 4) și o 

turnătorie de fontă (foto nr. 5), pe vechiul amplasament al fabricii de 

sticlă, transformată ulterior în fabrică de reparații auto (a funcționat până 

în anul 2000). 

   Amprenta industrială actuală, neo-capitalistă (2019), cuprinde 

următoarele ramuri industriale: 

- fabrica de cherestea, aparținând S.C. ”Iris Service” SRL din Miercurea 

Ciuc, filială economică (foto 4); 

- mici firme de producție pentru îmbrăcăminte, preparate farmaceutice și 

confecții metalice. 
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 https://suceava-smartpress.ro/cabana-putna-blestem-plaga-sau-provocare-pentru-putneni/ 
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Foto nr. 4. Fabrica de cherestea Putna în 2010 (foto V. Paraschiv) 

 

Monumentele de arhitectură tehnogenă protejate prin lege sunt: fosta fabrică 

de cherestea (foto nr. 4) și turnătoria fostei fabrici de reparații auto (foto nr. 5). 

 

 

Foto nr. 5. Fosta fabrică de reparații auto (Foto V. Paraschiv, 2018) 

 

Despre familia industriașului Fischer nu mai știe nimeni nimic după data de 

21 iunie 1941, când au fost obligați de regimul militar condus de Ion Antonescu 

să se prezinte în garnizoana reședinței de județ. În urma lor au rămas, la Putna, 

două fabrici și casa familiei situată în zona centrală a comunității (foto nr. 6), 

înconjurată cu un parc dendrologic întins pe 2 ha, unde pot fi admirate specii 
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arboricole alohtone cu valoare peisagistică cunoscută, așa cum sunt arborele de 

lalea (Liriodendron tulipifera), castanul roșu (Aesculus carnea var. Briottii), 

diferite varietăți de conifere ș.a. Pe durata regimului etatist, după naționalizarea 

din iunie 1948, clădirea a fost utilizată drept sanatoriu pentru bolnavii de 

tuberculoză și, mai apoi, a avut destinație turistică și de alimentație publică, 

ulterior fiind cumpărată de concernul turistic internațional ”Continental”, dar 

fără nicio investiție deocamdată…!
36

  

 

 

Foto nr. 6. Putna - fosta proprietate imobiliară a industriașului Fischer  

(Sursa: https://suceava-smartpress.ro/cabana-putna-blestem-plaga-sau-provocare-pentru-putneni/) 

 

Concluzii. Tradițiile industriale ale Putnei au stimulat în timp dezvoltarea 

comunității locale. Perioada actuală este însă una de tranziție, lemnul și rocile 

care au stat la baza vechilor fabrici sunt acum prelucrate în alte centre din zonă 

(Rădăuți și Dornești). Vechiul patrimoniu industrial se constituie în perioada 

actuală doar în obiective de interes turistic tehnogen. 
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Un model de disciplină opțională privind hazardele: „Viiturile în bazinul 

inferior al Trotușului – aspecte specifice” /   

An Optional Subject Model on Hazards:  

“Floods in the Lower Basin of Trotuş – Specific Issues” 

 
 

 

Ignat Elena
37

 

 

 

 

Rezumat: Bazinul inferior al Trotușului prezintă, din punct de vedere hidrologic și al riscului 

la inundații, aspecte interesante. Artera principală primește, la Onești, trei dintre cei mai mari tributari, 

care drenează subbazine cu caracteristici net diferite, modificând astfel parametrii hidrologici și 

hidraulici, implicit și răspunsul la viituri în sectorul inferior al bazinului, față de situația din bazinul 

superior. Am urmărit, în câteva studii de caz, elementele caracteristice ale unora dintre cele mai mari 

viituri din bazinul Trotușului, precum și cauzele și efectele acestora asupra teritoriului analizat. 

Alegerea acestor cazuri distanțate pe un interval de 25 de ani, alături de alte date hidrologice, arată 

modificări destul de mari în termeni de timpi de concentrare, creștere și propagare, debite maxime și 

efecte asupra albiei. De asemenea, am studiat și modul în care măsurile de apărare împotriva 

inundațiilor au fost implementate și dacă au produs sau nu efectele preconizate, având în vedere că 

bazinul Trotușului este, pe tot ansamblul său, grevat de o serie de factori de risc pentru inundații. 

Cuvinte cheie: viitură, Trotuș, inundații, risc hidrologic, sistem bazinal. 

 

Abstract: From a hydrological and flood risk point of view the lower basin of Trotuş has 

some interesting aspects. The main artery receives, in Onești, three of the largest tributaries, which 

drain sub-basins with clearly different characteristics, thus modifying the hydrological and hydraulic 

parameters, implicitly the response to floods in the lower sector of the basin, compared to the situation 

in the upper basin. We followed, in several case studies, the characteristic elements of some of the 

largest floods in Trotuș basin, as well as their causes and effects on the analyzed territory. The choice 

of these cases spaced over a period of 25 years, along with other hydrological data, shows quite large 

changes in terms of concentration, growth and propagation times, maximum flows and effects on the 

riverbed. We also studied how the flood protection measures were implemented and whether or not 

they produced the expected effects, given that Trotuș basin is, as a whole, burdened by a number of 

risk factors for floods. 

Keywords: flood, Trotuş, floods, hydrological risk, basin system. 

 

Curriculumul la decizia școlii (CDȘ) are o importanță educațională 

deosebită prin caracteristicile sale. Activitățile de învățare și conținuturile 

propuse definesc trasee particulare de învățare pentru elevii cărora se adresează, 
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în acord cu interesele și necesitățile identificate la nivelul comunității locale, 

resursele umane și materiale disponibile, posibilitățile individuale de studiu, 

valorificând la nivel superior contextele educative nou create, formale, 

nonformale sau informale. 

Dincolo de formarea la elevi a unor anumite deprinderi și cunoștințe este, 

astfel, foarte importantă latura atitudinală a învățării, care prin alegerea unei 

discipline opționale poate fi stimulată în plus față de orele clasice, deoarece 

elementele de noutate și modul lor de prezentare reduc din presiunea achizițiilor 

cognitive obligatorii din cadrul programei de trunchi comun.  

Priceperile și deprinderile formate în sistemul cunoștințelor geografice, 

precum citirea și interpretarea hărților, graficelor, diagramelor sau mijloacelor 

moderne, de tip audio-video, întregesc în fapt capacitatea elevilor de a investiga 

și cerceta în mod independent mediul în care se află, teritoriul de care depind 

prin activitatea zilnică și față de care elevii trebuie deprinși să aibă o atitudine 

pozitivă și convingerea că o bună calitate a mediului se reflectă în sănătatea și 

nivelul de trai al oamenilor din comunitate. 

În lumea actuală, unde informația circulă cu viteza luminii și se găsește la 

tot pasul, puterea și eficiența actului învățării e dată tocmai de formarea 

capacității de a analiza date, de a observa tendințe, de a extrage esențialul și, în 

final, de a acționa practic în sensul creșterii calității vieții. 

În bazinul Tazlău - Cașin, un sondaj de opinie privind percepția publică a 

riscurilor induse de inundații, desfășurat în 2009  pe un eșantion de 150 de 

adulți și 119 elevi, a relevat că doar 31% dintre participanți știu care este 

comportamentul corect în caz de inundații, iar 57% își doresc să știe mai multe 

(Ignat Elena, 2009, pp. 185-192). 

Având în vedere necesitatea cunoașterii riscurilor induse de inundații în 

bazinul Tazlău - Cașin, în anul școlar 2017/2018 am propus disciplina opțională 

“Hazarde naturale și antropice”. În acest fel am integrat tematica cercetării 

științifice din lucrarea științifico - metodică pentru obținerea gradului didactic I 

în predarea la clasă, și, de asemenea, am urmat recomandările adoptate și 

legiferate sub forma măsurilor nestructurale din Strategia națională pe termen 

scurt de management al riscului la inundații (HG 1854/22.12.2005), printre care 

se numără și pregătirea / educarea populației pentru inundații, pentru redresare 

și revenire după evenimentul extrem, deoarece educarea și informarea sunt parte 

a progresului social global, prin consecințele pozitive la nivel individual 

(bunăstare, creșterea sentimentului de apartenență la comunitate), dar și social, 

al grupului de indivizi.  
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Am propus acest opțional la clasa a VII-a deoarece la acest nivel elevii au 

deja un bagaj important de achiziții specifice geografiei și pot apela mult mai 

ușor cu operațiile complexe ale gândirii, de analiză și sinteză, în scopul 

determinării unei imagini de ansamblu în special a efectelor acestor fenomene 

asupra societății omenești. Este un opționalul de curriculum extins - se planifică 

prin derivarea unor noi competențe specifice din competențele generale ale 

disciplinei și prin accesarea de noi conținuturi, care nu sunt cuprinse în 

programa de trunchi comun (unul din tipurile consacrate de disciplină opțională 

din învățământul obligatoriu, conform O. Mândruț, 2010, p. 166). 

Conținuturile cursului surprind în mare măsură întreaga gamă de 

evenimente extreme cu cauze naturale sau antropice, cu accent pe cele prezente 

în zonă; din acest motiv, capitolul dedicat hazardelor hidrologice (în particular 

viiturilor și inundațiilor) are o desfășurare temporală mai amplă și include 

aplicații practice în orizontul local. Am considerat că e necesară cunoașterea sau 

familiarizarea și cu termenii vehiculați în presă – hazard, risc, vulnerabilitate, 

pericol, pentru că o bună cunoaștere a acestora poate combate efectul negativ al 

declarațiilor alarmante și instalarea panicii, conducând la un timp mai bun de 

reacție în caz de calamitate. 

Activitățile de învățare propuse și desfășurate cu elevii au îmbrăcat 

diverse forme, în directă legătură cu aspectele legate de conținut, caracteristicile 

colectivului de elevi, mijloace și materiale accesibile, specificul disciplinei. 

 

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 

 

Propunător: prof. ELENA IGNAT 

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȚOFĂNEȘTI, jud. Bacău 

Denumireadisciplinei: Hazarde naturale și antropice 

Tipul : monodisciplinar 

Clasa : a VII-a 

Durata : 2 semestre 

An școlar: 2017-2018 

Număr de ore : 1 oră / săptămână, 35 ore/an 

ARGUMENT: 

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

anumită perioadă, a unui fenomen potenţial dăunător pentru om, pentru bunurile produse de 

acesta şi pentru mediul înconjurător. 

Opţionalul Hazarde naturale şi antropice propune o tematică deosebit de atractivă şi 

de larg interes în prezent. Scopul esenţial al acestui curs îl reprezintă studierea 

interdisciplinară a hazardelor (cu accent asupra principalelor fenomene cu grad de risc asupra 

orizontului local, respectiv inundațiile în bazinul inferior al Trotușului), a vulnerabilităţii, a 
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riscului şi în mod deosebit informarea şi educarea tinerei generaţii.Activităţile de învăţare 

sunt concepute astfel încât să permită activitatea nemijlocită a elevului, acesta fiind pus în 

situaţia de a învăţa, localiza, identifica, explica, asocia, compara, elemente legate de 

fenomenele distructive legate de natură dar şi de om, precum şi efectele pe care le au acestea 

asupra societăţii omeneşti.  

Activităţile de învăţare sunt organizate atât în sala de clasă, cât şi în  laboratorul de 

informatică (pentru documentare, prelucrare de date, testarea unor aplicații online, vizionare 

de filmulețe documentare etc) sau în teren (colectare de date, imagini, observaţii), prin 

aplicații practice (drumeții, excursii). Numai cunoaşterea precisă a acestor fenomene numite 

hazarde permite luarea celor mai adecvate măsuri atât pentru atenuarea efectelor, cât şi 

pentru reconstrucţia zonelor afectate. 

Printre hazarde naturale studiate se numără: cutremurele, erupţiile vulcanice, 

alunecările de teren, inundaţiile, seceta, tornadele, dar şi o serie de hazarde de natură 

antropică: explozii, emanaţii de gaze, accidente legate de transporturi şi agricultură, care 

necesită măsuri speciale de prevenire. 

De asemenea, cursul de faţă stimulează interesul elevilor pentru geografie în general, 

dar îi ajută să devină conştienţi şi de importanţa studierii hazardelor, mai ales în scopul 

reducerii efectelor acestora asupra societăţii omeneşti. 

Am propus acest opţional ţinând cont de: 

 interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă; 

 cercetarea aprofundată pe tematică de riscuri a orizontului local; 

 necesitatea creșterii interesului elevilor pentru activități de voluntariat și 

implicare activă în viața comunității; 

 necesitatea cunoașterii aspectelor geografice și de hidrografie locală; 

 asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare; 

 existența dotării materiale necesare în școală – laborator de informatică, 

conexiune la internet. 

 susţinere din partea conducerii școlii și a comunităţii locale pentru buna 

desfăşurare a procesului instructiv-educativ; 

 corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu aplicarea 

lor în practică și aprofundarea acestora. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

1.Utilizarea limbajului de specialitate  în prezentarea și explicarea realității geografice 

2.Utilizarea corectă a numelor proprii, a termenilor în limbi străine și a termenilor informatici 

3.Transferarea unor elemente din sfera tehnologiei informației și tehnologiei în studierea 

mediului terestru 

4.Accesarea și utilizarea conținuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informației și 

comunicării 

5.Dobândirea deprinderilor practice de analiză, investigare şi valorificare a informațiilor 

primite cu ajutorul calculatorului 

6.Identificarea și explicarea dimensiunii sociale, civice și culturale a caracteristicilor spațiului 

geografic 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1.1.identificarea principalelor tipuri de hazarde 

naturale şi antropogene la nivel global, în 

România şi în orizontul local; 

1.2.identificarea cauzelor care duc la 

declanşarea hazardelor; 

1.3.localizarea cu ajutorul diferitelor suporturi 

cartografice a zonelor în care se manifestă 

anumite tipuri de hazarde; 

1.4.cunoașterea măsurilor de prevenire, de 

diminuare a efectelor, de protecţie în cazul 

producerii unui hazard; 

2.1.însușirea și folosirea corectă a 

terminologiei de specialitate; 

3.1.transferarea elementelor informaticii în 

domeniul geografiei, pentru explicarea 

realității geografice a hazardelor studiate; 

3.2.identificarea principalelor elemente 

naturale și socio-economice reprezentate pe un 

suport cartografic în format electronic ; 

3.3.identificarea și utilizarea informațiilor cu 

caracter geografic în baze de date accesibile 

prin internet; 

4.1.aplicarea cunoștințelor și deprinderilor 

dobândite; 

4.2.utilizarea metodelor simple de investigare; 

4.3.prelucrarea informației: completarea unui 

tabel cu date extrase din surse diferite 

4.4.localizarea unor elemente din realitate pe 

suport cartografic electronic 

5.1.dobândirea cunoștințelor minime în 

utilizarea internetului și a softurilor cu specific 

geografic (Google Earth, Wikipedia, Intuitext, 

AeL, etc.); 

5.2.identificarea informaţiilor geografice în 

baze de date accesibile prin internet ; 

5.3.prelucrarea informaţiilor referitoare la 

hazarde dobândite pe baza tehnologiei 

informaţiei; 

5.4.prezentarea elementelor legate de hazarde 

 exerciţii de localizare (pe un suport 

fizic/electronic dat) – ex. să localizeze 

elementele de bază ale bazinului 

hidrografic al Trotușului; 

 exerciţii de localizare pe hartă a 

zonelor în care se manifestă diferite tipuri 

de hazarde; 

 exerciţii de ordonare/ clasificare a 

hazardelor, după criterii date; 

 exerciţii de explorare dirijată, 

analiză şi cartografiere în teren; 

 exerciții de măsurare a distanțelor pe 

hartă/în teren, în mod empiric/intuitiv; 

 aplicaţii de teren pentru observarea 

directă a efectelor unor hazarde din 

orizontul local; 

 exerciții de identificare și înțelegere 

a semnelor convenționale de pe diferite 

hărți (ex. hărți sinoptice, hărți de risc la 

inundații); 

 realizarea de materiale informative 

în scopul conştientizării populaţiei cu 

privire la măsurile de diminuare a 

efectelor distructive şi a modului de 

comportare în cazul producerii unui 

hazard; 

 realizarea de proiecte / referate / 

portofolii / studii de caz; 

 analiza hărţilor în format electronic; 

 interpretarea informaţiilor cu 

caracter geografic obţinute  de pe hărţile 

electronice; 

 exerciţii de selectare a paginilor web 

folosind diferite browsere; 

 identificarea pe harta digitală a 

termenilor geografici de bază; 

 exerciţii de identificare în sursele de 

informaţie a faptelor specifice (de 
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în format electronic; 

5.5.prelucrarea informaţiei în format electronic 

prin folosirea softurilor de specialitate: 

interpretarea unei diagrame simple, analizarea 

unei diagrame simple, elaborarea unui text pe 

baza unei diagrame, elaborarea de grafice, etc.; 

