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Număr dedicat geografului francez EMMANUEL DE MARTONNE  (1873-1955), autorul hărții 

dunărene în baza căreia s-au trasat hotarele ”României Mari” la Conferința de pace de la Paris (1919-

1920), membru de onoare al Academiei Române (din 1912), autorul cercetărilor și tezelor de doctorat 

asupra ”Alpilor Transilvaniei” (Carpații Meridionali) publicată sub titlul La Valachie: essai de 

monographie géographique  și cercetarea asupra demografiei publicată cu titlul Recherches sur la 

distribution géographique de la population en Valachie. 
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PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR EMERIT CRISTIAN TĂLÂNGĂ 
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Mărculeţ Ioan
1
, Mărculeţ Cătălina

2
 

 

Rezumat. Profesor universitar doctor emerit Cristian Tălângă, reputat geograf român, s-a 

născut la 28 iulie 1954, în Bucureşti. Între anii 1975 şi 1979 a urmat cursurile Facultăţii de Geologie-

Geografie, Secţia Geografie, a Universităţii din Bucureşti, iar în anul 1999 a obţinut titlul de doctor în 

geografie în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, cu teza Rolul transporturilor în 

evoluţia sistemelor de aşezări din România, lucrarea fiind prima din ţara noastră în domeniul 

geografiei transporturilor. Între 1986 şi 1998, în calitate de cercetător ştiinţific a desfăşurat o intensă şi 

susţinută activitate de cercetare în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, unde a 

realizat numeroase studii în domeniile: „geografia transporturilor şi comunicaţiilor”, „geografie 

economică” şi „geografie umană”. Începând din anul 1998, până în prezent, geograful Cristian 

Tălângă şi-a desfăşurat activitatea în Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, în echipa 

Catedrei/Departamentului de Geografie Umană și Economică, unde a obţinut toate gradele didactice 

universitare. În cadrul facultăţii, dr. Cristian Tălângă a ocupat mai multe funcţii didactice şi 

administrative, printre care pe cele de coordonator de doctorat (din 2007) şi prodecan (2012-2019). În 

cei peste 40 de ani de activitate, prof. univ. dr. emerit Cristian Tălângă a publicat cca 150 de lucrări şi 

a colaborat la realizarea a peste 100 de teme de cercetare. 

Cuvinte cheie: prof. univ. dr. emerit Cristian Tălângă, hidrologie, Institutul de Geografie al 

Academiei Române, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti 
 

Abstract. Professor emeritus doctor Cristian Tălângă, the renowned Romanian geographer, 

was born on July 28, 1954, in Bucharest. Between 1975 and 1979 he attended the courses of the 

Faculty of Geology-Geography, Department of Geography, University of Bucharest, and in 1999 he 

obtained a doctorate in geography at the Institute of Geography of the Romanian Academy, with the 

thesis The role of transport in the evolution of settlements in Romania, the work being the first in our 

country in the field of transport geography. Between 1986 and 1998, as a scientific researcher, he 

carried out an intense and sustained research activity at the Institute of Geography of the Romanian 

Academy, where he conducted numerous studies in the fields: “transport and communications 

geography”, “economic geography” and “human geography”. Since 1998, until now, the geographer 

Cristian Tălângă has worked in the Faculty of Geography of the University of Bucharest, in the team 

of the Department / Department of Human and Economic Geography, where he received all university 

teaching positions. Within the faculty, Dr. Cristian Tălângă held several teaching and administrative 

positions, including those of PhD supervisor (since 2007) and vice dean (2012-2019). In the over 40 

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

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

0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
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Transporturile și sistemele de 

așezări din România, Edit. 

Tehnică, București, 2000 

years of activity, university professor PhD emeritus Cristian Tălângă published about 150 papers and 

collaborated on over 100 research topics. 

Keywords: university professor PhD emeritus Cristian Tălângă, hydrology, Institute of 

Geography of the Romanian Academy, Faculty of Geography of the University of Bucharest 

 

 

În prezent, între reputaţii geografii români, recunoscuţi 

la nivel naţional şi chiar internaţional, se numără şi prof. univ. 

dr. emerit Cristian Tâlângă. Domnia sa s-a născut la 28 iulie 

1954, în Bucureşti, a urmat cursurile primare şi gimnaziale la 

Şcoala Generală nr. 114 din Capitală (în prezent „Principesa 

Margareta”) şi pe cele liceale la Colegiul Național „Ion 

Creangă” tot din București. 

Între 1975 şi 1979, ca student, a urmat cu interes şi 

pasiune cursurile Facultăţii de Geologie-Geografie, Secția 

Geografie,  Universitatea din București, unde i-a avut ca 

profesori pe Grigore Posea, Valeria Velcea, Alexandru Roşu, 

Ion D. Ilie, Vasile Cucu, Nicolae Caloianu, Gheorghe Dragu, 

Ioan Popovici, Valer Trufaş, Traian Naum, Mihai Ielenicz, Lucreţia Mănescu, Maria 

Pătroescu, Ion Marin, Ion Nicolae, Emil Vespremeanu, Mihai Geanana ş.a. O parte dintre 

aceste cadre didactice l-au impresionat pozitiv şi i-au marcat definitiv viitoarea carieră în 

domeniul geografiei. 