6.1.manifestarea unui comportament de 

ocrotire a mediului înconjurător și a unei 

atitudini civice, de implicare în viața 

comunității locale. 

exemplu: date, denumiri, localizări); 

 compararea noţiunilor învăţate 

anterior cu faptele observate direct ( de 

exemplu: buletinul meteo, succesiunea 

fenomenelor în timpul unui an);  

 exerciții de folosire a softurilor cu 

specific geografic pentru investigarea 

anumitor fenomene sau procese (ex. 

urmărirea prognozelor hidrologice pe 

site-ul Apele Române); 

 participarea la proiecte de interes 

local 

 

 

CONŢINUTURI 

I. Hazardele naturale şi antropice: definire, clasificare, termeni specifici. 

II. Hazardele vulcanice: 

1. Vulcanii şi erupţiile vulcanice; răspândirea pe Terra 

2. Clasificarea hazardelor vulcanice şi atenuarea efectelor acestora 

III. Hazarde legate de cutremure: 

1. Cutremurele pe Terra și în România; 

2. Protecţia antiseismică 

IV. Hazarde caracteristice versanţilor: 

1. Alunecările de teren, prăbuşirile; 

2. Avalanşele. 

V. Hazarde meteorologice și climatice: 

1. Ciclonii tropicali; 

2. Tornadele; 

3. Seceta şi deşertificarea; 

4. Depunerile de gheaţă, poleiul, ceaţa; 

VI. Hazardele hidrologice: 

1. Viituri și inundații: cauze, mecanisme, elemente caracteristice; 

2. Inundaţiile în România; 

3. Riscurile asociate viiturilor în bazinul inferior al Trotușului; 

4. Atenuarea şi reducerea riscului inundaţiilor; 

5. Aplicații practice în orizontul local; 

VII. Hazarde oceanografice: 

1. Valurile tsunami; 

2. Banchiza de gheaţă şi icebergurile; 

3. Ridicarea nivelului Oceanului Planetar; 

VIII. Hazarde biologice şi astrofizice: 

1. Epidemiile; 

2. Hazarde legate de foc; 
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3. Hazarde astrofizice; 

IX. Hazarde antropogene: 

1. Hazarde industriale; 

2. Hazarde legate de transport; 

3. Degradarea accelerată a terenurilor, despăduririle şi deşertificarea; 

4. Accidentele nucleare; 

5. Poluarea în orizontul local; 

6. Managementul deşeurilor. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Competenţele generale şi specifice care se formează în urma parcurgerii acestui curs, 

prin procesul educaţional centrat pe geografie, au la bază şi promovează următoarele valori şi 

atitudini: 

 Atitudinea pozitivă faţă de cunoaştere, educaţie, natură, societate în general, 

comunitate locală în particular; 

 Curiozitate pentru cunoașterea lumii contemporane; 

 Respect pentru diversificarea naturală şi umană a lumii contemporane; 

 Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din orizontul local; 

 Disponibilitatea pentru învățarea permanentă. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 Portofoliu 

 Proiecte individuale/de grup 

 Fişe de lucru individuale, teste 

 Referate 

 Chestionare de evaluare 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

În clasa a VII-a, ora suplimentară de curs oferită de acest opțional aduce numeroase 

oportunități de a aplica în mod efectiv și practic cunoștințele dobândite până acum, ajută la 

fixarea și exersarea termenilor și numelor proprii, precum și la folosirea unei terminologii 

geografice şi a cunoştinţelor de geografie generală. La aceasta se adaugă dobândirea unor 

deprinderi de bază în lucrul cu calculatorul și diferitele softuri, care permit de asemenea 

aprofundarea cunoștințelor din cadrul orelor de geografie și, prin efectuarea activităților de 

învățare propuse, asigură însușirea lor prin exercițiu practic, nu prin memorare mecanică.  

Folosirea internetului și a mijloacelor multimedia conduce la o serie de exemple de 

noţiuni şi de denumiri, precum și la o cantitate de informație pe care elevul trebuie să învețe 

să o gestioneze în mod corect, prin extragerea esențialului și fixarea informației extrase în 

diferite forme (fișiere text, tabele, grafice și diagrame, etc.). 

Localizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor pe suporturi cartografice în format 

electronic constituie elementeale unei competenţe generale a geografiei corelată cu cerințele 

specifice TIC și  presupune: identificarea localizării, compararea localizării pe hartă cu cea 

din realitate, înţelegerea semnelor convenţionale şi transferarea informaţiei cartografice într-

un mesaj oral sau scris. În cazul clasei a VII-a este deja în curs dezvoltarea la elevi a 



104 
 

interesului pentru informare şi cunoaştere. Sursele mass-media şi lucrările complementare pot 

stimula acest interes. Pentru realizarea competenţelor asumate, se recomandă activităţile de 

învăţare propuse anterior. 
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PLANIFICAREA ANUALĂ 

 

Clasa a VII-a 

Nr. ore/an : 35 

Nr. ore/săpt. : 1 oră 

Nr. 

crt 
Unitatea de învăţare 

Nr. ore 

alocate 

1 Hazardele naturale şi antropice: definire, clasificare, termeni specifici 2 

2 Hazardele vulcanice 2 

3 Hazarde legate de cutremure 2 

4 Hazarde caracteristice versanţilor 2 

5 Hazarde meteorologice și climatice 4 

6 Hazarde oceanografice 3 

7 Hazarde biologice şi astrofizice 3 

8 Hazarde antropogene 6 

9 Hazardele hidrologice 8 

10 Sinteză și evaluare finală 2 

11 
Programul “Să știi mai multe, sa fii mai bun” (săpt. 26-30 martie 

2018) 
1 

TOTAL ORE 35 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ   

(MACROPROIECTAREA INSTRUIRII) 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de 

învăţare 

Competenț

e specifice 
Detalieri de conţinut 

Nr.  

ore 
Săpt. Obs. 

Semestrul I 

1 Hazarde 

naturale şi 

antropice 

1.1, 1.2, 4.2, 

5.1 

 Definirea, clasificarea 

și termenii specifici  

(hazard, vulnerabilitate, 

periculozitate, risc, risc 

asociat) 

2 1 – 2 Test inițial  

 

Evaluare 

orală 

 

2 Hazardele 

vulcanice 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2,5.2, 

5.3 

 Vulcanii şi erupţiile 

vulcanice; răspândirea pe 

Terra 

 Clasificarea hazardelor 

vulcanice şi atenuarea 

efectelor acestora 

 

2 3 – 4 Testare 

secvenţială 

3 Hazarde 

legate de 

cutremure 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2,5.2, 

5.3 

 Cutremurele pe Terra 

și în România 

 Protecţia antiseismică 

 

2 5 – 6 

Observare 

sistematică 

4 Hazarde ca-

racteristiceve

rsanţilor 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 

 Alunecările de teren, 

prăbuşirile 

 Avalanşele 

2 7 – 8 

Observare 

sistematică 

5 Hazarde 

meteorologic

e și climatice 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.25.2, 

5.3 

 Ciclonii tropicali 

 Tornadele 

 Seceta şi deşertificarea 

 Depunerile de gheaţă, 

poleiul, ceaţa 

4 9 – 12 Observare 

sistematică 

6 Hazarde 

oceanografic

e 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2,5.2, 

5.3 

 Valurile tsunami 

 Banchiza de gheaţă şi 

icebergurile 

 Ridicarea nivelului 

Oceanului Planetar 

 

3 13 – 

15  

Testare 

secvențială 

Vacanța de iarnă 

(23.12.2017 – 14.01.2018) 

7 Hazarde 

biologice şi 

astrofizice 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2,5.2, 

5.3 

 Epidemiile 

 Hazarde legate de foc 

 Hazarde astrofizice 

 

3 16 – 

18  

Testare 

secvenţială 

Vacanța intersemestrială 

(3 – 11.02.2018) 
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Semestrul al II-lea 

8 Hazarde 

antropogene 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2,5.2, 

5.3, 5.4 

 Hazarde industriale 

 Hazarde legate de 

transport 

 Degradarea accelerată 

a terenurilor, despăduririle 

şi deşertificarea 

 Accidentele nucleare 

 Poluarea în orizontul 

local 

 Managementul 

deşeurilor 

6 19 – 

24 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

Testare 

secvenţială 

9 Programul “Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”  

1 25 Activități 

extracurricu

lare 

10 Hazarde 

hidrologice 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 

4.4,5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 6.1. 

 Viituri și inundații: 

cauze, mecanisme, 

elemente caracteristice; 

 Inundaţiile în 

România; 

 Măsuri de atenuare şi 

reducere a riscului 

inundaţiilor  

 Riscurile asociate 

viiturilor în bazinul 

inferior al Trotușului:  

date, aplicații practice în 

orizontul local. 

8 26 – 

33 

 

 

 

 

 

*Aplicații 

practice pe 

teren 

 

 

 

Testare 

secvenţială 

11 Sinteză şi 

evaluare 

1.1 ... 6.1.  Sinteză şi evaluare 

finală 

2 33 – 

34 

Evaluarea 

portofoliilor 

*Aplicații practice pe teren: proiect educațional, activități extracurriculare 

 

 

PLANIFICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

 

Clasa: a VII-a 

Nr. ore/săptămână: 1 

Disciplina: Hazarde naturale și antropice 

Unitatea de învățare: HAZARDELE HIDROLOGICE              Nr. ore alocate: 8 

Nr 

crt 

Conținu 

turi 

Competențe 

specifice 

Activități de 

învățare 

Resurse 

procedurale 

/ 

materiale 

Nr. 

ore/ 

Săpt. 

Evaluare 

1 Viituri și 

inundații: 

cauze, 

mecanisme, 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 

4.4,5.2, 5.3, 

●Identificarea 

cauzelor, 

mecanismelor, 

efectelor 

Conversația 

Explicația 

Observarea 

Demonstrația 

2 

 

11-20 

apr. 

Observare 

sistematică 
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elemente 

caracteristice 

 

5.4, 5.5, 6.1. inundațiilor 

●Compararea 

viiturii cu 

inundația 

●Interpretarea 

hidrografului unei 

viituri simple 

Lucrul cu harta 

Lucrul cu 

grafice și 

diagrame 

/ 

Hărți 

Hidrograf 

 

2 Inundaţiile în 

România; 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 

4.4,5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 6.1. 

●Identificarea 

principalelor 

evenimente 

istorice din punct 

de vedere al 

inundațiilor 

(extragere de date 

dintr-un tabel) 

●Localizarea 

râurilor pe care au 

avut loc inundații 

majore 

Conversația 

Explicația 

Observarea 

Demonstrația 

Lucrul cu harta 

Lucrul cu 

tabele 

/ 

Harta 

României 

Mijloace 

audio-video, 

internet 

1 

 

23-27 

apr. 

 

 

Evaluare 

scrisă: 

fișă de 

lucru 

 

3 Măsuri de 

atenuare şi 

reducere a 

riscului 

inundaţiilor  

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 

4.4,5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 6.1. 

●Exerciții de 

urmărire pe site a 

unei prognoze 

hidrologice 

(anexa 5.1) 

●Enumerarea 

măsurilor 

structurale și 

nestructurale 

●Cunoașterea 

semnificației 

codurilor de 

atenționare 

hidrologică 

Conversația 

Explicația 

Observarea 

Argumentarea/

Broșură 

informativă  

 

Prezentare ppt  

 

Mijloace 

audio-video, 

internet 

2 

 

30 apr 

- 

11 mai 

Chestionar 

4 Riscurile 

asociate 

viiturilor în 

bazinul 

inferior al 

Trotușului:  

informare 

1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 

4.4,5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 6.1. 

●Exerciții de 

localizare a 

elementelor de 

bază ale 

bazinului 

Trotușului; 

●Înțelegerea 

semnelor 

convenționale 

●Identificarea 

elementelor 

caracteristice 

viiturilor în 

Conversația 

Explicația 

Observarea 

/Harta 

bazinului 

hidrografic 

 

Hărți de hazard 

la inundații 

Harta sinoptică 

 

Prezentare ppt 

2 

 

21mai 

- 

1.iun 

Observare 

sistematică 
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bazinul 

Trotușului 

5 Sinteză și 

evaluare 

1.2.....6.1. ●Recapitularea 

noțiunilor 

studiate 

Conversația 1 

4-8 iun 

Test de 

evaluare  

finală 

 

 

 

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

IGNAT ELENA  „Public perception of flood risks in the Tazlău-Cașin basin” în vol. Riscuri 

și catastrofe, An VIII nr. 6/2009, coord. Sorocovschi V., Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 

pp. 185-192, 2009 

MÂNDRUȚ O., Competențele în învățarea geografiei. Ghid metodologic pentru aplicarea 

curriculumului de geografie din învățământul preuniversitar, Ed. Corint, București, 2010 

SANDU (IGNAT) ELENA, ”Riscuri hidrice asociate viiturilor în bazinul inferior al 

Trotușului. Studii de caz”, lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, 

Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, 2019. 
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Proiect didactic transcurricular 

( limba si literatura română și geografie) / 

Cross-curricular Lesson Plan 

(Romanian Language and Literature and Geography) 
 

 

Mateiciuc Maria-Oana
38

, Ipate Emil
1 

 

 
 Rezumat. Prezentul proiect didactic este absolut original, fiind conceput doar de cei doi 

profesori de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, ambii preocupați în a creea forme de colaborare 

care pot să atragă elevii prin ineditul proiectului didactic conceput de ei. Astfel se pot construi punțile 

care compun o schemă mentală trancurriculară. Astfel se evită tratarea simplistă, greu de înțeles fără 

integrarea în complexitatea realității, a unei teme precum cea a „motivului luminii” în poezie. Doar 

așa se poate face legătura cu celelalte domenii de manifestare, care pot conduce la o înțelelere și chiar 

la dezvoltarea unei gândiri exhaustive, de tip sistemic. 

 Cuvinte-cheie: învățare prin cooperare, competențe transversale, didactică 

 
Abstract. This teaching project is absolutely original, being designed only by the two 

teachers from Petru Poni Technological High School of Iaşi, both concerned of creating forms of 

collaboration that can attract students through thir unique lesson planning designed by them. Thus, the 

bridges that make up a trans-curricular mental scheme can be built. This avoids the simplistic 

treatment, difficult to understand without the integration in the complexity of reality, of a topic such 

as the “symbol of light” in poetry. This is the only way to connect with the other fields of 

manifestation, which can lead to an understanding and even to the development of an exhaustive, 

systemic thinking. 

 Keywords: cooperative learning, transversal skills, didactics 

 

 

 Proiectul didactic include următoarele secvențe organizatorice: 

Data: 12.12.2019 

Clasa: a XII –a D 

Obiectul: Limba și literatura română/în colaborare transcurriculră cu geografia 

Subiectul: Motivul luminii în literatură şi alte domenii culturale . Text suport 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de Lucian Blaga 

Tipul lecției: mixtă 

             Competențe generale: 

-formarea deprinderii de a recepta, a identifica și a interpreta noțiuni de teorie 

literară;  

-folosirea strategiilor de comunicare orală; 

                                                           
38

 Profesori la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Bd. Socola, nr. 61 A, telefon 0232-237225. E-mail: 

oanamaria201155@yahoo.com și lipate_emil@yahoo. com  

mailto:oanamaria201155@yahoo.com
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-dezvoltarea deprinderii de a formula opinii personale și de a le susține la nivel 

argumentativ. 

           Competențe derivate: 

-identificarea motivelor literare într-un text dat; 

-recunoaşterea şi interpretarea sensurilor denotativ şi conotativ ale cuvintelor-

cheie; 

-redarea valenţelor simbolice ale unor termeni dintr-o poezie dată 

-precizarea elementelor de filosofie şi mitologie valorificate în texul dat 

           Resurse educaționale 

a) Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de Lucian Blaga 

b)Capacitatea normală de receptare a elevilor 

c)Timp de lucru: 50 min 

           Strategia didactică 

a)Metode și procedee: conversația euristică și catihetică, exercițiul, deducția, 

problematizarea 

b)Mijloace de învătământ: manualul de clasa a XII-a Ed. Art, Bucuresti 

c)Material didactic: fragmente din textul  mentionat, extrase pe fișe 

d).Forma de organizare: activitate frontală în alternanță cu cea individuală 

 

  SCENARIUL DIDACTIC 

Partea I-a 
I. Moment organizatoric ( notarea absențelor, verificarea temei pentru 

acasă) 

II. Captatio benevolentiae( multiplele sensuri pe care le are cuvantul 

lumina, în literatură, filosofie, mitologie,  geografie, fizică etc. ; 

expresii sau proverbe ce conţin acest cavant ) 

  Exemple 

1. Femeia leneşă e ca o lampă fără lumină. 

2. Acolo unde este lumina soarelui, este şi umbră. 

3. Dragostea şi lumina nu pot fi ascunse. 

4. Inimile pline de lumină trăiesc mai mult. 

5. Expresii – a face lumină, pe lumină, limpede ca lumina zilei, a scoate 

la lumină, a pune în lumină, a se lumina de ziuă, a se face lumină în 

capul cuiva etc. 

III. Anunțarea lecției: Motivul luminii în literatură şi in alte domenii de 

cultură, text suport Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de 

Lucian Blaga 
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IV. Dirijarea procesului de învăţare şi fixare a cunoştinţelor 

Profesorul solicită elevii să formeze grupe de  4 elevi care să completeze 

rubricile date, la tablă, cu informațiile cerute. 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de L. Blaga 

        A.Etapa A: 

     - apariție ( 1919, vol. de debut Poemele luminii ) 

                - specie literară ( artă poetică modernistă ) 

                - teme ( rolul creatorului, misterul, cunoașterea, relația om-univers,     

natura,  timpul ) 

               - motive literare ( lumina, luna, ochiul, buzele, logosul) 

               - elemente moderniste ( viziunea inedită asupra temei creației, 

respectiv valorificarea ideilor din filosofia lui Blaga despre cunoașterea 

paradisiacă și cunoaștera luciferică, exacerbarea lirismului și prozodia 

modernă ) 

               - titlul ( metaforă centrală, revelatorie, ce semnifică atitudinea eului 

liric față de misterele lumii ) 

               - ideea poetică (atitudinea de protejare a eului liric blagian față de 

misterele lumii, existente in flori, ochi, buze și morminte, termeni-simbol care 

semnifică universul existentei) 

               - nivel stilistic ( figuri de stil, în special metaforele revelatorii, câmp 

semantic al misterului ) 

               - prozodia modernă ( vers alb, lipsa rimei, tehnica ingambamentului ) 

      B.Etapa B: 

         - opinii  despre noţiunea de lumină- conotaţii diferite, de la cea principală, 

în poezia lui Blaga, de cunoaştere, la altele, de ex. ideal, salvare, renaştere, 

soare, viaţă, iniţiere, iluminare spirituală, ochiul lăuntric, iubire, fericire, 

eternitate, aură, divinitate, incipit, increat, forţa primordială etc. 

  

Echipele de elevi completează cele doua coloane cu date esențiale, 

urmând să le dezvolte, oral. Se ajunge la idea că termenul are multiple 

conotaţii şi este întalnit în numeroase şi variate domenii, de la fizică, 

biologie, pană la mitologie, filosofie, ştiiţe oculte ş.a.  

 

Partea a II- a lecţiei este prezentată de prof. Ipate Emil 

Lumina în ipostaze diferite este partea în care se va trata succesiv, fie prin 

expunere frontală, prin dialog / conversație examinatoare și euristică, prin 

întrebări de tip problemă, brain–storming, etc.(se utilizează material special 

pregătite în  power-point). 

Tematici cu aspect de conexiuni transcuriculare care sunt tratate în materialele 

power point și filmulețe didactice: 

-teoria Big Bang de formare a Universului și teoria din Geneza biblică; 

- bilanțul radiativ și spectrul electromagnetic; 

- fotonul- particulă sau undă electromagnetic 
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- distanțele cosmice parcurse în ani lumină; 

- erupțiile solare; 

- lumina aurorelor polare; 

- curcubeul; 

- lumina fulgerelor globulare sau clasice; 

- fenomenul luminous Tungus DIN ANUL 1908; 

- desene fractale realizate de lumina fulgerului; 

- câteva simboluri pentru lumină și întuneric; 

- lumina de pe Muntele Tabor; 

- focul celest de la Sodoma și Gomora (paralela cu meteoriții și 

cometele); 

- Saul din Tars și lumina necreată; 

- lumina sfântă sau pascală; 

- aurele de lumină /de slavă și fenomenele optice din atmosferă; 

- aurele și biocâmpul; 

- ceasul floral compus din flori heliofile care se deschid la ore diferite din 

zi; 

- ceasul solar din trecut; 

- laserul ca o componentă polarizată a luminii, descoperire cu mari 

valențe în viitor. 

Dăm exemple de câteva slide-uri folosite în prezentare noastră complexă: 

V. Asigurarea feed-back-ului 

Fiecare echipă adresează o întrebare celorlalte. Câstigă puncte echipa cu 

cea  interesantă intrebare. 

VI. Evaluarea  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, prin note trecute în catalog sau, 

daca e cazul, prin puncte folosite la o evaluare ulterioară sau aprecieri verbale. 

Bibliografia include peste 31 de surse consultate sau citate în această prezentare 

originală, iar partea de geografie și alte domenii culturale este exemplificată și 

plin slide-urile următoare. 
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Reprezentarea spectrului electromagnetic, în care apare și 

spectrul vizibil al luminii (25)

Bilanțul radiativ din atmosferă se calculează cu o formulă: Q=(S+D+A)-(R+T)

 
Slide 1 

 

 

Lumina se produce, fizic, în exploziile stelare din galaxie, dar și în sistemul
solar. Stelele ard, în reacții termonucleare, hidrogenul stelar. Distanțele

parcurse de lumină în cosmos se măsoară în ani lumină. Un an lumină este
distanța cosmică parcursă într-un an de lumină, având viteza de 300 mii Km/s 

(adică 9.460 miliarde de Km)  (25). Din acest motiv, noi vedem o stea de la 
capătul celălalt al galaxiei după 100.000 de ani de la formarea sa. M. 

Eminescu afirma: „La steaua care a răsărit,/ E-o cale atât de lungă / Că mii de 
ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă”.
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Erupția solară este o explozie uriașă în atmosfera Soarelui, care poate 

elibera uriașe cantități de energie, de plasmă, cu zeci de milioane de grade.

Erupțiile solare afectează toate straturile atmosferei 

solare(fotosfera, cromosfera și coroana), încălzind plasma și 

accelerând electronii, protonii și ioni grei aproape de viteza luminii (23).
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LUMINA AURORELOR POLARE – fenomen optic  rezultat din 

impactul particulelor de vânt solar cu câmpul geomagnetic (în

ionosferă) (21)  
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CURCUBEUL – un spectru de culori (ROGVAIV)  de forma unui arc colorat pe

cer, atunci când lumina Soarelui se refractă în picăturile de apă .

Biblia consideră curcubeul un semn al legământului lui D-zeu cu lumea, de a nu 

permite potopul (20)
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Avion afectat de un fulger globular(6)
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O alt aspect al fulgerului globular (7)  
Slide 7 

 

 

 

FENOMENUL LUMINOS TUNGUS din 1908, când o SFERĂ DE FOC / 

METEORIT a explodat în Siberia, în atmosferă, carbonizând pădurea

Tunguska. Satele situate sub 200 de kilometri de locul exploziei au fost rase de 

pe faţa pământului , iar pe o rază de 100 de kilometri orice vietate a fost nimicită 

instantaneu.  
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Fulgerul clasic este un arc electric luminos, rezultat prin descărcare electrică între 

nori, fiind cauzat de o diferență de potențial electrostatic. Acest fenomen

meteorologic are loc între nori încărcați cu sarcini electrice diferite sau între nori

și pământ (22 și 8).
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Legenda biblică povesteşte că cetăţile Sodoma şi Gomora, din 

valea Iordanului, la sud de Marea Moartă, au fost arse şi prefăcute 

în ruine, de flăcări trimise din cer, drept pedeapsă pentru 

fărădelegile locuitorilor (29).
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Aură de lumină din biocampul unei plante sau a unui om, diferind
în stralucire și culori. ( BIOCÂMPUL este un câmp luminos specific 

organismelor vii, în care fenomenele electromagnetice se 
interfereaza cu fenomenele bioenergetice) (17 și 18)
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CEASURILE FLORALE se bazează pe adaptarea unor plante heliofile

(iubitoare de lumină) la intensitățile luminii solare din timpul zilei (24)
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CEASUL SOLAR, instrument care folosește un ax central și umbra 

acestuia produsă de lumina solară (27)

 
Slide 13 

 

 

Termenul laser provine din limba engleză fiind acronimul LASER - Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation („amplificarea luminii prin 

stimularea emisiei de radiație”). România a fost a patra țară din lume în care s-au 

realizat lasere, în urma unor cercetări din 1961 al unui colectiv condus de Ion I. 

Agârbiceanu (fiul scriitorului Ion Agârbiceanu (19). În proiectul de la Turnu

Măgurele, cel mai mare din lume, de 352 mil euro, sunt implicate 40 de instituții

academice și de cercetare din 13 state membre UE.
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Les moyens d’expression du français d’autrefois, de nos jours et depuis 

toujours et leur utilité pratique pour  les disciplines comme la géographie, 

l’histoire, la sociologie et ainsi de suite / Mijloacele de exprimare de ieri, de 

astăzi și dintotdeauna, folosite de limba franceză și utilitatea practică 

pentru discipline precum geografia, istoria, sociologia și așa mai departe 

 

Epure Teodor
39

 

 

Résumé: Le français est certainement l‟un des plus connus langages du monde entier 

et en même temps le berceau des concepts et des idées qui remontent loin dans l‟histoire de 

l‟humanité. Il y a parmi les termes spécifiques à telle ou telle science, des mots devenus déjà 

internationaux pour définir des notions très connues. À partir de l‟idée que presque une 

moitié de l‟Afrique parle le français, suivie par le Canada Francophone, les Antilles, les 

DOM-TOM et par tous ceux qui apprennent le français en tant que langue étrangère ou pour 

mieux communiquer, il ne faut pas laisser à côté l‟idée d‟étudier, tant soit peu, l‟importance 

du français dans notre vie. Quant à la géographie, un grand nombre de notions clés, des noms 

de pays et de continents, de régions etc. proviennent du français. 

  Mots- clés: le français, la géographie, utilité pratique, interdisciplinarité, sciences. 

 

Rezumat: Franceza, este, cu siguranță, una dintre cele mai cunoscute limbi din lumea 

întreagă și este, în același timp, leagănul unor concepte și idei care se pierd departe în istoria 

umanității. Printre termenii specifici folosiți de o știință sau alta, există cuvinte devenite deja 

internaționale care definesc noțiuni foarte comune. Pornind de la ideea că aproape o jumătate 

din Africa vorbește limba franceză, urmată de Canada Francofonă, Insulele Antile, Teritoriile 

și Domeniile de peste Mări și de către toți cei care învață limba franceză ca limbă străină sau 

pentru a comunica mai bine, nu trebuie să  neglijăm ideea de a studia măcar puțin și 

importanța acestei limbi în viața noastră. Cât despre geografie, o mulțime de noțiuni cheie, 

nume de țări și continente, de regiuni etc. au  la origine limba franceză. 

Cuvinte- cheie: limba franceză, geografia, utilitate practică, interdisplinaritate, științe. 

 

 

  Le français est certainement l‟un des plus connus langages 

du monde entier et en même temps le berceau des concepts et  des idées qui 

remontent loin dans l‟histoire de l‟humanité. Il y a parmi les termes spécifiques 

à telle ou telle science, des mots devenus déjà internationaux pour définir des 

notions très connues. À partir de l‟idée que presque une moitié de l‟Afrique 

parle le français, suivie par le Canada Francophone, les Antilles, les DOM-
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TOM et par tous ceux qui apprennent le français en tant que langue étrangère ou 

pour mieux communiquer, il ne faut pas laisser à côté l‟idée d‟étudier, tant soit 

peu, l‟importance du français dans notre vie.   

Il y a quelques siècles, l‟expansion du colonialisme a eu son essor. Au-

delà de son rôle punitif, le colonialisme a contribué à la diffusion du français 

partout dans le monde. Par le vocabulaire très riche, par les valeurs culturelles, 

le français est aujourd‟hui, à côté de l‟anglais, un langage tout à fait 

indispensable. S‟il y a quelques siècles, le français était le symbole de 

l‟imbattable Napoléon, des mousquetaires ou des romans des rois et des reines 

de l‟histoire de la France, aujourd‟hui, les notions de français s‟imposent par 

des termes très connus. Chaque homme de n‟importe quel pays connaît, par 

exemple, le sens des mots tels planète, volcan, Lune, Océan, paysage, utilisés 

dans le domaine de la géographie. Dans le même domaine, beaucoup de villes, 

de pays, des îles ont un nom français. En les utilisant, un grand nombre de 

citoyens de notre planète ont la possibilité de mieux comprendre la vie, de 

l‟accepter ou non, mais d‟être mieux informés d‟une façon encore plus 

accessible. Sans doute, partout dans le monde, il y a un grand nombre de 

langues, chacune avec les moyens propres d‟expression, mais l‟idée d‟une 

langue capable d‟exprimer des notions accessibles pour tout le monde c‟est tout 

à fait incroyable et désirable. Pourtant, à côté des langues romanes, les notions à 

vrai dire génériques s‟imposent de plus en plus dans les domaines les plus 

variés. Ainsi, pour le domaine de la protection de l‟Environnement, le 

vocabulaire est très riche en termes qui ne nécessitent plus la traduction, tels 

arbre, énergie, planète, protéger, protection, centrale etc. Le terme générique de 

l‟environnement, lui-même est commun pour les langues française et anglaise.  

Au-delà de son rôle incomparable, le français représente aussi une façon 

d‟agir, un véritable concept de vie et d‟action. Tout le monde est d‟accord avec 

l‟idée de LIBERTÉ, ÉGALITÉ et FRATERNITÉ, les notions d‟un patriotisme 

sans égal, surgi des combattants qui ont initié la Révolution Française, la 

démarche la plus sanglante d‟une communauté contre la monarchie dont l‟esprit 

s‟est répandu partout dans le monde. La grandeur de la culture française, la 

littérature, la musique, le théâtre ont sans doute apporté des idées, des notions et 

des courants en tant que modèles à suivre ou à imiter. Si l‟on regarde ou non la 

culture des pays francophones, il n‟est pas si difficile à observer les influences. 

En outre la gastronomie vient s‟ajouter à l‟usage du français dans différents 

domaines, parce que la cuisine française c‟est tout à fait unique. Il y a beaucoup 

de plats connus dans tout le monde: savarins, choux à la crème, soupe, gril, 
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roulade, bouillon etc. Beaucoup de mots très utilisés de nos jours ont comme 

origine le français : Napoléon devenu monnaie, Gambetta, un chapeau, Savarin, 

un gâteau et la liste reste ouverte. Maintenant c‟est le moment quand on se 

demande si le français représente le passé, le présent ou le futur. Pour y 

répondre il faut se rapporter en même temps au Siècle des Lumières, au monde 

actuel et à l‟avenir. Au debout tout sera assez difficile, ensuite les liens 

deviendront de plus en plus accessibles. Pourquoi ça ? Peut- être parce que le 

français a été, est et il sera toujours au milieu des événements en s‟accoutumant 

au cri de l‟époque. Il est pratiquement impossible de trouver une autre langue 

encore plus riche de sens comme le français. 

 Le français n‟est pas un langage facile, il n‟est pas impossible, mais il est 

tout à fait plein d‟une musicalité incroyable, d‟une richesse souvent impossible 

à comprendre jusqu'à la fin, sans un travail acharné. D‟autre part, le français ce 

n‟est pas seulement un langage, mais c‟est un véritable concept, une façon de 

vie et la vie même d‟une tierce de notre planète. Voilà pourquoi le français c‟est 

le porteur de sens pour l‟époque contemporaine, c‟est la voix pleine de charme 

de Mireille Mathieu ou d‟Édith Piaf Gassion, c‟est la douceur d‟un gâteau 

raffiné et peut-être la beauté d‟un tableau de Renoir ou de Matisse. Les 

nouvelles techniques abondent en termes assez accessibles, des termes issus du 

français. Si l‟on admet ou non, le français domine notre terre et il faut accepter 

cela, malgré le consentement ou le refus de cette idée.   
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La capătul vestic al Europei - Cabo de Roca / 

At the Western Cape of Europe - Cabo da Roca 
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40
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Rezumat. Acest articol explorează câteva impresii de călătorie trăite și văzute din 

perspectiva turistului, prin obiectivul unui geograf, mereu fascinat de peisaje spectaculoase. 

Țărmul înalt şi stâncos, impresionantul promontoriu al Capului Roca, precum şi măreția 

oceanului sunt elemente care îți marchează starea de spirit mult timp și te invită să te întorci 

la capătul vestic al Europei. 

 Cuvinte cheie: Portugalia, Cabo da Roca, impresii, călătorii 

 
 

Abstract. This article explores several travel impressions lived and seen from the 

perspective of the tourist through a geographer‟s lens, always fascinated by spectacular 

views. The high, rocky shore, the impressive headland of Cape Roca, the greatness of the 

ocean are elements that mark your state of mind for a long time and invite you to come back 

to the Western end of Europe. 

 Keywords:  Portugal, Cabo da Roca, impressions, travelling 

 

 

 

Cabo da Roca (Capul Roca) este un promotoriu al coastei atlantice, în 

Portugalia și cel mai vestic punct al Europei continentale (fig. 1). Cunoscut de 

către romani sub numele de Promontorium Magnum, capul este o stâncă îngustă 

de granit, de 140 m înălțime, reprezentând capătul vestic al Munților Sintra. Se 

află în Parcul Natural Sintra – Cascais, la 42 km vest de orașul Lisabona. 