După absolvirea facultăţii (1979), cu lucrarea de licenţă Evoluţia teritorială a oraşului 

Bucureşti (1459-1979), îndrumată de prof. dr. Vasile Cucu, geograful Cristian Tălângă îşi 

desfăşoară activitatea ca profesor în Școala cu clasele I-VIII „Mircea Sântimbreanu”, din 

Sectorul 5, până în anul 1986. 

 În intervalul 1986-1998, Cristian Tălângă a funcţionat ca geograf și apoi cercetător 

știinţific în cadrul Laboratorului de geografie umană, din Institutul de Geografie al 

Academiei Române, unde i-a avut colaboratori şi colegi apropiaţi pe geografii Ioan Ianoş, 

Dragoş Bugă, Sorina Vlad, Radu Săgeată, Lucian Badea, Octavia Bogdan, Daniela Nancu, 

Silvia Dobre, Liliana Guran, Sorin Geacu, Irena 

Mocanu, Bianca Mitrică, Cătălina Mărculeţ ş.a. 

 În cadrul Institutului de Geografie, cercetătorul 

Cristian Tălângă şi-a adus aportul la numeroasele teme 

de cercetare ale instituţiei, axându-se şi excelând în 

domenii precum „geografia transporturilor şi 

comunicaţiilor”, „geografia economică” şi „geografia 

umană”. 

 Tot în Institutul de Geografie, Cristian Tălângă 

şi-a început (1991) şi finalizat pregătirea doctorală, 

unde l-a avut ca îndrumător pe cercetător principal I dr. 

Ioan Ianoş. Teza de doctorat, Rolul transporturilor în 

evoluţia sistemelor de 

aşezări din România – 

prima lucrare din 

domeniul geografiei 

transporturilor până la 
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acea dată –, a fost susţinută public în anul 1999 şi tipărită cu titlul Transporturile și sistemele 

de așezări din România, în anul 2000.  

Comisia de doctorat a fost formată din: cercet. pr. I dr. Ion Zăvoianu (preşedinte), 

prof. univ. dr. Ioan Ianoş (coordonator), prof. univ. dr. Grigor Pop, prof. univ. dr. Vasile 

Cucu şi prof. univ. dr. George Erdeli.  

Referindu-se la calitatea şi importanţa tezei de doctorat a domnului Cristian Tălângă, 

prof. univ. dr. emerit Ioan Ianoş afirma: „a găsi relația dintre activitățile de transport și 

dinamica sistemelor de așezări, înseamnă a poseda cheia analizei profunde a structurării 

spațiale. Dacă Vidal de la Blache, la începutul secolului XX, spunea că marii inițiatori ai 

regiunii sunt «orașele și căile de comunicație», Cristian Tălângă, la trecerea în mileniul III, 

concluziona că «sistemele de așezări și rețelele de transport (materiale și imateriale) sunt 

principalii factori ai dinamicii teritoriale»”
3
. 

 Începând din anul 1998, până în prezent, geograful Cristian Tălângă şi-a desfăşurat 

activitatea în Facultatea de Geografie din Universitatea Bucureşti, în echipa 

Catedrei/Departamentului de Geografie Umană și Economică, unde a excelat şi a obţinut, pe 

merit, toate gradele didactice universitare: lector (1998-2002), conferenţiar (2002-2006) şi 

profesor (din 2006).  

În Facultatea de Geografie, profesorul dr. Cristian Tălângă a susţinut, cu talent 

didactic, numeroase cursuri şi seminarii în domeniul disciplinelor de specialitate: „Geografie 

rurală”, „Geografia transporturilor”, „Planificare teritorială”, „Dezvoltare regională”, 

„Sisteme de așezări umane”, „Geografie economică mondială”, „Turism rural” şi „Turism 

urban”.  

 Începând din anul 2007, meticulos şi exigent, profesorul Cristian Tălângă a coordonat 

peste 15 teze de doctorat în domeniul geografiei umane, 12 doctoranzi, majoritatea cadre 

didactice în Bucureşti şi în judeţele vecine, obţinând titlul de doctor în geografie: Mariana 

Valentina Găulea, Adelin Nedelea, Ana Puncioiu, Petronela Novăcescu, Mihaela Porojan, 

Ramona Suciu, Alexandra-Olguţa Ferbinte, Florentina Ion, Alina Bejinariu, Talita (Pascu) 

Ilieş, Narcizia Ştefan şi Mihaela Anca Gheorghe. Până în prezent, datorită profesionismului 

său recunoscut în mediul academic, prof. univ. dr. Cristian Tălângă a fost solicitat ca membru 

în 85 de comisii de doctorat în universităţile din Bucureşti (inclusiv la Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”), Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava şi Oradea. 

În cei peste 40 de ani de activitate în cercetare, dr. Cristian Tălângă a contribuit la 44 

de teme de cercetare incluse în planul de activităţi al Institutului de Geografie al Academiei 

Române (una la cererea Guvernului României) şi la 57 de teme solicitate de (şi cu) diverşi 

beneficiari. Dintre acestea, şase teme au fost realizate cu instituții din străinătate (Institutul de 

Geografie din Leipzig, Germania; European Policies Research Centre, Glasgow, Marea 

Britanie; Proiectul EU-GENIA, Banca Mondială, Programul ESPON). 