Coordonatele sale geografice (paralela de 38°47´N și meridianul de 9°30´V) 

sunt înscrise pe o placă de piatră a monumentului construit pe amplasamentul 

promotoriului (fig. 2). 

Cabo da Roca reprezintă, de fapt, cea mai proeminentă parte a unei coaste 

dominată de stânci înalte, fiind, în esenţă, un vârf stâncos, parte integrantă a 

Masivului eruptiv Sintra. 

                                                           
 
1
Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, str. Butuceni, nr.10, Sector 1, Bucureşti, 

sandulache.catalina1974@gmail.com 
41

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Bld.N. Bălcescu, nr.1, Sector 1, email: 

sandulachei@yahoo.com 



125 
 

 

Fig. 1 Promotoriul stâncos al Capului  Roca            Fig. 2 Placa de piatră și monumentul 

 

Acest promontoriu și țărmul înalt reprezintă extremitatea de vest a 

vechiului masiv eruptiv Sintra, așa cum reiese atât din prezența granitului (în 

nord) și a sienitului (în sud). În vecinătatea Capului există elemente de gabbro – 

diorit, brecie vulcanică și granit (fig. 3); aceste roci reprezintă, mai degrabă, 

“rădăcinile” vulcanului care va fi existat aici şi a cărui parte superioară a fost 

distrusă de eroziune. 

Fig. 3 Rocă magmatică aflată în vecinătatea 

Capului Roca 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere biologic, regiunea prezintă o floră bogată, care 

include specii rare și pe cale de dispariție, fiind rezultatul unor factori care 

includ orientarea vânturilor dominante din nord-vest, încărcate cu umiditate, 

prezența oceanului și ceața frecventă. O mare parte a vegetației de pe această 

coastă este joasă și adaptată la condițiile de umiditate și de vânt. 

Deși există o varietate de plante, Cabo da Roca a fost invadat de speciile 

de plante invazive, precum Carpobrotus edulis (fig.4). Această plantă este 

membră a familiei suculente Aizoaceae și a fost introdusă de locuitorii regiunii 

de câteva decenii, dar acum acoperă o mare parte a terenurilor de pe Cabo da 

Roca. 
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Fig. 4  Invazivul Carpobrotus edulis, răspândit pe platoul Capului 

 

Formațiunile stâncoase prezintă dovezi ale abraziunii puternice a 

litoralului (fig. 5), țărmul fiind înalt, stâncos, dominând oceanul cu înălțimi de 

100-150 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Coasta atlantică: la sud (a) și la nord (b) de Capul Roca 

Multe păsări migratoare și marine se adăpostesc temporar de-a lungul 

stâncilor și al golfurilor protejate din zona de coastă. Golfurile stâncoase și 

nisipoase sunt aproape lipsite de orice formă de vegetație superioară, dar totuși 

aici trăiesc nevertebrate lipite de roci sau îngropate in nisip (anemone, stele de 

mare, patellogastropoda, crabi, spongieri). 

Multe păsări aleg să îşi facă aici cuib, întrucât stâncile le oferă siguranță 

față de prădători. 

 

 

Pe Cabo da Roca se află un far (fig. 6), care nu este deschis publicului, un 

restaurant, un magazin de souveniruri și un panou informativ. 

 

a. b. 
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Fig. 6 Farul de pe promotoriul Capului 
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Arhipelagul Bazaruto din Oceanul Indian/ 

Bazaruto Archipelago in the Indian Ocean 

 

 

 

Gheorghiță Constantin
42

, Paraschiv Viorel
43

, Roman Nicolae Aurelian
44

 

 

 

 

Rezumat. Insulele Bazaruto au fost vizitate cu prilejul expediției noastre în 6 state din Africa 

australă (Africa de Sud, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambic și Eswatini) în august-septembrie 

2019. Relieful este dominat de dunele înalte cu nisip feruginos pe alocuri, care prin  peisajul superb 

fac din aceste insule un adevărat paradis turistic. Doar pe alocuri vegetația îndrăznește să evolueze 

firav, mai ales la umbra celor câțiva palmieri. Evoluția policiclică a Canalului Mozambicului ne arată 

că relieful insulelor a fost separat recent de țărm, deoarece la aceeași latitudine pe țărm se întinde un 

relief identic în care abraziunea marină a sculptat o faleză înaltă în nisipuri slab consolidate dominată 

de procese tipice de versant și, mai ales, de sufoziune! 

Cuvinte-cheie: Bazaruto, arhipelag, turism, deșert  

 

Abstract. The Bazaruto Islands were visited during our expedition to 6 southern 

African states (South Africa, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambique and Eswatini) in 

August-September 2019. The relief is dominated by high dunes with ferruginous sand, which 

by the beautiful landscape make these islands a real tourist paradise. Only in some places 

does the vegetation dare to evolve weakly, especially in the shade of the few palm trees. The 

polycyclic evolution of the Mozambique Channel shows that the relief of the islands was 

recently separated from the shore, because at the same latitude an identical relief where 

marine abrasion carved a high cliff in weakly consolidated sands dominated by typical slope 

processes and more chosen by suffusion lies on the shore! 

Keywords: Bazaruto, archipelago, tourism, desert 

 

 

 

Arhipelagul este situat în apropierea coastelor Mozambicului și este 

format dintr-un grup de insule, alcătuite predominant din nisipuri (foto nr. 1). 

Conform surselor mozambicane, în acest arhipelag sunt considerate cinci insule 

(Bazaruto cu 10 170 de hectare (ha- foto nr. 1), Benguerra, 2 399 ha (foto nr. 3), 
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Magaruque, 208 ha, Santa Carolina, 59 ha și Bangue, 20 ha). Acestora li se mai 

alătură și alte câteva insulițe. 

Prima mențiune documentară posibilă este cea din cronicile egiptene 

medievale, Insula Bazaruto, numită de către egipteni Insula Crocodilului, 

presupunându-se ca fiind cel mai sudic punct de pe coasta estică a Africii unde 

au ajuns comercianții egipteni. În prezent, crocodilii constituie o prezență 

vizibilă pe insulă! 

 
Foto nr. 1. Insula Benguerra (foto Gheorghiță C.) 

 

Formarea insulelor este datorată Curentului Mozambicului și aluviunilor 

aduse de râul Save. Relieful este format predominant din dune de nisip, unele 

având câțiva zeci de metri înălțime. Insula Santa Carolina prezintă și formațiuni 

stâncoase formate din recif fosil. Arhipelagul se află la circa 20 de kilometri în 

largul coastelor mozambicane, între orașele Inhassoro în nord și Vilankulo în 

sud. La frumusețea paradisiacă a insulelor (nu întâmplător una dintre insulițe 

este numită Insula Paradisului) se adaugă recifele coraligene care mărginesc 

spre larg insulele Benguera și Bazaruto. 

Apele extrem de bogate în forme de viață marină din Canalul 

Mozambicului au atras, între anii 1960 – 1970, navele de pescuit sovietice și 

japoneze care aproape au dus la eradicarea multor specii marine. Ca urmare a 

pericolului reprezentat de pescuitul excesiv, autoritățile mozambicane au 

declarat în 1971 Parcul Național Marin Arhipelagul Bazaruto, cuprizând o 

suprafață de 143 000 hectare. Parcul protejează: dunele costiere, plajele 

stâncoase și nisipoase, recifele coraligene, pădurile de mangrove și plantele 
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marine. Aici își au adăpostul peste 180 de specii de păsări, 16 specii de 

mamifere terestre, 500 de specii de moluște și 2 000 de specii de pești. Pe lângă 

datele statistice, principalele atracții faunistice sunt reprezentante de: dugongi 

(vaca de mare), broaște țestoase marine, balene, rechini, delfini și o multitudine 

de pești exotici care pot fi văzuți cu ochelarii de scufundare în zona recifelor. 

Claritatea apelor și adâncimea mică, de 3 – 4 metri în apropierea recifelor, 

permite oricui să observe bogăția vieții marine. Spre deosebire de alte zone 

costiere, Arhipelagul Bazaruto este recunoscut pentru cea mai mare populație de 

dugongi din vestul Oceanului Indian. Dugongul este un mamifer marin, de circa 

3 metri lungime, care poate fi văzut la suprafața apei în momentul în care vine 

pentru a respira. Acest lucru se întâmplă cel puțin la fiecare 6 minute, astfel 

încât, cu puțină răbdare, poate fi observat. Numărul estimat al dugongilor din 

zona arhipelagului este de 250 – 260, fiind considerat viabil pentru menținerea 

echilibrului ecologic al zonei. 

Populația locală numără circa 5 800 persoane grupate în 8 sate pe 3 dintre 

insule. Circa 80% dintre locuitori trăiesc din pescuit și 20% din activități legate 

de turism, pază, comerț etc. Pentru copii există 5 școli, locuitorii beneficiind și 

de o clinică medicală. 

 
Foto nr. 2. Insulele Bazaruto la linia orizontului în Oceanul Indian, la răsăritul Soarelui, văzute din 

Vilankulo (foto Gheorghiță C.) 

 

Turiștii pot ajunge în arhipelag cu ambarcațiunile turistice sau cu cele 

tradiționale plecând din cele două localități vecine sau cu avionul, de la 

aeroportul din Vilankulo spre unul dintre cele două aerodromuri din Insula 
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Bazaruto. O călătorie cu o șalupă durează circa o oră, plecând din Vilankulo 

spre capătul sudic al insulei principale, aflate la circa 50 de kilometri distanță. 

Cu o ambarcațiune tradițională cu pânză călătoria durează, evident, mult mai 

mult. 

Vilankulo este prezentat ca principala stațiune litorală a Mozambicului. În 

afară de facilitățile de transport și de câteva amenajări turistice de tipul căsuțelor 

tradiționale, orașul nu are nimic de a face cu o stațiune: nu există hoteluri, 

pensiuni, restaurante, zone de agrement sau orice altceva similar. Există un 

centru de informații turistice unde se pot schimba bani, tot neoficial printr-un 

intermediar, dar la cursul oficial și cu garanția schimbului într-un loc public. 

Altfel, în piață, cu toate riscurile de rigoare. Nici în capitală lucrurile nu stau 

diferit în privința schimbului valutar; recepția hotelului afișează cursul oficial și 

apelează la un „valutist” care pleacă cu valuta și vine cu moneda locală! 

Locurile de cazare pentru turiștii (toți europeni) din Vilankulo sunt 

administrate tot de europeni și dispun de căsuțe situate lângă plajă, în locuri 

idilice, restaurant, terasă, magazin de suveniruri și amenajări pentru relaxare. 

Tot administratorii locurilor respective se ocupă de contactarea transportatorilor 

maritimi sau rutieri. În afara zonei rezervate turiștilor, localitatea este modestă, 

cu multe străzi acoperite doar cu nisip, case sărăcăciose și populație săracă, dar 

binevoitoare. 

Numele localității vine de la numele unui șef de trib local. 

Din anul 2017 Parcul Național Arhipelagul Bazaruto este administrat de o 

organizație neguvernamentală puternică, „African Parks”, care administrează 15 

parcuri naturale în 9 țări africane, din Ciad până în Mozambic. Suprafața 

însumată a acestora este de 105 000 kilometri pătrați. Fondurile importante, 

organizarea și dotarea paznicilor au permis „Parcurilor Africane” să 

administreze, din anul 2000, diferite zone periclitate din Africa, cu rezultate 

vizibile atât în protejarea florei și faunei cât și în valorificarea turistică eficientă 

și sigură a acestor teritorii. Chiar dacă Arhipelagul Bazaruto a fost ferit de 

războiul civil din Mozambic, care aproape a distrus un alt parc național, 

Gorongosa, au fost semnalate cazuri de piraterie constând în răpirea turiștilor cu 

scopul obținerii de răscumpărări.  
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Foto nr. 3. Insula Benguerra (foto Gheorghiță C.) 

 

Mozambicul este o țară relativ sigură, cu condiția respectării unor condiții 

de bază privind deplasarea în timpul zilei, pe trasee bine circulate, în grup etc. 

Cetățenii români au nevoie de viză, care se obține în cel mult 24 de ore de la 

misiunile diplomatice ale Mozambicului sau de la frontieră. Este recomandat 

vaccinul antipoliomelitic și vizitarea în timpul iernii australe (aprilie – 

octombrie) când temperaturile sunt suportabile și când este anotimpul secetos. 

 

 

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

- *** „Mozambique”, pliant turistic 

- *** „Bazaruto Archipelago National Park”, pliant turistic realizat de „African Parks” și 

„Parque Nacional do Arouipélago Bazaruto” 

- *** „National Geographic România”, nr. 12/2019 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Bazaruto_Archipelago 
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La Tanger, în căutarea mormântului lui Ibn Battutah / In Search of the 

Tomb of Ibn Battutah in Tangier 
 

 

Paraschiv Viorel
45

 

 

 

 

Rezumat. În februarie-martie 2010 împreună cu profesorul universitar Liviu Apostol am 

vizitat Marocul, unde am participat la o conferință internațională  despre urbanism și mediu la 

Universitatea din Fez. Cu acest prilej am cunoscut pe teren realitățile Marocului, am traversat Munții 

Atlasul Înalt și am ajuns în Podișul Shott-urilor, am vizitat marile orașe marocane, Casablanca, 

Meknes, Marakesh, Rabat-Salle, Tanger, Ouarzazate ș.a. La Tanger am poposit pentru a căuta 

mausoleul în care se află mormântul celui mai mare călător arab, Ibn Battuta. Apoi am încercat să ne 

îmbarcăm spre Gibraltar, dar cursele de linie erau doar în zilele de luni și vineri. Satisfacția cea mai 

mare a turiștilor este atunci când reușesc să găsească monumentul căutat în labirintul Medinei, mai 

mult pe baza intuiției, fără niciun indicator turistic pentru direcționare! 

Cuvinte-cheie: călător, geograf, descoperitor, descrieri 

  

 Abstract. In February-March 2010, together with the university professor Liviu Apostol, I 

visited Morocco, where I participated in an international conference on urbanism and environment at 

the University of Fez. On this occasion I discovered the realities of Morocco, I crossed the High Atlas 

Mountains and reached the Shott Plateau, I visited the big cities of Casablanca, Meknes, Marakesh, 

Rabat-Salle, Tangier, Ouarzazate and others. We stopped in Tangier to look for the mausoleum where 

the tomb of the greatest Arab traveler, Ibn Battuta, is located. Then we tried to embark for Gibraltar 

but the scheduled flights were only on Mondays and Fridays. The greatest satisfaction of tourists is 

when they manage to find the monument sought in the labyrinth of the Medina more on the basis of 

intuition, without any tourist / travel sign for direction! 

Keywords: traveler, geographer, explorer, descriptions 

 

”Ultimul mare călător arab, Ibn Battuta este considerat drept cel mai mare 

geograf al secolului al XIV-lea și unul din cei mai mari călători ai tuturor 

timpurilor”
46

. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn' Abd Allah al-Lawātī Al-

Tanji ibn Baṭūṭah ( arabă :  ه نجي ت ط ي ال لوات ثد هللا ال ه ع ثد هللا محمد ت و ع أت

طوطح), (جطوطب نبا) sau Ibn Battuta ت
47

, cunoscut și sub numele de Shams ad-

Din
3
 (Tanger, 24 februarie 1304 - 1368 sau  Fez sau Tanger, 1369), a fost un 

berber de confesiune musulmană. Călătorul ar fi studiat la o școală sunnită 

(Maliki Madhhab) specializându-se în jurisprudența islamică. 
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  La 14 iunie 1325, la vârsta de douăzeci şi unu de ani, Ibn Battuta a pornit 

din oraşul său natal, Tanger, într-un hajj
48

 care în mod normal dura circa 

şaisprezece luni. El va reveni însă în Maroc 

peste douăzeci şi patru de ani, pentru a pleca 

mai apoi spre alte destinații africane sahariene și 

europene!  

Călătoriile sale au durat în total mai 

mult de 31 de ani, după care s-a reîntors la Fez, 

Maroc, la curtea Sultanului Abu „Inan Faris 

unde i-a dictat povestea sa lui Ibn Juzayy
49

, în 

1354. Scrierile rezultate sunt cunoscute ca 

faimoasa operă ”Călătoriile” (Rihala) lui Ibn 

Battuta, singura sursă mărturie despre aventurile 

lui Ibn Battuta. Titlul complet al manuscrisului صار  بئارغ يف راظنألا جفحخ األم

 ac sudart if etaop فار س ة األ  un cadou pentru cei care contemplă minuniوعجائ

ale oraşelor, precum şi minuni de călătorie, dar este de multe ori pur şi simplu 

menţionat ca جلحرلا Rihla, sau formele simplificate „Călătoria” sau „Jurnalul”
50

.  

Ibn Battuta a călătorit mai mult de 75.000 de mile (cca 121000 km), o 

cifra de neegalat de către orice explorator până la ”epoca aburului”, pe timpul  

„revoluției industrială”. Comparativ cu un alt mare călător contemporan, 

respectiv Marco Polo, acesta din urmă a călătorit doar cca o treime din distanța 

totală parcursă de Ibn Battuta.  

Ibn Battuta a murit la Fez în 1369 sau în 1377, la Tanger (!), mormântul 

său aflându-se într-un mic mausoleu din orașul vechi arab (Medina), Tanger. 

Asupra acestui ultim amănunt din viața sa planează însă unele suspiciuni 

istorice. 

Călătoriile. Timp de peste treizeci de ani de călătorii Ibn Battuta a vizitat 

și cunoscut cea mai mare parte a lumii islamice, incluzând Africa de Nord, 

Cornul Africii, Africa de Vest, Europa de Sud, Sud-Est (Peninsul Balcanică) și 

Est, Peninsula Iberică, Orientul Mijlociu (Golful Persic și Irak), Asia de Sud 

(India, Comore, Sri Lanka), Asia Centrală, Asia de Sud-Est (Sumatera) şi 

China. 

                                                           
48
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Între 1330-1331 sau 1332-1333
51

 sau 1334-1335
52

, după alte surse, Ibn 

Battuta a trecut prin Dobrogea de două ori îndeptându-se spre și dinspre 

Constantinopole, venind dinspre Sarai
53

 prin Crimeea. La întoarcerea de la 

Constantinopole, în luna ianuarie fiind, Ibn Battuta a relatat despre cumplita 

iarnă dobrogeană cu temperaturi extrem de severe când ”apa cu care se spăla pe 

față îngheța instantaneu pe bărbi…”
54

. Deasemenea, călătorul berber ne-a lăsat 

relatări asupra structurii etnice a orașului Babadag și asupra ocupațiilor 

tradiționale ale locuitorilor, precum și date aproximative despre cele trei brațe 

ale Dunării traversate în sectorul deltaic. 

Descrierile sale au oferit multă vreme prețioase informații geografice si 

etnografice. Ibn Battuta a fost singurul călător medieval despre care se ştie cu 

certitudine că a vizitat pământurile fiecărui şef politic musulman contemporan 

lui.  

 
Figura 2. Drumurile lui Ibn Battuta (Sursa internet, după Charles Defrémery şi Beniamino 

Sanguinetti) 

În cursul primei sale călătorii Ibn Battuta a traversat Algeria, Tunisia, 

Egiptul, Palestina şi Siria, ajungând până la Makkah (Mecca). După ce a vizitat 
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Iraqul, Shiraz-ul şi Mesopotamia s-a întors din nou pentru a împlini ”Hajj”-ul la 

Makkah (Mecca)
55

, unde a rămas timp de trei ani. Apoi, călătorind spre Jeddah 

a ajuns în Yemen pe mare, a vizitat Aden şi apoi a traversat marea spre Coasta 

Somaliei, la Mombasa, în Estul Africii. După ce a ajuns la Kulwa, s-a întors la 

Oman şi a repetat pelerinajul la Mecca în 1332 d.H., prin Hormuz, Siraf, 

Bahrain şi Yamama (figura 1). Ulterior plănuieşte să viziteze India, dar odată 

ajuns la Jeddah pare să se răzgândească (probabil datorită lipsei unui vas cu care 

să poată ajunge în India) şi vizitează pentru a doua oară Cairo, Palestina şi Siria, 

ajungând apoi pe mare la Aleya (în Asia Mică) de unde călătorește prin Anatolia 

şi Sinope cu caravanele comerciale (figura nr. 1). La întoarcere a vizitat 

Khurasanul trecând prin Khawarism (Khiva) şi cunoscând toate oraşele 

importante ale islamului din Asia Centrală,  Buhara, Balkh, Herat, Tus, Maşhad 

şi Nişapur,apoi traversează Munţii Hindukuş prin trecătoarea Khawak ajunge în 

Afghanistan în orașele Ghani şi Kabul, de unde pleacă spre India. După ce 

vizitează Lahri (lângă oraşul Karachi de astăzi), Sukkur, Multan, Sirsa şi Hansi, 

ajunge la Delhi. Timp de câţiva ani Ibn Battuta se bucură de ocrotirea Sultanului 

Muhammad Tughlaq şi în cele din urmă este trimis de acesta ca ambasador în 

China. Trecând prin India Centrală şi Malwa, închiriază un vas din Kambay 

până la Goa, şi după ce vizitează multe porturi înfloritoare de-a lungul coastei 

Malabar ajunge în Insulele Maldive, de unde se îndreaptă spre Ceylon (Sri 

Lanka). Continuându-şi călătoria, debarcă pe coasta Ma‟bar (Coromandal) şi se 

întoarce din nou în Maldive, de unde se îndreaptă spre Bengal şi vizitează 

Kamrup, Sylhet şi Sonargaon (lângă Dhaka). Navigând de-a lungul coastei 

Arakan ajunge în Sumatra şi mai târziu ancorează la Canton, după ce trecuse 

prin Malaya şi Cambodgia. În China călătoreşte spre nord până la Pekin prin 

Hangşow. Reîntorcându-se pe propriile urme ajunge la Calicut (Calcutta) şi ia 

un vas până la Dhafari şi Muscat, de unde trecând prin Persia (Iran), Iraq, Syria, 

Palestina şi Egipt împlineşte cel de-al şaptelea şi ultimul pelerinaj la Makkah în 

noiembrie 1348, după care se întoarce în oraşul natal Fez. Călătoriile sale nu se 

încheie aici – mai târziu vizitează Spania musulmană şi pământurile Nigerului, 

dincolo de Sahara. 

 La revenirea la Fez, Ibn Battuta şi-a dictat relatările călătoriilor sale lui 

Ibn Juzayy al-Kalbi (1321-1356 d.H.) la curtea Sultanului Abu Inan (1348-1358 

d.H.). Lui Ibn Juzayy i-au trebuit trei luni ca să-şi ducă la bun sfârşit munca, pe 

care a terminat-o în ziua de 9 decembrie 1355.  
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Nu există dovezi concrete că Ibn Battuta a scris note de călătorie sau că ar 

fi șinut un jurnal în timpul călătoriilor sale. Când a venit pentru a-și dicta 

impresiile de călătorie, el a trebuit să se bazeze pe memorie şi manuscrisele 

altor călători. Specialiștii orientaliști nu cred că Ibn Battuta a vizitat toate 

locurile pe care le descrie şi susţin că, în scopul de a oferi o descriere completă a 

locurilor în lumea musulmană, el s-a bazat pe jurnalele de călătorie ale altor 

călători. De exemplu, se consideră că este foarte puţin probabil ca Ibn Battuta să 

fi ajuns până la râul Volga, la  Sarai, chiar dacă ar fi vizitat cetatea Bolghar. 

Există îndoieli serioase cu privire la un număr de alte călătorii, cum ar fi 

călătoria la Sana'a, în Yemen, sau cea de la Balkh la Bistam în Khorasan sau 

incursiunile comerciale cu caravanele în Anatolia. Alți specialiști se îndoiesc că 

Ibn Battuta ar fi vizitat China! 

Timp de secole călătoriile lui Ibn Battuta nu a fost cunoscută, nici măcar în 

lumea musulmană! La începutul secolului al XIX-lea au fost publicate în limba 

germană şi engleză primele extrase pe baza manuscriselor descoperite în 

Orientul Mijlociu, care conţineau versiunile prescurtate ale textului arab scris de 

Ibn Juzayy. În timpul ocupaţiei franceze a Algeriei, în 1830, cinci manuscrise au 

fost descoperite în biblioteca din Constantine, inclusiv două care conțineau mai 

multe versiuni complete ale textului. Aceste manuscrise au ajuns la 

Bibliothèque Nationale du Paris și studiate de către oamenii de ştiinţă francezi, 

Charles Defrémery şi Beniamino Sanguinetti. Începând din 1853, acești 

cercetători francezi au publicat în patru volume textul arab însoțite de note 

extinse şi o traducere în franceză. Textul tipărit de cercetătorii Defrémery şi 

Sanguinetti a fost tradus în multe alte limbi, ceea ce a determinat ca opera 

 „ascunsă” timp de secole despre călătoriile lui  Ibn Battuta să fie 

cunoscute în întreaga lume.  

La Tanger, februarie 2010. Trenul dinspre Casablanca˗Kenitra străbate 

cu viteze reduse ultima parte a traseului său, spre Tanger. Suntem în luna 

februarie și Marocul a înregistrat inundații puternice care au perturbat serviciile 

feroviare marocane. Prietenii noștri de la universitatea din Casablanca, ca și 

mass media locală, afirmau la unison că sunt cele mai mari inundații din ultimii 

100 de ani! Climatul regiunii este unul de tip mediteraneean umed, iar în 

intervalul cuprins între lunile noiembrie–februarie cad aproape 400 mm 

precipitații.  

Gara din Tanger este o clădire monumentală, care a fost modernizată 

recent în cadrul unui proiect național de refacere a infrastructurii feroviare 

marocane (foto nr. 2). În următorii 5-7 ani Marocul va avea trenuri de mare 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Volga_River&usg=ALkJrhhcKBuJkuc_wS3U6n_i1ZCd3fCN1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sarai-Berke&usg=ALkJrhi3wdqxhUQPIXqaqZRmXCTeQ1O1JQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bolghar&usg=ALkJrhiQM3RoBPu2UDwb4SLDveKnOyMzbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Balkh&usg=ALkJrhhqSIO6SojMKwQ2zkWivVGI5RxF0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bistam&usg=ALkJrhjdX8V7vU4piJsA-KeJnEyhOeagHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Khorasan&usg=ALkJrhilTI9cQy73x99ABltr1wuvzZpbxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria&usg=ALkJrhgek5Y5IYNoenRFpYvDD4YM_-ngrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine,_Algeria&usg=ALkJrhjCVwGOXfvSNz2KD5I7248NYy6_Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biblioth%25C3%25A8que_nationale_de_France&usg=ALkJrhgt-J53eMTWDwXg2rwBDO1r4j9dMA
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viteză ce vor atinge viteze de peste 300 km/oră și care vor asigura legături facile 

între marile orașe. La Rabat am admirat șantierul și proiectul noii gării 

subterane aflată în construcție, o construcție monumentală și modernă pentru o 

capitală de stat. 

Privit de la înălțimea celor aproape 1200 de metri ai platoului Marshan, 

golful Tanger este dispus în amfiteatru pe direcția vest-est și pare, la o primă 

vedere, un accident tectonic în trepte ce a permis dezvoltarea portului natural
56

.  

 
Foto nr. 2. Gara din Tanger, în 2013 

 

Orașul s-a extins în acest amfiteatru uriaș, între Capul Spartel –zonă 

cunoscută sub denumirea franceză  La Montagne ˗ locul unde se află 

”Kasbah”
57

 și Capul Malabata, unde se află portul nou și punctul de trecere 

peste strâmtoarea Gibraltar. Între aceste două limite se întinde și ”Medina”, 

zona comercială tradițională și predominant  berberă. Orașul vechi (”Medina”) 

este dominat de comerțul artizanal specific Maghreb-ului, îndeosebi 

marochinăria (pieile naturale), prelucrarea lemnului și argintului, producția de 

îmbrăcăminte și încălțăminte tradițională berberă. 

Tanger-ul este al doilea centru industrial al Marocului, după Casablanca, 

printre noile industrii dezvoltate aici fiind investițiile auto ale uzinelor Renault 

care produc mărcile consacrate ”Dacia” (Logan, Duster, Stepway). În Tanger 
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 Odată cu creșterea capacității navelor acestea sunt acum descărcate în larg, pescajul portului natural nefiind 

suficient acostării navelor încărcate de peste 20000 tdw   
57
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funcționează patru parcuri industriale, dintre care două au statut de zonă 

economică liberă. 

Împrejurimile orașului care are o creștere demografică explozivă în 

ultimii 35 de ani atingând cca 750 mii de locuitori, în 2010, sunt într-o continuă 

și profundă metamorfozare urbană. Agricultura practicată mai ales de berberi 

este de tip intensiv periurban, o cultură tradițională și specifică regiunii este 

mandarinul care a fost adus din California SUA pe la mijlocul secolului al XIX-

lea.  

Descoperirea mausoleului (foto nr. 3) unde se presupune că este 

înmormântat marele călător arab Ibn Battuta a fost o provocare extraordinară 

pentru noi cei doi geografi români. Și, acum, pro-memoria, după cele câteva ore 

de zbucium dintr-o zi nespus de călduroasă (peste 27 ̊ C, la ora 12,00) de sfârșit 

de februarie 2010 prin Medina Tangerului, unde cu ajutorul unui profesor de 

fizică de la universitatea locală și după peripeții cu localnicii care ne trimiteau 

din ușă-n ușă ca să găsim cheia mausoleului (foto nr. 2) redăm o scurtă 

conversație: 

- ”a fost greu dar s-a meritat…”, spunea profesorul Liviu Apostol, cel 

care a îngenunchiat la mormântul lui Ibn Battuta. ”Cred că cei mai mulți călători 

s-ar fi dat bătuți în acest imens labirint de străduțe înguste, dar tu nu ai încetat să 

crezi că-l vom găsi! Știi cine ar fi procedat la fel ca noi?” 

-Eu: Am ridicat din umeri spunând sec,  nu! 

-Liviu Apostol: ”Gelu Romanescu, ăla nu s-ar fi lăsat până nu l-ar fi 

descoperit!” 

Un gând pios pentru tine Gheorghe Romanescu acolo, pe alte drumuri, 

pe unde ”răzbați”…! 

În loc de concluzii: „… din  dorinţa mea pentru drumurile lungi și 

pentru a vizita aceste sanctuare glorioase  am hotărât singur să renunţ la toţi 

prietenii mei şi să mă rup departe de casa mea…  unde părinţii mei erau încă în 

viaţă”extras din Călătoriile lui Ibn Battuta. Ibn Battuta este cel mai important 

brand istoric și cultural al Tangerului. Drept pentru care marile construcții 

contemporane, așa cum sunt aeroportul internațional și stadionul, poartă numele 

lui Ibn Batoutta. 
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Foto nr. 3. Satisfacția descoperirii mausoleului 

 

 

Foto nr. 4. Tanger –Medina, la mormântul lui Ibn Battuta 

 



141 
 

 

Foto nr. 5. La mausoleul lui Ibn Battuta –deschiderea lacătului care fereca intrarea 
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Simpozionul științific regional  

Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european /  

The Regional Scientific Symposium 

Cooperation in the Field of Services at the European Level 
 

 

 

Gruia Florentina
58

, Furdui Mircea
57 

 

 

Rezumat. Simpozionul este o manifestare științifică regională deschisă elevilor și profesorilor 

din liceele economice, în special. Prin activitățile propuse simpozionul este un model de activitate 

extracurriculară cu mari valențe formative dovedite prin tradiția manifestărilor. 

Cuvinte-cheie: simpozion, Sibiu, elevi, profesori 

 

Abstract. The symposium is a regional scientific event open to students and teachers of economic 

high schools in particular. Through its proposed activities, the symposium is a model of 

extracurricular activity with highly-developed formative values proven by the tradition of events. 

 Keywords: symposium, Sibiu, students, teachers 

 

În luna februarie a anului scolar 2019-2020, la Sibiu a avut loc a VI-a 

ediție a Simpozionului din cadrul Proiectului Regional COLABORARE IN 

DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN, înregistrat în CAER și 

aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.597/16.12.2019,  

Anexa 2 la OMEC nr. 5.597/2019, poziția 1516.  

Prin acest proiect ne propunem să 

promovăm crearea unor relaţii de colaborare 

între elevii din diferite licee tehnologice din 

țară – în special cel din domeniul economic, 

precum și între cadrele didactice care predau 

la aceste licee, privind integrarea valorilor 

naţionale în contextul larg al valorilor 

europene. În acest proiect se doreşte corelarea 

conţinuturilor ştiinţifice din aria curriculară 

Tehnologii - profil servicii din spaţiul naţional 

- cu cele din spaţiul european. Deși ne 

adresăm actorilor educației din liceele tehnologice, poate participa orice elev 
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 Profesori la Colegiul Economic ”George Barițiu” din Sibiu, str. Oituz, nr. 31, Telefon 0269 424 238. email: 

racuf@yahoo.com  
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sau cadru didactic ce manifestă interes în ceea ce privește temele care se pot 

încadra în secțiunile proiectului.  