Intensa activitate de investigare a spațiului românesc şi concluziile la care a ajuns, au 

fost oferite de prof. Cristian Tălângă persoanelor interesate (cercetători, cadre didactice şi 

studenţi) în cele circa 150 de sesiuni de comunicări la care a participat, în ţară şi în 

străinătate, şi în cele aproximativ 150 de lucrări publicate. Dintre lucrările care au văzut 

lumina tiparului, peste 20 sunt cărţi şi broşuri, cu conţinut ştiinţific (studii, cursuri 

universitare ş.a.) şi metodico-didactic: Orașul și sistemul urban românesc în condițiile 

economiei de piață (1994, în colab.), Transporturile și sistemele de așezări din România 

(2000), Aplicația științifică și metodologică pe teren (2001, în colab.), Caiet de practică de 

specialitate (an II Geografie. Economia Turismului; 2001, în colab.), Ghid pentru aplicația 

                                                           
3
 I. Ianoş, „Un nou început în continuitate!”, în volumul Un nou început în continuitate! Omagiu Profesorului 

universitar doctor Cristian Tălângă, Edit. Universitară, Bucureşti, 2019, p. 6. 
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științifică și metodologică (anul III de studii) (2002, în colab.), Caiet de practică de 

specialitate, Litoral 2003, Anul II, Geografia turismului (2003, în colab.), Țara 

Maramureșului și Bucovina (2004, în colab.), Geografie urbană și geografie rurală (2007, în 

colab.) 2007 Transilvania – Maramureș – Bucovina. Aplicație științifică și metodologică, 

ediția a II-a reactualizată (2007, în colab.), Geografia și didactica geografiei (2007), 

Dicționarul Geografic al României, vol. I, A – L, vol. II, M – Z (2008 şi 2009, colab. Foile 

Orşova şi Satu Mare), București și zona sa metropolitană. Privire comparativă cu Sofia și 

Atena / Bucharest and its metropolitan area. A comparative view with Sofia and Athens 

(2014, în colab.), Planificare teritorială strategică (2015), Organizarea și dinamica 

sistemelor de transport (2015) ş.a. 

 

 
Prof. Cristian Tălângă la Institutul de Geografie al Academiei Romane, alături de profesorii universitari Petre 

Gâştescu (în dreapta), Mircea Buza şi Dan Bălteanu (în stânga) 

 

Rigoarea şi spiritul organizatoric ale lui Cristian Tălângă, observate şi recunoscute de 

colaboratori, au făcut ca geograful să ocupe diferite funcţii în redacţiile revistelor de 

specialitate: secretar general de redacţie la revista „Terra”; editor (în colaborare) al 

„Buletinului geografic – geografie umană”, al Institutului de Geografie; editor executiv al 

publicaţiilor „Journal of Urban and Regional Analysis” (JURA) şi „Analele Asociației 

Profesionale a Geografilor din România”; secretar general de redacție la „Revista Geograful”; 

editor (în colaborare) al publicaţiei „Human Geographies”; membru al Colegiului editorial al 

revistei „Analele Universității din București, seria Geografie”; membru al Consiliului 

științific al „Revistei de Geopolitică”; referent științific în Consiliul editorial al revistei 

„Analele Universității Al.I. Cuza, seria Geografie” ş.a. 

Pe lângă activităţile mai sus menţionate, geograful Cristian Tălângă a deţinut şi încă 

mai deţine numeroase funcţii în cadrul unor comisii ori structuri de conducere: membru al 

Grupului interdisciplinar privind gestiunea urbană şi amenajarea teritoriului, organizat de 

Centrul de Proiectare Urbană al Consiliului General al Municipiului Bucureşti (1995-1998), 

secretar trezorier şi membru în Biroul executiv al Consiliului de Conducere al Societăţii de 

Geografie din România (1997-2004), colaborator al Centrului de Cercetare a Mediului şi 

Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea din Bucureşti (1998), membru fondator al 

Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) al 

Universităţii din Bucureşti (din 2001), expert – colaborator pe probleme de transport pentru 

World Bank, filiala România (aprilie-iunie 2002), secretar general cu probleme editoriale al 

Societăţii de Geografie din România (2004-2009), membru fondator şi Secretar General al 
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Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România (din 2008), membru în Consiliul 

Departamentului de Geografie Umană și Economică (2008-2019), membru în Consiliul 

Facultății de Geografie (2008-2019), prodecan al Facultății de Geografie, Universitatea din 

Bucureşti (2012-2019), membru al Senatului Universității din București (2016-2019), 

președinte al Comisiei de avizare a concursurilor didactice din cadrul Senatului Universității 

din București (2016-2019), membru în Comisia de Contestații (Științele Vieții și Pământului) 

– CNADTCU (2017-2020), expert – evaluator (2007-2015) și expert permanent (2015-2023) 

pentru Domeniul Geografie  în cadrul ARACIS (Comisia 1 – Științe Exacte și Științe ale 

Naturii), expert cu drept de semnătură înscris în RUR (Registrul Urbaniștilor din România, 

din 2010) ş.a. 