Comunicările din cadrul simpozionului cuprind teme variate:  

Transpunerea concretă a cunoştinţelor teoretice în practică; Asigurarea tranziţiei 

de la şcoală la locul de muncă prin desfăşurarea activităţilor practice în 

cabinetele - şcoală, firme de exerciţiu şi parteneri economici; Predarea și/sau 

Rolul predării disciplinelor de specialitate în domeniile alimentaţie publică şi 

turism; Rolul predării disciplinelor de specialitate în domeniile economic şi 

comerţ; Abordare transdisciplinară a impactului economiei asupra serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului urmărește stimularea creativităţii elevilor 

şi a cadrelor didactice, în vederea creşterii calităţii procesului de predare-

învăţare pentru disciplinele tehnologice şi de cultură generală, la nivel european. 

Simpozionul vine în întâmpinarea unor necesități privind: 

- Nevoia de transmitere și de însușire a noutăților din domeniul economic - 

servicii, atât pentru profesori, cât și pentru elevi; 

- Nevoia de cunoaștere a metodelor activ-participative din partea 

profesorilor, pentru îmbunătățirea actului didactic; 

- Nevoia de manifestare a creativității în domeniul profesional și de 

afirmare profesională; 

- Promovarea școlii. 

Participarea directă s-a făcut de către elevii și profesorii coordonatori din 

județul Sibiu, iar cu participare indirectă au fost elevi și profesori coordonatori 

din școlile partenere. Apreciem interesul elevilor si a profesorilor pentru studiul 

și diseminarea noutăților în domeniile studiate (foto 1-2) și pentru lucrările 

practice din cadrul firmelor de exercițiu și din domeniul alimentației publice - 

expoziţia de preparate culinare (foto 3), respectiv, expoziția de  standuri ale 

firmelor de exerciţiu (foto 4). Apreciem de asemenea, calitatea științifică a 

lucrărilor trimise și incluse la secțiunea participare indirectă. 

Liceele și școlile partenere, participante:  

 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, județul Iași 

 Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian Slatina, județul Olt 

 Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu, județul 

Galați 

 Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 

 Scoala Gimnazială C-tin Brâncoveanu  Ștefănești, județul Argeș  

 Colegiul Tehnic Armand  Călinescu Pitești, județul Argeș 

 Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov, județul Brașov 
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 Liceul Tehnologic Justinian Marina, Băile Olănești, județul Vâlcea 

 Colegiul Agricol Daniil Popovici Barcianu Sibiu, județul Sibiu 

 Colegiul Tehnic Mediensis Mediaș, județul Sibiu 

 Liceul Tehnologic Ioan Lupaș Sălişte, județul Sibiu 

 Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș, județul Sibiu 

 Liceul de Artă, Sibiu, județul Sibiu 

 Centrul de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, județul Sibiu 

 Liceul Teoretic G. Gundisch Cisnădie, județul Sibiu 

 Liceul Tehnologic J. Lebel, Tălmaciu, județul Sibiu 

 Colegiul Economic George Bariţiu Sibiu, județul Sibiu 

Lucrările ştiinţifice prezentate la simpozion, sunt elaborate de către elevi 

şi cadrele didactice, folosindu-se de practica de specialitate sau de diverse 

materiale de specialitate. Sunt prezentate și standuri ale firmelor de exercițiu.  

 

 

  

 

Foto 1- 2. Imagini de la susținerea comunicărilor 
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Foto 3. Expoziție culinară 

 

 
Foto 4. Expoziția standurilor Firmelor de exercițiu 

       

         

Lucrările din cadrul simpozionului cuprind teme foarte variate: de la  

teme privind spațiul geografic național, internațional, turism, alimentație, 

finanțe, economie, comerț, până la exemple practice și noutăți din activitatea 

didactică. Participarea a fost numeroasă, aproximativ  90 elevi și 30 profesori. 

Proiectul se va finaliza cu elaborarea și editarea  unei broşuri cu ISSN 

care va conţine lucrările participante la cele două secțini. 

Echipa de proiect este formată din: director prof. Roșca Daniela-Laurenția-

Cornelia, consilierul educativ prof. Gruia Florentina, responsonsabilii de arii 

curriculare: „Tehnologii” prof. Bădilă Iuliana, „Alimentaţie şi turism” prof. 

David Cristina, „Om și Societate” prof. Furdui Mircea, ”Limbi moderne” prof. 

Matiu Ioana, prof. Bîrză Maria Minodora, prof. Oltean Livia.  
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An Interdisciplinary Approach to the Study of Geography through 

European Projects / Abordarea interdisciplinară a conținuturilor 

geografice prin intermediul proiectelor europene 

 

 

Amironesei Elena-Denisa
59

, Curteza Oana
60 

 

 

 Abstract. European projects provide opportunities for all the educational partners 

who are involved in creating innovative activities, in carrying out tasks and who want to 

achieve the expected results; experience exchanges are paramount in such learning contexts. 

 No matter what subject is approached and how complex the activities may be, a 

project will always entail partnership and cooperation between countries so as to carry out its 

tasks; it is essential to achieve cooperation between institutions within a mobility, as well as 

to encourage team work among teachers who will always be open to prepare inter and 

transdisciplinary lessons in order to provide students with creative and clever learning 

activities.  

 Such a project is Entegrasyondasanatvesporungücü / The role of art and sport in 

achieving school integration which, even though it focuses on providing art and sport lessons 

to students who are immigrants, Romany, disadvantaged or with special educational needs, or 

have just returned in the country, as well as to parents and teachers from secondary school, it 

is also concerned with the elaboration of a mix of ideas that can be put into practice in an 

interdisciplinary manner during mobilities.  

Key words: European projects, interdisciplinarity, art, sport, geography, integration. 

 

Rezumat. Proiectele europene sunt prilej de noi experiențe pentru toți partenerii 

educaționali implicați în realizarea, desfășurarea și obținerea de noi rezultate sau de 

oportunități legate de schimburile de experiență. Indiferent de tematica abordată, de 

complexitatea aspectelor, proiectele europene implică atât parteneriatul și realizarea 

activităților între țări, parteneriatul inter-instituțional în cadrul mobilităților, cât și colaborarea 

și munca în echipă între profesori, implicit lecții inter și transdisciplinare pentru activități 

creative și ingenioase. 

 Un astfel de proiect este Entegrasyondasanatvesporungücü/ Rolul artei și sportului în 

integrarea școlară care, deși are ca idee centrală arta și sportul pentru elevii imigranți, rromi, 

dezavantajați, cu CES, elevi întorși din străinătate, părinți și profesori din ciclul gimnazial, 
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oferă posibilitatea ca activitățile realizate în cadrul mobilităților să constituie un complex de 

idei puse în practică în mod interdisciplinar. 

Cuvinte-cheie: proiecte europene, interdisciplinaritate, artă, sport, geografie, integrare. 

 

 

The European project „Entegrasyondasanatvesporungücü” ( The Role of 

Art and Sport in School Integration), reference number 2018-1-TR01-KA229-

059992-3, is being implemented on a period of 2 years (2018-2020) in five 

countries represented by the following schools: Turkey (coordinator)- 

Kaymakam OzgurAzerKurak Secondary School” Agri, Turkey, Bulgaria- ,,St. 

St. Cyril and Methodius Secondary School” Dobrich, Bulgaria, Greece-,,56
th 

Primary School” Heraklion, Crete, Greece , Spain- ,,Escola Llagut” Sant Pere 

Pescador (Girona), Spainand Romania –Technical High School of Electronics 

and Telecommunication ,,Gh. Mârzescu” Iași, România. 

The target group are students between the ages of 11 and 14 and each 

partner country has one main activity focusing on a certain area of knowledge: 

theatre, music, art, sport; there is also a festival which reunites all these 

activities.  

 The main area approached during the project meeting in Romania, 

which took place between the 2nd and 6th of March 2020, was sportive 

activities; in order to successfully implement all our tasks, we collaborated with 

the following institutions: Children‟s Palace in Iasi, „Anghel Saligny” 

Gymnastics Club in Iasi, the County Inspectorate and the Romanian Children‟s 

Club (for carrying out the International Contest of sportive orientation for 

children and adults that took place in Roman).  

 The activities accomplished during the project meeting in Romania were 

complex and required undergoing prior additional stages, such as: establishing 

partnerships, preparing cultural visits, creating Erasmus+ posters, organising an 

art gallery by using various painting techniques anda wide range of materials, 

(digital) posters created by students who were also involved inmakingvarious 

products (friendship bracelets, traditional symbols of spring, greeting cards, 

painted wooden spoons), obtaining customised t-shirts by displaying the project 

logo on them, organising sportive and sport orientation competitions, and 

preparing a flashmob together with our students; also, there were activities that 

took place according to an established face-to-face programme, meant to be 

interactive, interdisciplinary and focusing on traditional dances and games. 
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 Among the multitude of activities carried out within our school, I would 

like to mention the one called ,,Romania - an interdisciplinary approach”.  

 Activity aim: the presentation of some Romanian natural landmarks 

through an interdisciplinary approach: geography, English, art and craft, games 

and dances. 

 By the end of the lesson, the students were able to: acquire essential 

information regarding the elements that define our country and culture and 

discover certain Romanian natural landmarks through a game suggestively 

called ,,National Treasures”. 

 Target group: the teachers from our partner countries who took part in 

our activities, the students in class 7, two students from class 9 who graduated 

our secondary school, the school‟s teachers, representatives of the school 

management and three parents.   

 Materials: handmade bracelets of various colours, self-adhesive spring 

symbols, traditional costumes or shirts, traditional carved and painted wooden 

objects, handouts, dice, cardboard maps, small pawns made of decorative plastic 

eyes, a laptop, and a video projector.   

 Duration: 1 hour 

 Prior stages: 

- Students created colourful handmade bracelets which symbolized the 

variety of countries that come together through friendship; 

- The creation of self-adhesive spring symbols; 

- The preparation of traditional costumes and shirts; 

 

  

Pictures no.1 and 2 (taken by the activity organiser: D.A.) 

- Learning the choreography of traditional Romanian dances and 

combining dance steps; 
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- Preparing an exhibition of carved and painted traditional wooden objects. 

Activity implementation - stages: 

Apperceptive preparation: 

- Welcoming the teachers from the partner countries; the students wore 

traditional costumes and sang our national anthem;  

- Handing out bracelets and traditional spring symbols to our foreign 

partners and to all the participants involved in the project; 

- Grouping the participants according to the colour of the symbols in order 

to form mixed teams which consisted of teachers, students, and parents.   

 

 

Picture no. 3 (taken by the activity organiser, D.A.) 

 

Presenting the stages of the activity: 

- With the help of our English teacher, we presented the steps of our 

activity and explained the objects displayed as part of the traditional 

exhibition – wood carving and painting;  

- Each team received a handout, a die, a map on which the team members 

could visualize ,,Our Country‟s Treasures”, pawns made of small plastic 

eyes of various colours; 

 



151 
 

 

Pictures no. 4 and 5 (taken by the activity organiser, D.A.) 

 

- Just like in other well-known board games, the team members played the 

entertaining game called ,,Romanian Treasures”, as explained in Annexes 

1 and 2;  

- After at least one successfully completed game round, conclusions were 

drawn by focusing on instructive and educational aspects and by 

answering questions such as: What are your thoughts on the activity? 

How do you feel about the game? What is the objective of the game? How 

did you feel when playing it?  

- The stage of identifying some natural Romanian landmarks continued 

with the presentation of a Power Point document which focused on some 

elements of geographical identity (e.g., the caves from Apuseni 

Mountains, the Danube Delta Biosphere Reserve). 

Achieving performance: 

- We inserted an authentic Romanian element with the help of two students 

from grade 9 who wore traditional costumes and performed some 

Romanian folk dances like ,,horă” and ,,bătută moldovenească”. 
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Picture no.6 (taken by the activity organiser: D.A.) 

 

- Giving feedback: all the participants together with the students who were 

familiar with the choreography joined the traditional Romanian dance and 

learned some steps.   

- Final stage: the conclusions regarding the activity were expressed by the 

Romanian and the Turkish project coordinators, as well as by some 

teachers from our partner countries or by students who were involved.  

  

 

 Picture no.7 ( taken by the activity organiser: D.A.) 

 Thus, activities implemented within European projects offer authentic 

opportunities to involve students and teachers in various lesson sequences or 

stages and play a major role in developing a student‟s communication and 
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foreign language skills. They also help integrating all categories of students 

depending on their competences and abilities, through individual or 

differentiated learning, therefore boosting the learner‟s self-esteem.  

 

Annex 1 

DISCOVER ROMANIA’S TREASURES 

1. It enters Romania with the Danube river, through Bazias.   

9. You have arrived in Bucharest, the capital city of Romania. Take the 

underground and move forward 3 spaces.  

14. You already are in the Danube Delta and, amazed by its beauty, you visit it 

by boat and move forward 5 spaces.  

19. You have arrived in Iasi. You are excited to take a tour of the impressive 

library which belongs to ,,Gheorghe Asachi” University and became one of 

world‟s most beautiful such buildings. Lose one turn and take the time to 

thoroughly admire it.  

23. You are standing near a stream of water which falls from a height of 90 m. 

Horses Waterfall in the Rodna Mountains pushes you back 3 spaces.  

27. You have arrived on the bank of Crisul Repede river. Unfortunately, you 

were not careful and you fell in the river. Move back to space 20.  

33. You have arrived in the gorge of the Olt river. Move forward 3 spaces and 

do it fast so you would not be stunned by the breathtaking view.  

36. You are lost in the Peles Castle, an astonishing place. Lose two turns until 

you find the way to the treasure.  

37. Bran Castle has many secrets to reveal. Dracula frightens you and you go 

back to space 10.  

39. You fell in Lake Bicaz, an artificial lake formed by the Bicaz dam. You can 

see the reflection of the Ceahlau Massif in its emerald waters on sunny, clear 

days. Go back to space 40.    

23. You are standing near a stream of water which falls from a height of 90 m. 

Horses Waterfall (Rodna Mountains) pushes you back 3 spaces.  
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27. You have arrived on the bank of Crisul Repede river. Unfortunately, you 

were not careful and you fell in it. Go back to space 20.  

33. You have arrived in the gorge of the Olt river. Move forward 3 spaces and 

do it fast so you would not be stunned by the breathtaking view.  

42.Tihuta Pass takes you to the Dorna Depression towards the Transylvania 

Depression. Move forward 2 spaces.  

44. You have arrived in Alba County. Do you want to see the biggest 

underground iceberg in Romania? Enter Scarisoara Cave situated in the Apuseni 

Mountains and lose 1 turn.  

45. You have arrived at Sarmizegetusa, king Decebalus‟ fortress. The treasure is 

yours! You have gradually discovered the beauty of Romania during the 

fascinating journey that you have just completed.   

Congratulations on your perseverance and curiosity! 

Annex 2 

 

Sursa: Revista educațională ,,Terra Magazin” 
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Inovare în educație prin proiectele eTwinning / Innovation in Education 

through eTwinning Projects 

 

Larco Dana Florentina
61

 

 

Rezumat. În articol sunt evidențiate beneficiile implementării proiectelor eTwinning, 

precum și impactul acestora asupra elevilor, profesorilor și instituției de învățământ. De 

asemenea, sunt oferite informații despre materialele autodidactice care pot fi accesate pe 

platforma eTwinning pentru a iniția și desfășura activități în cadrul proiectelor. Acest mediu 

virtual facilitează colaborarea pe plan local și internațional, având drept rezultat obținerea 

unor produse finale și deprinderea unor noi abilități.  

Cuvinte-cheie: inovare, eTwinning, proiecte. 

 

Abstract. The article highlights the benefits of the eTwinning projects 

implementation as well as the impact on students, teachers and the educational institution. 

Information is also provided on self teaching materials that can be accessed on the eTwinning 

platform to initiate and carry out project activities. This virtual environment facilitates local 

and international collaboration, resulting in obtaining final products and new skills.  

Key words: innovation, eTwinning, projects. 

 

Platforma eTwinning (https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm - 

Foto nr. 1) oferă profesorilor din Europa posibilitatea de comunicare și 

colaborare pentru a crea diverse proiecte, cu teme din diferite domenii, în 

funcție de obiectivele avute în vedere. Implicarea elevilor în aceste proiecte este 

benefică deoarece se încurajează cooperarea pe plan local (în cadrul școlii) și 

internațional (partenerii proiectului). Sunt exersate cunoștințele lor în ceea ce 

privește limbile străine, sunt dezvoltate abilitățile de utilizare a mijloacelor 

informaționale, sunt îmbunătățite cunoștințele elevilor despre țările implicate în 

proiect (noțiuni de geografie, cultură, civilizație etc.). De asemenea, activitățile 

proiectelor eTwinning dezvoltă creativitatea, încrederea în sine și spiritul de 

echipă.  

Pe lângă beneficiul colaborării între profesori, elevi, părinți, autorități 

locale,  atât profesorul coordonator cât și elevii pot primi recunoaștere la nivel 

național și european, prin obținerea certificatelor de calitate, dacă sunt 

îndeplinite anumite condiții. Instituția de învățământ are posibilitatea de a 
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obține Certificatul de Școală eTwinning timp de un an de zile, fiind considerată 

model în domenii precum: dezvoltarea competențelor digitale, practicile de 

siguranță online, abordările inovatoare și creative ale pedagogiei, promovarea 

dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice și promovarea învățării 

prin colaborare în rândul personalului și elevilor. 

 
 

Foto nr. 1. Platforma eTwinning 

 

Profesorii se pot familiariza cu această platformă accesând materialele 

autodidactice (foto nr. 2), având informații despre crearea unui cont, 

modalitățile de comunicare, colaborare, dezvoltare profesională și obținerea 

certificatelor de calitate.  

În mediul virtual eTwinning Live putem găsi colaboratori, evenimente, 

proiecte, grupuri, forumuri, parteneri și secțiunea de dezvoltare profesională. 

După începerea proiectului, sunt stabilite obiectivele precum și planul de lucru: 

logo-ul proiectului, numărul de teme abordate, timpul de realizare, modalitățile 

de comunicare, instrumentele Web 2.0 care pot fi utilizate - Padlet, Pixton 

Comics, VoiceThread, Genial.ly, Slido, StoryJumper etc., produsele finale (cărți 

electronice comune, documente, prezentări Power Point, videoclipuri etc.), 

modalitățile de evaluare și diseminare a proiectului (pe site-ul școlii, în reviste 

școlare, chestionare adresate elevilor, profesorilor, părinților etc.). Temele pot fi 

diverse, de la eroi naționali la tradiții, călătorii, prezentarea unor obiective 
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turistice locale sau protejarea mediului. Aceste aspecte pot fi revizuite și 

îmbunătățite pe parcursul desfășurării proiectului.  

După selecția elevilor care vor fi implicați, urmează o colaborare a 

acestora pe TwinSpace cu partenerii lor din alte țări pentru a realiza produse 

comune, pentru a comunica și a învăța într-un mod inedit, sub supravegherea și 

îndrumarea profesorului coordonator. Implicând tehnologia (diverse 

instrumente web și aplicații), elevii sunt mult mai motivați să descopere noi 

informații, să își pună în valoare creativitatea, să își folosească cunoștințele de 

limbi străine, să își dezvolte competențele digitale sau din alt domeniu.  

 

 

 
Foto nr. 2. Platforma eTwinning - materialele autodidactice 

 

Indiferent de tema aleasă, la finalul proiectului eTwinning, participanții 

vor  dobândi nu numai informații, dar vor avea și posibilitatea de formare a unor 

noi abilități, a unor atitudini de respect și apreciere a diversității culturale.  
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Conferința  națională cu participare internațională „Resursele turistice, 

agrementul și turismul sportiv, factori de progres comunitar” organizată 

cu prilejul aniversării a 20 de ani de învățământ geografic superior- 

Bistrița, 7-8 decembrie 2019 / The National Conference with International 

Participation: „Tourist Resources, Leisure and Sports as Factors of 

Community Progress” held on the occasion of the 20
th 

anniversary of the 

geographical higher education, Bistrița, December 7-8, 2019 

 

Viorel Paraschiv
62

, Ionel  Boamfă
63

 

 

Conferința ne-a 

demonstrat nouă, participanților 

direcți, prin modul de 

organizare, o bună cooperare și 

capacitare a resurselor 

comunității prin parteneriatul 

local stabil între Extensia 

universitară a Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 

și Consiliul Județean Bistrița 

Năsăud, Primăria Municipiului 

Bistrița, Complexul Muzeal 

Județean Bistrița Năsăud și 

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară și Turism din 

Bistrița. 

Activitatea științifică a 

fost organizată pe 4 secțiuni la 

care au participat cca 100 de 

specialiști și cercetători din 

mediul universitar și preuniversitar din România, Republica Moldova și alți 

invitați, inclusiv exponenți ai societății civile cu inițiative vaste în domeniul 

promovării turismului durabil (foto 2 și 3).  
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Organizatorii au reunit într-un volum colectiv rezultatele care reflectă 

preocupările lor științifice, volum care demonstrează nivelul acumulărilor 

creatoare ale membrilor micii și tinerei comunități academice bistrițene (foto 1). 

Aplicația de teren s-a desfășurat pe un traseu inelar care a vizat câteva 

obiective turistice din zonă: Lacul Colibița - Vatra Dornei – Cârlbaba – Borșa -

Fiad - Năsăud, prilej cu care participanții au lansat discuții ample asupra 

perspectivelor de dezvoltare prin terțializare economică identificând și 

principalele limite care constrâng dezvoltarea, în general. 

 

 
Foto nr. 2. Festivitatea de deschidere în Aula Extensiei universitare 

 

 
Foto nr. 3. Comunicări pe secțiuni 
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„Viitorul Europei” experiențe școlare europene la Oberhof, Germania /  

„The Future of Europe” – European School Exchange Programs in 

Oberhof, Germany 
 

 

Strugariu Robert, Rusu Dorin
64 

 
 
 

În perioada 31octombrie -14 noiembrie 2019 am participat la proiectul 

,,Erasmus+” , în Oberhof - Germania, în cadrul căruia am avut oportunitatea de 

a ne îmbogăți atât experiența profesională – acumularea de noi cunoștințe 

teoretice și practice, cât și experiența personală – vizitarea unor obiective 

turistice cu o valoare istorică deosebită. Am luat parte la diferite workshop-uri 

cu diferite teme, am participat la activități ce constau în lucru de echipă. 

Tema proiectului a fost despre ”viitorul Europei” discutându-se pe 

subiecte diferite, care ne privesc pe toți cetățenii uniunii. Odată la două seri 

fiecare țară a avut oportunitatea de a-și reprezenta țara în formatul unei petreceri 

culturale, astfel am aflat informații despre cultura și tradițiile fiecărei țări 

participante. 

Mai jos sunt câteva opinii ale participanților: 

 Robert:  În acest proiect am avut ocazia de a merge cu avionul și de a 

vizita o țară pentru prima dată. În Oberhof lucrurile s-au desfășurat foarte 

bine, am cunoscut mulți oameni noi, plini de energie și deschiși. Am 

învățat lucruri noi, despre cultură și tradiții de la fiecare țară prezentă în 

acest proiect. Mi-a mai plăcut comunicarea deschisă din timpul 

proiectului, faptul că am creat prietenii, legătura care s-a născut între noi 

și coordonatori. Au fost zile cu energie,  lucruri noi și multă muncă, 

deasemenea am avut parte si de activități recreative. În urma acestui 

proiect am căpătat experiență. În opinia mea, Proiectele Erasmus+ sunt 

oportunități grozave de a intra în contact cu experiența altor oameni de  

pretutindeni, de a împărtăși experiențe, cunoștințe, emoții….  

 Dorin: Experiența mea din Oberhof a fost și este una dintre cele mai 

minunate până la momentul actual. Mi-a plăcut să interacționez cu ceilalți 

participanți, cu această ocazie mi-am îmbunătățit și competențele de 

limba engleză. Un alt aspect frumos din această experiență este faptul că 
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am avut ocazia să cunosc și să învăț despre alte țări și nationalități. Mi-am 

făcut prieteni noi, am călatorit, am vizitat, m-am distrat și am învățat. În 

concluzie din această experiență am ieșit doar pe plus din toate punctele 

de vedere. 

 Natalia: Orice experiență peste hotare ne extinde orizontul posibilităților. 

Cele două săptămâni petrecute în Germania m-au ajutat să mă dezvolt la 

nivel cultural, datorită interacționării cu persoane  din alte țări, 

descoperind astfel lucrurile care ne unesc, dar și care ne diferențiază. Am 

creat prietenii și amintiri noi, am vizitat cele mai frumoase locuri ale 

regiunii și am învățat într-un mod diferit noi lucruri despre Uniunea 

Europeană. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit această 

oportunitate și cred  că este o 

experiență care merită trăită de fiecare 

adolescent. 
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GHEORGHI NICULIȚĂ 

 Dynamics of Chemical Pollution of Tiraspol Urban Environment/ 

Dinamica poluării chimice a ecosistemului urban Tiraspol 

Editura (LAP) Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2015 

 

 

 

    Autorul lucrării, conf. univ. dr. 

Gheorghi Niculiță a studiat Geografia 

și Biologia la Universitatea de Stat din 

Tiraspol. Și-a susținut teza de doctorat 

în anul 2016, obținând titlul de doctor, 

în domeniul Ecologie,  la 

Universitatea de Stat Moldova, cu 

lucrarea intitulată POLUAREA 

ECOSISTEMULUI URBAN 

TIRASPOL ȘI MODALITĂȚI DE 

REDUCERE A EI. În prezent este 

conferențiar la Universitatea 

Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” din 

Chișinău, în cadrul căreia susține 

cursuri de Ecologia Peisajului Urban 

și de Geografie Regională. Este 

totodată și președinte al Societății de 

Geografie „Gheorghe Năstase” din Republica Moldova. 

         Protecţia mediului este una dintre cele mai stringente probleme ce 

preocupă astăzi întreaga lume, indiferent de granițele administrative şi politice, 

de nivelul de dezvoltare economică şi de trai. 

          În același context, al schimbărilor pe diferite paliere ale vieții sociale și 

economice, s-au elaborat cele 17  Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), 

incluse pe Agenda 2030, asumate de statele membre ONU la sfârșitul anului 

2015 - un instrument universal al cărui scop principal îl reprezintă eradicarea 

sărăciei și realizarea dezvoltării durabile, inclusiv prin acțiuni de protecție a 

mediului și aplicare de strategii în domeniul ecologiei. 

          Așezările urbane industrializate devin areale de transformare a 

substanţelor şi de consum al energiei, similare ecosistemelor naturale. Devenind 
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ecosisteme heterotrofe, ele transformă materia primă şi fluxul de energie de 

origine antropică, emanând substanţe poluante în mediul înconjurător. 

Conștientizarea acestui fapt de către cercurile științifice a determinat apariția 

unei noi ramuri a Ecologiei - Ecologia urbană. 

 Republica Moldova se situează într-una din regiunile dens populate ale 

Europei, unde acţiunea antropică asupra mediului este intensă. În țară există 

relativ multe centre (raportate la numărul populației și la suprafață) mediu 

industrializate, care pot fi privite ca ecosisteme urbane. Cu toate acestea, 

cercetări complexe, integrative, în domeniul ecologiei urbane lipsesc. În cele ce 

urmează se face o primă încercare de cercetare a unui sistem eco-urban din 

Republica Moldova, rezultatele de bază putând fi aplicabile pentru o arie mai 

extinsă de astfel de sisteme. 

 Scopul lucrării constă în analiza și evaluarea complexă a impactului 

poluării ecosistemului urban industrializat de nivel mediu, din punct de vedere 

al ecologiei urbane, în condiţiile de tranziţie economică şi în trasarea direcţiilor 

de stabilizare şi de îmbunătăţire a stării mediului în scopul dezvoltării durabile 

economice (pe exemplul ecosistemului urban Tiraspol). 

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective:  

1. Inventarierea principalelor surse de poluare a ecosistemului urban Tiraspol, 

cu potențial de impact major asupra mediului;  

2. Determinarea concentrației noxelor în aer și a altor componente ale mediului 

din sferele geografice, în special a cantității de pulberi formate și sedimentate pe 

teritoriul întreprinderilor investigate; 

3. Evaluarea influenţei aerosolilor din mediul urban sedimentat asupra calităţii 

apelor de suprafață și a rolului unor factori climatici și geografici în estimarea 

impactului antropogen în sistemul eco-urban;  

4. Analiza stării sănătății populației cu privire la maladiile condiționate de 

poluarea cu metale grele şi a izotopilor radioactivi ai aerului atmosferic și a 

apelor de suprafață;  

5. Elaborarea propunerilor de redresare a situaţiei ecologice, de protecţie a 

mediului urban Tiraspol, din perspectiva dezvoltării socio-economice și a 

convențiilor internaționale de mediu. 

          Lucrarea este structurată astfel: introducere, 4 capitole, concluzii 

generale, 162 surse bibliografice, 11 imagini și 39 de tabele. 

Primul capitol conține referiri din literatura de specialitate privind 

situația actuală a mediului din punct de vedere ecologic. De asemenea sunt 

evidențiate câteva noțiuni utilizate de către oamenii de știință în studiul 
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fenomenului ecologic urban. Se face o sinteză complexă privind poluarea 

atmosferică, a apelor de suprafață , dar și a solului, din diferite surse de origine 

antropică, în Republica Moldova în general și în orașele industrializate, în 

particular. Sursele bibliografice acordă o atenție sporită fenomenului poluării 

mediului, în contextul dezvoltării tehnologiei și a consecințelor acesteia. Starea 

ecologică a orașelor este intens monitorizată și supravegheată, însă, cu toate 

acestea, sunt puține informații cu privire la situația ecologică a unei anumite 

localități. Autorul propune așadar câteva metodologii pentru determinarea 

nivelului de poluare și a hazardelor antropice. 

În cel de-al doilea capitol sunt expuse caracteristicile fizico-geografice 

ale obiectivului studiului de caz, orașul Tiraspol, precum și rolul acestuia în 

formarea calității mediului. Sunt prezentate metodele de cercetare sub două 

aspecte: metode de lucru în teren și metode analitice de laborator. Activitatea în 

teren face referire la procesul de colectare a datelor privind poluarea asupra unui 

teritoriu echipat cu instalații de colectare, în zone industriale, prelevarea 

probelor de sol pentru determinarea contaminanților metalici. Partea practică de 

laborator s-a axat, în principal, pe determinarea migrării poluanților de la sursă, 

sedimentarea aerosolilor și prezența substanțelor nocive din sedimentele și 

probele prelevate. 

În capitolul trei sunt prezentate rezultatele obținute în urma cercetărilor 

întreprinse cu privire la: poluarea suprafeței solului, compoziția depozitelor de 

particule în zona cercetată și influența acestora asupra calității apelor de 

suprafață, determinarea prezenței de metale grele și a izotopului Cesiu - 137 în 

zona orașului Tirapol în sol și arbori, precum și la analiza calității apelor 

freatice și de suprafață și la relația calitativă dintre mediu și sănătatea populației. 

De asemenea, autorul prezintă rezultatele unui experiment pe o cultură de ardei 

gras pentru determinarea influenței emanațiilor chimice de la platformele 

industriale asupra calității recoltei și a procesului de creștere a plantelor în 

prezența substanțelor dăunătoare. 

Capitolul patru redă rezultatele cercetărilor efectuate asupra unui număr 

mare de surse poluante din zona orașului Tiraspol. Cercetările au avut loc între 

anii 1988 și 2010 și au vizat nivelul și natura, analiza ecologică și dinamica 

poluanților atmosferici, calitatea apei  și utilizarea ei, rolul transportului în 

fenomenul de poluare atmosferică, relația dintre calitatea mediului și sănătatea 

populației orașului Tiraspol. 

  Finalitatea studiului este redată în  6 concluzii definitorii:  
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- transportul auto devine principala sursă de poluare cu 78%, iar industria 

cu 21%, situație înregistrată după anul 1995; 

- amplasarea necorespunzătoare a platformelor industriale în direcția 

vânturilor predominante dinspre nord și nord-vest conduce la dispersarea 

poluanților atmosferici spre zonele rezidențiale; 

- principalii poluanți atmosferici sunt reprezentați de praf, oxizi de sulf, 

formaldehide, fenoli, benz(a)pirenă, oxizi de carbon și oxizi de azot, cu o 

creștere anuală; 

- studiul evidențiază cantitatea mare de fenol ce se acumulează în zona 

întreprinderii „Moldavizolit”, substanță care se infiltrează în pânza 

freatică prin precipitații, afectând calitatea solului pe o rază de 

aproximativ 2 km de la sursă; 

- prezentarea zonelor înalt poluate datorită amplasării structurilor 

industriale pe direcția vânturilor predominante; 

- specificul industrial zonal determină o acumulare de metale grele precum: 

cupru, zinc și plumb în sol; 

- detectarea în perimetrul orașului Tiraspol a prezenței izotopului 

radioactiv Cesiu-137 în cantități însemnate, puse pe seama accidentului 

nuclear de la Cernobîl, din aprilie 1986. 

Lucrarea de față reprezintă o noutate în cercetarea științifică datorită 

faptului că este studiat fenomenul poluării mediului pe o perioadă îndelungată și 

continuă (între anii 1988 - 2010), cu referire la mediile poluate: sol, ape de 

suprafață și aer. 

Cartea Dynamics of Chemical Pollution of Tiraspol Urban 

Environment (Dinamica poluării chimice a ecosistemului urban Tiraspol) 

are o însemnătate științifică și teoretică datorită tematicii abordate, a bogatului 

studiu bibliografic, a metodelor științifice utilizate și a rezultatelor obținute. 

Acestea au o valoare aplicativă importantă, putând fi utilizate în elaborarea 

planurilor de organizare urbanistică, de control al calității mediului și a 

poluanților și implicit ca parte componentă a controlului indicatorilor calității 

sănătății și vieții locuitorilor orașului Tiraspol și nu numai. 