 

 
Cristian Tălângă în fața Castelului din Angers (2007) 

 

Recunoaşterea activităţii cercetătorului și dascălului Cristian Tălângă, a fost marcată 

prin numeroasele diplome şi distincţii obţinute: Diploma aniversară „140 de ani ai Societăţii 

de Geografie din România – însemnat For al promovării Geografiei” (2015); Diploma 

„George Vâlsan” (2015); Diploma de Excelenţă, oferită de Facultatea de Geografie, 

Universitatea din Bucureşti (2017); Diploma Senatului Universităţii din Bucureşti pentru 

programul de master „Dezvoltare Teritorială Inteligentă” (2017) ş.a. 

Ca o încununare a întregii sale activităţi academice şi de cercetare, în anul 2019 

profesorului universitar doctor Cristian Tălângă i s-a conferit titlul de profesor emerit al 

Universității din București. 

 

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

 
IANOŞ, I., TĂLÂNGĂ, C. (editori) (1997), Buletin geografic – geografie umană, Anul I, nr. 1, 

Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti. 

IANOŞ, I. (edit. coordonator) (2019), Un nou început în continuitate! Omagiu Profesorului 

universitar doctor Cristian Tălângă, Edit. Universitară, Bucureşti. 

* * *    Facultatea de Geografie în anul 2003, Edit. Universitară, Bucureşti, 2003. 

* * *    https://unibuc.ro/user/cristian.talanga/ 

* * *    https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-cristian-talanga/ 
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ÎN AMINTIREA DOMNULUI PROFESOR VALERIAN DRAGU /  

IN MEMORY OF PROFESSOR VALERIAN DRAGU 

 

 

Gheorghiță Constantin
4
, Ipate Emil-Dănuț

5
, Răduianu Ionel-Daniel

6
 

 

Rezumat: Valerian Dragu a fost un reputat profesor al geografiei ieșene, în mediul 

preuniversitar, remarcându-se de-a lungul carierei ca profesor de geografie, inspector de specialitate, 

președinte al S.G.R. – Filiala Iași, metodist, formator, mentor, coordonator CEX – geografie ș.a. A 

publicat numeroase lucrări de specialitate și a avut rezultate remarcabile cu elevii la concursurile 

școlare locale, naționale și internaționale. 

Cuvinte cheie: Valerian Dragu, profesor, geografie, carieră 

 

 

Abstract: Valerian Dragu was a renowned teacher of Geography in the pre-university 

environment from Iași, remarking himself throughout his career as a Geography teacher, a specialist 

inspector, the president of S.G.R. – Iasi Branch, methodist, trainer, mentor, CEX coordinator – 

geography, and so on. He has published numerous specialized papers and has had outstanding results 

with students in local, national and international school competitions. 

Key words: Valerian Dragu, teacher, Geography, career 

 

 

Valerian Dragu a absolvit Facultatea de Geografie 

din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, promoția 1968, 

iar gradul didactic I  l-a obținut în anul 1981. 

 Activitatea sa profesională a inclus școlile 

următoare:  

- profesor la Școala Vorovești, com. Miroslava (1968 

- 1970); 

- profesor la Liceul „Vasile Alecsandri”, Iași (1970-

1973); 

- profesor – director la Școala „Alexandru cel Bun” 

Iași (1973 - 1984); 

- profesor – director educativ la Liceul „Emil Racoviță” Iași (1984 - 1990); 

- profesor – metodist I.S.J. Iași (1987 – 1998); 

                                                           
4
 Profesor de geografie la Liceul Tehnologic de Electronică și Teleomunicații ”Gheorghe Mârzescu” Iași, Strada 

Mihail Sturza, Nr.43 Iași. E-mail: constant650220@yahoo.es  
5
 Profesor de geografie la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Bd. Socola nr. 110, telefon 0743780530,â. E-

mail: lipate_emil@yahoo.com 
6
 Profesor de geografie la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46. E-mail: 

radudaniel75@yahoo.com  

 

mailto:lipate_emil@yahoo.com
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- profesor, inspector de specialitate, I.S.J. Iași (1991 - 1998);  

- profesor la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași și profesor metodist la C.C.D. Iași 

(1998 – 2010). 

Din familia pe care întemeiat-o cu doamna Mariana Dragu - economist, au rezultat 

trei copii: Dragu Corina (administrator societate comercială), Dragu Lucian Nicolae (inginer, 

absolvent Facultatea de Mecanică) și Dragu Ștefan (manager, absolvent Facultatea de 

Management al Afacerilor). 

Domnul profesor a activat îndelung la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Iași, apoi s-a 

remarcat ca metodist de specialitate la Casa Corpului Didactic Iași, unde a desfășurat o 

multitudine de activități de perfecționare cu profesorii de geografie.  

În perioada 1972 – 1977 a îndeplinit funcția de secretar și vicepreședinte al Filialei Iași a 

Societății de Geografie din România, apoi din anul 1998, a fost  președintele Filialei Iași a 

Societății de Geografie din România. S-a remarcat ca un excelent manager la Școala 

Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași (1973-1984), apoi ca inspector de specialitate pentru o 

îndelungată perioadă de timp(1991 - 1998). 

A contribuit la formarea profesională a multor tineri studenți și profesori de geografie, 

atât ca profesor-mentor, cât și ca formator și organizator de stagii de perfecționare de 

„Geoecologie”, „Geostrategie europeană”, „Metode active-participative în predarea – 

învățarea geografiei”, Științe la clasele a III-a și a IV-a, „Excursia – alternativă pentru 

activitățile extrașcolare” etc. 

A publicat la Editura Polirom, având diferite colaborări cu iluștri profesori ieșeni 

precum Alexandru Ungureanu, Irina Brândușa Ungureanu, Ionel Muntele, Liviu Burlec, 

Constantin  Gheorghiță, Doina-Eugenia Steva, Liliana Stan, Doru-Valentin Vlasov, Carmen 

Filoti, Doina Lungu, constând în diverse lucrări de didactică, metodică, de aplicații practice și 

exerciții de evaluare, din care menționăm: 

1. Geografie. Teste de evaluare și itinerare turistice școlare (1999); 

2. Geografie: teste de evaluare și itinerare turistice școlare: clasele III-VIII (1999); 

3. Geografie-Geologie. Ghid metodologic pentru profesorii tineri (2000),  

4. Manualul de Geografie umană pentru clasa a X-a (2000). 

5. Dicționar enciclopedic școlar: istorie, geografie (2002), 

6. Elemente de didactica geografiei (2003),  

7. Geografia mediului: omul și natura la început de mileniu (2003), 

8. Elemente de geografia României (auxiliar pentru învăţători şi elevii din ciclul 

primar)(2006). 

La aceste lucrări editoriale se mai pot adăuga și alte lucrări sau articole:  

- „Geografia în judecata de valoare a elevilor” (în Revista de Pedagogie /1992); 

- „Geografia în contextul reformei” (în Tribuna Învățământului /1994); 

- „Județul Iași – aspecte geografice” (colaborare) /1994 etc. 

Printre hobby-urile sale favorite amintim turismul, cititul, sportul, pregătirea elevilor 

pentru performanță și conducerea auto. 
 

http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://worldcat.org/identities/np-steva,%20doina%20eugenia
http://www.worldcat.org/oclc/895693716
http://www.worldcat.org/oclc/895756238
http://www.worldcat.org/oclc/895099707
http://www.worldcat.org/oclc/895502702
http://www.worldcat.org/oclc/895502702
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Aplicație practică la Stația Seismică Vrancea (de la stânga, la dreapta: prof. Valerian Dragu, prof. 

Emil-Dănuț Ipate, Ștefan Tătaru - șeful Stației Seismice și prof. Dorin Fiscutean) 

 

Domnul profesor Valerian Dragu a coordonat activitatea la disciplina geografie, din 

cadrul Centrului de Excelență Iași (de la înființarea sa, din anul 2001 și până la pensionare), 

domeniu în care autorii au avut onoarea și plăcerea să lucreze, de la început, împreună cu 

domnul profesor, planificând și desfășurând activități captivante, stimulative și mult apreciate 

de elevi, atât în cadrul lecțiillor teoretice, cât și la aplicațiile practice de pe teren. Folosindu-

se cu înțelepciune de metodele didactice și pedagogie, de cunoștințele pertinente în 

specialitate, în cadrul activităților cu elevii talentați sau pasionați de geografie, înscriși la 

clasa a XI-a a Centrului Regional pentru Tineri Capabili de Performanță Iași, a obținut 

rezultate remarcabile sau premii valoroase la diverse concursuri, competiții ori simpozioane 

regionale, naționale și internaționale. 

 Fiind un veritabil catalizator de capacități și de valori utile geografiei, a atras o 

multitudine de specialiști în derularea activităților cu elevii și cu profesorii de geografie din 

județul Iași, a inițiat o serie de acțiuni de amploare și cu un impact excepțional asupra tuturor 

participanților, cum a fost chiar Ziua Geografiei în Județul Iași, ediția I, 1996, apoi ediția a 

II-a, 1997, dar chiar și aplicațiile practice de teren, atât în județ, în țară, cât și în Republica 

Moldova. 

 În calitatea sa de președinte al Filialei Iași a Societății de Geografie din România și de 

metodist al C.C.D. Iași, el a fost printre inițiatorii și organizatori ai Festivalului  de 

Geografie din anii 2001, 2002, 2003 etc, împreună cu Departamentul de Geografie al 

Facultății de Geografie și Geologie, I.S.J. Iași, C.C.D. Iași, Primăria Municipiului Iași, 

Societatea de Geografie – Filiala Iași, Centrul Meteorologic Moldova, Agenția de Protecția a 

Mediului Iași. 
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 Ca o recompensă pentru realizările sale deosebite, distinsul profesor a primit Diploma 

de Onoare a Societății de Geografie din România, Ordinul Gheorghe Lazăr-clasa I și Gradația 

de Merit. 
 

 

 
Aplicație practică în Republica Moldova (prof. Daniel Răduianu și prof. Valerian Dragu la 

 Bălți, 2008) 

 

Versurile următoare le dedic prieteniilor de suflet pe care le-a cultivat domnul profesor 

Valerian Dragu, cuvinte ce vor a transcede frontiere invizibile:  

 

De-aș fi un ram de plop tremurător, 

M-ar mai atinge cerurile cu fiorul lor. 