 

Prof. Stavarache Oana Petronela 

Școala Gimnazială Valea Seacă, jud. Iași 
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VASILE SURD  Călător pe șase continente 

ISBN 978-606-623-115-2, Editura Terra Nostra, Iași, 596 pagini, 2020 

 

 

Atunci când primești o carte monumentală de la un prieten de care te 

leagă satisfacții profesionale și umane de neuitat este destul de greu să te 

eliberezi de sentimente și să faci o recenzie cât mai corectă ... totuși am să 

încerc să fiu imparțial! 

Tomul scris de profesorul 

universitar emerit dr. Vasile Surd 

este un crochiu profesional de 

viață si poate fi interpretat ca o 

radiografie intelectuală a unor 

vremuri cu trăirile , succesele și 

frustrările impuse de nedreptățile 

sociale pe care  autorul le-a 

inregistrat de-a lungul celor peste 

50 de ani de carieră universitara.  

Autorul ne plimbă cu 

larghețe peste tot pe cele șase 

continente, pe care le-a vizitat de-a 

lungul anilor, din Eurasia, în 

America de Nord, în America de 

Sud, în Africa și Australia. 

Geograful fără călătorii lungi nu-i 

niciodată împlinit. În câteva 

secvențe din volum apar și eu 

alături de Vasile Surd și, ”sorbind” 

frazele scrise cu talentul jurnalistului de campanie, mi-am amintit de clipele 

minunate petrecute împreună la Capul Nord și prin țările baltice, la Moscova și 

Sankt Petersburg, la Vladivostok, Nahodka și Irkutsk, călătoria cu 

”Transsiberianul” ș.a. 

Un capitol aparte este dedicat prieteniilor internaționale pe care Vasile 

Surd le-a legat în timp, relații care i-au permis și o mare parte din drumurile 

sale. Facilitatea cu care Vasile Surd a durat prietenii trainice este de admirat. 

Jovial, român transilvănean de viță veche cu o educație rurală sănătoasă, Vasile 
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Surd a fost ușor remarcat de multe dintre personalitățile geografiei mondiale. 

Participarea sa la congresele Uniunii Internaționale de Geografie au fost 

corolarul academic pe care Vasile Surd și l-a permis, la Paris (1984), 

Washington (1992), Haga (1996), Seul (2000), Glasgow (2004), Tunis (2008), 

Koln (2012), Beijing (2016), … Contribuțiile sale științifice nenumărate vor 

răzbate peste ani și prin cele șase simpozioane științifice despre ” Spațiul rural și 

dezvoltarea locală (regională)” pe care le-a organizat sub cupola Almei Mater 

Napocenssis, toate finalizate în șase volume cu lucrările susținute. 

Autorul prezinta cu reala  mâhnire apucăturile unor confrați de a se 

“scăpăta” la practici de plagiat și cutume clientelare. 

Amintirile lui Vasile Surd nu puteau ocoli și relațiile trainice pe care le-a 

cultivat în timp, cu  rapsozii populari Dumitru (Mitruț) Fărcaș și Achim Nica, 

cu foștii lui colegi de școală sau facultate  ori  cu cei mai apropiați colaboratori. 

Prezentarea perioadei în care autorul a îndeplinit funcții în asociația studenților 

comuniști și a rolului său în structura respectică o considerăm plină de caracter 

și corectitudine. Vasile Surd nu s-a declarat un dizident anti-comunist, ci a 

crezut că oamenii pot fi corecți și principiali , virtuți pe care nicio societate nu le 

împărtășește deplin și, cu amărăciune constatăm la nivele mai reduse,  societatea 

românească. 

Tomul memoralistic scris de profesorul universitar emerit doctor Vasile 

Surd este o reușită deplină și curajoasă, a OMULUI care are ce spune și 

împărtăși celor care vor să învețe! 

 

 

 

Profesor dr. Viorel Paraschiv 

Prim-vicepreședintele Societății de Geografie din România 

Filiala Iași 
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MIHAI POCLID 

Dicţionar Geografic  Enciclopedic al  Judeţului Botoşani, Editura Taida, 

Iași, 2019, două volume, 1360 pagini  
 

  

 

Lucrarea monumentală în două volume se detaşează prin importanţa şi 

unicitatea sa,  adaugându-se altor două valoroase cărţi publicate anterior de 

profesorul Mihai Poclid, studiul de geografie istorică “Aşezările umane din 

judeţul Botoşani” (2008) şi “Judeţul Botoşani în 2013– Monografie geografică”, 

conferindu-i autorului lor statutul de autentic cercetător ştiinţific.  

   Alcătuirea unei asemenea lucrări a însemnat un efort extraordinar, pentru 

că, aşa cum rezultă din lectura sa, dincolo de studierea unui imens material 

documentar necesar stabilirii reperelor geografice, evoluţiei administrativ-

teritoriale, cadrului natural (evoluţia paleogeografică, relieful, hidronimia, clima 

şi vegetaţia), urmelor de cultură materială, populaţiei, aşezărilor umane şi 

evoluţia lor de-a lungul timpului, vieţii spirituale (şcoala şi biserica) şi activităţii 

socio-economice, autorul a străbătut, la pas, toate localităţile judeţului, 

desfăşurând o minuţioasă cercetare de teren.  

https://luceafarul.net/marile-carti-ale-botosanilor-de-astazi-mihai-poclid-dictionar-geografic-enciclopedic-al-judetului-botosani/dictionar-geografic-median
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Cercetările de teren au însemnat, pe lângă studierea reperelor geografice 

şi  realizarea materialului documentar cu care a ilustrat lucrarea, chestionarea a 

numeroşi locuitori din  localităţile vizitate, cu deosebire a celor vârstnici, în 

vederea identificării unor toponime rămase în tradiţia locală, dar neconsemnate 

cartografic. Cu alte cuvinte, autorul a făcut o veritabilă cercetare sociologică, la 

nivelul întregului judeţ, reuşind performanţa de a consemna în lucrarea de faţă, 

un număr de 11710 toponime locale (antroponime, fitonime, zoonime, 

hidronime, sociale), multe descoperite în urma investigaţiilor de teren 

întreprinse. În lucrarea de faţă, profesorul Mihai Poclid a localizat 1001 

toponime  care prezintă evoluţia în timp a aşezărilor umane şi organizarea lor 

administrativ-teritorială. În mod concret, fiecare comună, este prezentată în 

întreg parcursul său în timp, de la primele urme de cultură materială de pe 

cuprinsul său, până în zilele noastre, dicţionarul consemnând atât satele 

existente cât şi cele dispărute, comasate sau desfiinţate. 
Impresionează minuţiozitatea cu care autorul a gândit şi conceput fiecare 

dintre reperele care dau contur aşezărilor prezentate. În mod deosebit, remarcăm 

referirile făcute la aspecte care nu ţin de domeniul în care este specializat, 

precum biologia (vegetaţia) şi istoria (şcoli, lăcaşuri de cult, monumente laice şi 

religioase, personalităţi), prezentatea acestora fiind făcută la cel mai înalt nivel 

posibil.  
Consemnarea minuţioasă a numeroaselor specii de plante, a şcolilor din 

satele şi comunele judeţului, a bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, cu ctitorii, 

anii de înfiinţare şi evoluţia în timp, a conacelor boiereşti, muzeelor, caselor 

memoriale şi a personalităţilor reprezentative ale fiecărei aşezări, precum şi a 

celor mai importante activităţi socio-economice, a însemnat un efort greu de 

estimat, pe care profesorul Mihai Poclid şi l-a asumat, din dorinţa de a face o 

lucrare care să aibă toate atributele unui veritabil studiu ştiinţific. Le întruneşte 

pe deplin şi credem că volumul de faţă, care cuprinde în esenţă, micro 

monografia fiecărei comune din judeţ, va constitui baza de la care, cei interesaţi, 

vor putea să plece în realizarea unor lucrări monografice. Mai sunt încă, în 

judeţ, comune care nu au încă o monografie, după cum, sunt, în fiecare dintre 

acestea, profesori, poate chiar de geografie, care pot să folosească generosul 

material pus la dispoziţie de profesorul Mihai Poclid. 
Lectura  „Dicţionarului Geografic Enciclopedic al judeţului Botoşani”, 

oferă nu numai o excepţională şi captivantă prezentare a acestui spaţiu 

geografic, ci şi imaginea unui cercetător autentic, a unui autor cu vaste 
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cunoştinţe din domeniile  biologiei, istorei, artei sau religiei, cu un vocabular 

extrem de bogat şi cu ştiinţa de a scrie pe placul celui mai exigent lector. 

Profesorul Mihai Poclid ne convinge, încă odată, prin această lucrare, că este o 

personalitate de prim rang a vieţii culturale botoşănene şi nu numai, un “om al 

energiilor luminate”, care confirmă faptul că, atunci când ştiinţa se împleteşte cu 

munca şi cu rigoarea, realizările anulează diferenţa dintre Capitală şi 

provincie.     
“Dicţionarul Geografic Enciclopedic al judeţului Botoşani” este o operă 

remarcabilă, o lucrare care ar trebui să fie realizată de fiecare judeţ. Afirmă 

acest fapt, în prefaţa lucrării, profesorul universitar dr. Corneliu Iaţu, 

Preşedintele Societăţii de Geografie din România: “Îndrăznim să credem, că 

acest exemplu de dicţionar, ar trebui să fie urmat de toate judeţele  României. 

Aici este vorba de munca unui singur autor. În realitate, prin complexitate şi 

prin bogăţia materialelor consultate, este clar că nişte colective de autori 

serioase, ar putea face această muncă importantă. Cu atât mai mare este meritul 

indiscutabil al domnului profesor Mihai Poclid”. 
  Nu putem încheia aceste scurte consideraţii asupra volumului de faţă, fără 

a ne referi la bogata ilustraţie pe care autorul a anexat-o, hărţile fizico-

geografice color ale tuturor comunelor judeţului şi fotografiile unor obiective 

istorice sau turistice de pe cuprinsul acestora. Realizate tehnic impecabil, 

acestea sporesc valoarea lucrării, pe care, credem că cei în drept, pot şi trebuie 

să o propună spre premiere, poate chiar Societăţii de Geografie din România. 
 

Gheorghe Median  

Preluare de pe: https://luceafarul.net/marile-carti-ale-botosanilor-de-astazi-mihai-poclid-

dictionar-geografic-enciclopedic-al-judetului-botosani/dictionar-geografic-median 
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GHEORGHE MATEI 

Geografie - ghid de pregătire pentru bacalaureat 
ISBN: 978-606-765-117-1, Editura: Andreas, București. Anul publicării: 2020 

Pagini: 208 + 4 color  

 

 

 

Autorul acestui ghid este 

profesorul de geografie 

GHEORGHE MATEI din 

municipiul Constanța, România. 

Bogată experiență în învățământul 

liceal i-a permis autorului să ofere 

elevilor un instrument valoros pe 

care il pot utiliza pentru a dobândi 

cunoștințele de geografie și a-și 

forma și dezvolta competențele 

generale și competențele specifice 

prevăzute in programa școlare de 

geografie pentru clasa a XII-a.    

Geografia studiată de elevii 

din clasele terminale ale ciclului 

liceal, Europa-România-Uniunea 

Europeană. Probleme 

fundamentale, este prezentă la 

examenul de bacalaureat printr-o 

probă scrisă, compusă din trei subiecte, prin rezolvarea cărora elevii trebuie să 

demonstreze că și-au format competențele prevăzute în programa școlară în 

vigoare și în programa de examen. 

Ghidul își propune elevilor să analizeze „problemele fundamentale” cu 

care se confruntă lumea de astăzi, România, în special, în cadrul continentului 

din care face parte – Europa –, și în cadrul uniunii politice și economice formată 

din 27 de state membre –Uniunea Europeană.  

Ghidul oferă: conținuturi (1), teste însoțite de bareme de evaluare (2), 

suport cartografic (3), îndrumar (4), listă de itemi (5), un mic dicționar ilustrat 

(color) de termeni geografici (6) și un mic dicționar de termeni geografici (7). 

1. Conținuturile sunt sistematizate conform programei școlare actuale și 

programei de examen; 

https://www.librariadelfin.ro/editura/andreas--i3
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2. Cele 25 de teste ale ghidului cuprind itemi referitori la întreaga problematică 

a probei de examen asigurând o privire de ansamblu asupra Europei, 

României și Uniunii Europene; subiectele vizează teme și problematici cu 

care se confruntă societatea umană în prezent: (îmbătrânirea demografică, 

migrația, reactoarele nucleare, sursele de energie regenerabilă, gazoductele, 

emisiile de CO2, mașinile electrice, autostrăzile, accidentele rutiere mortale, 

pădurile, turismul etc.);  

3. Suportul cartografic cuprinde 60 de hărți, dând elevului posibilitatea de a-și 

forma reprezentări ale spațiului studiat: Harta tipurile de clima din Europa, 

Harta statelor și capitalelor din Europa, Harta Munților Apuseni, Harta 

râurilor interioare din România, Harta orașelor-reședință de județ, Harta 

formării UE, Harta Bulgariei, Harta Germaniei etc.; 

4. Îndrumarul oferă exemple și modalități de rezolvare a unor itemi și probleme 

cu caracter practic: hărți de lucru, observații, exerciții, analizarea relațiilor 

dintre climă și de relief, tabele, citirea și interpretarea diverselor reprezentări 

grafice, aplicarea formulelor de calcul în rezolvarea unor exerciții 

(amplitudinea termică, bilanțul natural, bilanțul migratoriu etc.); 

5. Lista itemilor cuprinde cu peste 300 de sarcini de tipul „Prezentați ...”, 

„Precizați ...”, „Explicați ...”. Sarcinile sunt grupate pe categorii în funcție de 

specificul componentelor fizice și umane ale învelișului geografic (relief, 

climă, ape, vegetație, populație, așezări, resurse naturale etc.), oferind o largă 

perspectivă asupra problemelor specifice și actuale ale Europei, României și 

Uniunii Europene; 

6. Micul dicționar ilustrat de termeni geografici permite elevilor să își 

reprezinte vizual termeni geografici (de ex. fiord, polder, ría, structură cutată, 

relief glaciar, crov, diferite tipuri de centrale electrice, siderurgie etc.); 

7. Ghidul se încheie cu un mic dicționar de termeni geografici (de exemplu: 

viță-de-vie, floarea-soarelui etc). 

O caracteristică importantă a ghidului este actualizarea datelor geografice. În 

cuprinsul lui sunt inserate ultimele schimbări de pe harta Europei: apariția 

statului Kosovo (2008), anexarea Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă 

(2014), schimbarea numelui Macedoniei în Macedonia de Nord (2019), 

schimbarea numelui Olandei în Țările de Jos (1 ianuarie 2020), ieșirea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană (1 februarie 2020). 

Prin parcurgerea integrală, pas cu pas, a ghidului se asigură o profundă 

înțelegere și o eficientă însușire a conținuturilor de geografie, creîndu-se 
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premisele pentru rezolvarea cu succes a subiectelor propuse și a celor de la 

proba de geografie a examenului de bacalaureat.  

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 
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LISTA AUTORILOR 

Nr. crt. Numele și prenumele Afilierea 

1 Amironesei Elena-Denisa Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu” Iași 

2 Ardeleanu Radu Bogdan Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani 

3 Boamfă Ionel Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

4 Buza Mircea Institutul de Geografie al Academiei Române 

5 Curteza Oana Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu” Iași 

6 Epure Teodor Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii 

de Jos, județul Vaslui și Colegiul Economic 

„Anghel Rugină” Vaslui 

7 Filipaș Lucreția Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud, județul 

Bistrița Năsăud 

8 Gheorghiță Constantin Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu” Iași 

9 Grecu Marilena Violeta  Colegiul Național Economic ”Theodor Costescu” 

Drobeta Turnu Severin 

9 Ignat Elena Școala Gimnazială Coțofenești, județul Bacău 

10 Ipate Emil Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași 

11 Larco Dana Florentina Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 

12 Mateiciuc Maria Oana Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași 

13 Mărculeț Cătălina  Institutul de Geografie al Academiei Române 

14 Mărculeț Ioan Colegiul Național „I.L. Caragiale” București 

15 Median Gheorghe Revista „Luceafărul” Botoșani 

16 Mihăilă Dumitru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

17 Papaghiuc Lidia Maria Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași 

18 Papaghiuc Vasile Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași 

19 Paraschiv Viorel Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 

20 Roman Nicolae Aurelian Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

21 Rusu Constantin Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

22 Rusu Dorin Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași 

23 Săndulache Cătălina Colegiul Tehnic feroviar „Mihai I”,  București 

24 Săndulache Iulian Universitatea din București, Facultatea de 

Geografie 

25 Săgeată Radu Institutul de Geografie al Academiei Române 

26 Strugariu Robert Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu” Iași 
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27 Stavarache Oana Petronela Școala Gimnazială Valea Seacă, Județul Iași 

 