 

De-aș fi aripă de eteric zbor, 

M-a rprinde o elipsă de oniric dor. 

 

Ce-aș vrea mereu să fiu un pelerin, 

Să mă aline-n suflet plaiul carpatin, 

 

Să-mi port iar visele pe drum de nori, 

Sub cerul de safir din creasta munților! 

 

(Autor prof. Emil – Dănuț Ipate) 
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*** 

Notă: 

Aspecte de pe pagina de Facebook a d-lui prof. Valerian Dragu 

 

 

 
Dragu Valerian  cu nepoții, în 2013 

Anastasia Georgeta Tudora 

5 aprilie 2019  

Distribuit pentru: Public 

„Vine o vreme când se termină tot. Pleci într-o unică clipă, fără telefon, fără mașină, fără 

dulapul tău plin de haine, fără bijuterii, fără casă, fără o scrisoare de rămas bun și fără contul 

ăsta al tău de Facebook. Pleci fără imagini, fără cuvinte, fără planuri, fără gânduri, fără like-

uri, PLECI FĂRĂ NIMIC. Pleci singur și probabil fără să știi că ai plecat sau că ai fost… sau 

cine ai fost. Mai devreme sau mai târziu toți primim un block de la viață. De amintirile tale 

grozave te poți bucura doar în viața asta. Construiește ceva și rămâi în amintirile altora. Lasă 

un semn că ai fost. Permite să rămână din tine un colțișor de poveste. Bucură-te tare de 

oameni și de clipă, zâmbește ochilor care nu știu să zâmbească și ține cu bucurie de mână pe 

cineva chiar străin ție dar care de o mână care să îl țină o clipă are nevoie… pentru că adesea 

strânsoarea caldă a mâinii cuiva venită pe neașteptate e unicul detaliu ce nu se poate uita 

pentru o viață întreagă”. (Aurelia Osmanaj) 

 

 

 

https://www.facebook.com/georgeta.tu.71?__cft__%5b0%5d=AZULXJGEdyULPtZ0OumoVd5mAz3pT4GECdK_rqWJHKXpeMOr7tCbgztd6PEnii3WDyKTUYqXgtA3FrL3B3ZA8K5EyoiOshwW8cAwHUbws28coM14bldUNZArOmCVGVikbWEXhXOL8OQHTbHyfLDYghFNjRKJYukG4QlJun8uSK172Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/valerian.dragu
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II. 

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
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TOPONIME VECHI ROMÂNEŞTI ÎNLOCUITE DUPĂ ANUL 1945 CU 

TOPONIME OFICIALE INADECVATE ÎN TRANSILVANIA ŞI ÎN 

MUNŢII APUSENI (II)  

OLD ROMANIAN TOPONYMS REPLACED WITH INADEQUATE 

OFFICIAL TOPONYMS IN TRANSYLVANIA AND THE WESTERN 

MOUNTAINS AFTER 1945 (II) 

 
 

 

Buza Mircea
7
, Săgeată Radu

7 

 

 
Rezumat. Vechi toponime românești înlocuite după 1945 cu nume de locuri oficiale 

neadecvate în Transilvania și Munții Apuseni (II). Lucrarea expune punctul III, The Contemporary 

Times, care acoperă intervalul de la 6 martie 1945 până în prezent. Printre trăsăturile caracteristice ale 

acestei perioade se numără și tendința de a schimba toponimele naturale (populare), precum și 

toponimele oficiale, acțiune continuată după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când un așa-

numit regim popular-democratic a venit la putere și a impus o nouă ideologie. Un prim motiv din 

spatele schimbărilor toponimiei a fost suonoritatea neplăcută, de tip argou al anumitor nume, un al 

doilea motiv fiind atribuirea numelui unor personalități politice sau scriitori de renume. Primul 

toponim care a fost înlocuit a fost cel mai înalt vârf din Munții Apuseni (1.849 m), denumit local 

Cucurbăta Mare, atât autoritățile, cât și geografii numindu-l din nou Bihor, practic numele județului 

însuși (Bihor). Apoi a venit Brașov Municipium, transformat în Orașul Stalin, între 1950-1964 satul 

Herepea (județul Hunedoara) a devenit Filimion Sârbu (activist comunist), iar Ștei (județul Bihor) a 

fost redenumit Dr. Petru Groza (om politic). Pe de altă parte, satul Prislop (județul Bistrița-Năsăud), 

redenumit Liviu Rebreanu (scriitor) și satul Arada (județul Alba), schimbat în Horea (liderul 

răscoalei) în 1951, au fost păstrate până în prezent. Cu toate acestea, înlocuirea pe scară largă a 

oiconimelor a avut loc în 1964, când sute de nume vechi din întreaga țară, unele care par a fi chiar 

jargoane, au fost schimbate. Din păcate, aceeași soartă a avut multe alte oiconime românești, vechi de 

sute de ani, atribuite spontan de poporul român, ca o reflectare fidelă a condițiilor geografice și a 

tradițiilor locale, originare din fondul de cuvinte latine și traco-geți-daci, redenumit toponime slave și 

maghiare, în ciuda opiniei lingviștilor și istoricilor români. Dintre oiconimele înlocuite amintim Spini 

(județul Alba), Buruene (județul Hunedoara), Secătura (județele Cluj, Alba și Bihor), Porcești 

(județul Sibiu), Cioara (județul Alba), Iapa (județele Cluj și Alba), Țânțari (Județul Brașov), Neagra 

(județul Alba), Negru (județul Bihor), Valea Neagră de Criș și Valea Neagră de Sus (județul Bihor). 

Schimbarea vechilor toponime românești are o dublă consecință: pe de o parte, a prejudiciat însăși 

ideea de continuitate și unitate a poporului român și, pe de altă parte, prin schimbări succesive de 

denumire, aceste toponime au încetat să mai fie vechi de sute de ani, ca cele de origine slavă, 

maghiară sau germană, fiind vechi de pur și simplu doar câțiva ani. 

Cuvinte cheie: înlocuire oiconime, toponimie oficială, Transilvania, Munţii Apuseni, 

România. 

 

Abstract: Old Romanian toponyms replaced after 1945 by inappropriate official place-

names in Transylvania and the Apuseni Mountains (II). The paper expounds on point III, The 

Contemporary Times, spanning the interval from March 6, 1945 to this day. Among the characteristic 

traits of this period is also the tendency to change natural (popular) place-names, and Official 

toponyms as well, an action continued after the end of the Second World War, when a so-called 

                                                           
7 Institutul de Geografie al Academiei Române, Str. Dimitrie Racoviță, nr. 12, sector 2, București, telefon 021 

313 5990  
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popular-democratic regime came to power and imposed a new ideology. A first reason behind 

toponymy changes was the unpleasant, kind of slang sound of certain names, a second reason being to 

assign the name of renowned political personalities or writers. The first toponym to be replaced was 

the tallest peak in the Apuseni Mountains (1,849 m), locally named Cucurbăta Mare, both authorities 

and geographers having it named anew Bihor, basically the name of the county itself (Bihor). Next 

came Braşov Municipium, turned into Oraşul Stalin (Stalin‟s City), between 1950-1964 Herepea 

Village (Hunedoara County) became Filimion Sârbu (communist activist), and Ştei (Bihor County) 

was renamed Dr. Petru Groza (politician). On the other hand, Prislop Village (Bistriţa-Năsăud 

County), renamed Liviu Rebreanu (writer) and Arada Village (Alba County), changed for Horea 

(uprising leader) in 1951, have been preserved to-date. However, large-scale replacement of oikonyms 

occurred in 1964, when hundreds of old names across the country, some appearing to sound slang-like 

about them, were changed. Unfortunately, the same fate had many other Romanian oikonyms, 

hundreds of years old, spontaneously assigned by the Romanian people, as a faithful reflection of 

geographical conditions and local traditions, originating from the Latin and Thracian-Getae-Dacian 

word-stock, renamed with Slavic and Magyar toponyms, despite the opinion of Romanian linguists 

and historians. Among the replaced oikonyms we would recall Spini (Alba County), Buruene 

(Hunedoara County), Secătura (Cluj, Alba and Bihor counties), Porceşti (Sibiu County), Cioara 

(Alba County), Iapa (Cluj and Alba counties), Ţânţari (Braşov County), Neagra (Alba County), 

Negru (Bihor County), Valea Neagră de Criş, and Valea Neagră de Sus (Bihor County). Changing 

old Romanian toponyms has a twofold consequence: on the one hand, it prejudiced the very idea of 

the Romanian people‟s continuity and unity, and on the other hand, by successive changes of 

denomination these toponyms have ceased to be hundreds of years old like those of Slavic, Magyar or 

German origin, but simply some scores of years only.  

Keywords: oiconymic replacement, official toponymy, Transylvania, Apuseni Mountains, 

Romania 

 

III. Perioada contemporană după 6 Martie 1945 până în prezent 

Tendinţele de schimbare a toponimiei naturale (populare) şi oficiale au continuat şi 

după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, odată cu venirea la guvernare a aşa-

zisului regim democrat-popular, care a vrut să-şi impună propria ideologie. Motivaţia 

principală a fost, în primul rând, faptul că unele toponime aveau o rezonanţă neplăcută, 

chipurile că „nu sună frumos”, deci trebuie înlocuite, iar în al doilea rând s-a impus 

schimbarea unor toponime vechi româneşti cu numele unor personalităţi politice, a unor 

luptători pentru drepturile ţăranilor sau eroi ai clasei muncitoare, precum şi a unor scriitori 

renumiţi. Aceste schimbări s-au pus în practică abia în anul 1948, după dizolvarea partidelor 

istorice şi abdicarea forţată a regelui Mihai I al României (Istoria României, 1974).  

Primul toponim schimbat a fost numele celui mai înalt vârf din Munţii Apuseni, numit 

de populaţia locală Cucurbăta Mare (1 849 m) şi predat în şcoli cu numele literar Curcubeta 

Mare, înlocuit de autorităţi încă din 1948 cu oronimul Bihor, preluat de la Munţii Bihorului, 

oronim dat şi acesta de autorităţi şi geografi de la numele judeţului Bihor. Denumirea de 

vârful Bihor (Cucurbăta Mare, scris în paranteză) apare prima dată pe „Harta fizică şi 

politică a R.P., Române” la scara 1 : 400 000, editată de Ministerul Invăţământului Public în 

anul 1948. Ulterior ea este consemnată pe hărţile topografice editate de Direcţia Topografică 

Militară, iniţial la scara 1 : 25 000, apărute în 1957, apoi la scara 1 : 50 000, actualizate în 

1968 şi imprimate în 1970 şi la scara 1 : 100 000, ediţia 1971. De menţionat este că vechea 

denumire s-a păstrat în vârful Cucurbăta Mică, literar Curcubeta Mică (1 769 m), situat la 

circa 1 km sud-est, iar la circa 1 km nord apare vârful Biharia (1 597 m), vizibil cu aceeaşi 
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rădăcină de sorginte străină, respectiv slavă, cu sensul de „Viforoasa” sau „Viforâta”. N. 

Drăganu, 1933, p. 306 arăta că „Forma Bihor poate fi deci slavă atât în ungureşte, cât şi 

forma Bihar în româneşte, iar Biharia este o formă derivată din ungurescul Bihar”. Mai multe 

toponime cu această rădăcină există de altfel în Ungaria, aproape de graniţa cu România, şi 

anume oraşul Bihar-Keresztes, satele Biharnagybajom, Bihardanesháza, Bihartorda, 

Biharugra şi lacul Biharugrahalastovak, precum şi judeţul Hajdú-Bihar, iar în România satul 

Biharia la nord de Oradea.  

Cu toate schimbările oficiale, denumirea originală Cucurbăta Mare a fost folosită în 

continuare de geografi, geologi şi cartografi, ca de exemplu V. Mihăilescu (1963), M. Bleahu 

şi S. Bordea (1981), M. Ielenicz (2000), sau în „România. Atlas rutier” (2009) apărut la 

Budapesta, în ultimile două lucrări apărând în paranteză şi Bihor. Semnificativ este că acad. 

Iorgu Iordan (1963, p. 508) consemnează existenţa mai multor vârfuri Curcubeta, şi anume: 

Cucurbăta în fostul raion Râmnicu Sărat, Cucurbăta Mare şi Cucurbăta Mică în judeţul Alba 

la limita cu judeţul Bihor, precum şi Curcubăta Mare şi Curcubăta Mică în judeţul Buzău, 

provenind de la apelativul curcubătă, cu semnificaţia de „dovleac, bostan, lubeniţă”, moştenit 

din latinescul cucurbita. Toate locurile numite astfel sunt culmi sau munţi, redând aspectul 

muntelui sau al culmii: numeroase vârfuri, care se înşiră unul după altul  în mod neregulat, 

dându-i o formă asemănătoare vrejului unui dovleac, ca în cazul muntelui Curcubeta din 

apropierea mănăstirii Găvanu, judeţul Buzău. Un nume de munte Curcubeta se întâlneşte şi la 

aromânii din Peninsula Balcanică, indicând originea noastră comună cu aceştia şi deci 

unitatea lingvistică a poporului român.  

Pasul următor l-a constituit schimbarea numelui municipiului Braşov în Oraşul Stalin 

în anul 1950, la cererea expresă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, aşa cum s-a 

procedat şi în Ungaria, unde s-a pus numele Stalinváros, sau în fosta R.D. Germană, unde s-a 

pus Stalinstadt, alături de Karl-Mark-Stadt. Din fericire, acest nume nu s-a menţinut decât 10 

ani, respectiv până în 1960, când s-a revenit la numele iniţial de Braşov. 

Aproximativ în aceeaşi perioadă a fost înlocuit şi numele satului Herepeia, com. 

Veţel, jud. Hunedoara cu Filimon Sârbu, dar şi această denumire a fost schimbată în anul 

1964, revenindu-se la numele iniţial. Ulterior, în anul 1958, a fost înlocuită denumirea 

localităţii Ştei din judeţul Bihor cu Dr. Petru Groza, revenindu-se la denumirea iniţială în 

1996 în baza „Legii pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României” şi publicată în Buletinul Oficial al României nr. 54-55.  

In schimb, denumirea satului Prislop din judeţul Bistriţa-Năsăud, ce a fost înlocuită 

cu Liviu Rebreanu în anul 1958, aceasta din urmă rămânând pănă astăzi, la fel ca schimbarea 

denumirii satului Arada, judeţul Alba, în Horea (Figura 1). 

Marile schimbări de oiconime au survenit însă în anul 1964, în baza „Decretului 

privind modificarea anexei la Legea nr. 3 din 1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii 

administrative a teritoriului R.P. Române”, publicat în Buletinul Oficial, anul XIII, nr. 20 din 

18.12.1964, când au fost înlocuite sute de denumiri vechi din toată ţara, multe dintre acestea 

având o conotaţie negativă, chiar vulgară, cum au fost Cacova
8
 din slava veche cu sensul de 

„Loc murdar”, Beşa
9
 şi Beşeneu

10
 din maghiară cu sensul de „Pecenegul” etc. 

Alături de acestea, au fost din păcate şi numeroase oiconime româneşti cu vechime de 

sute de ani, date spontan de poporul român, care reflectau fidel condiţiile geografice şi 

respectau tradiţia locală, provenind din fondul lexical de origine latină şi traco-geto-dacă a 

                                                           
8
 Denumire înlocuită cu Fântânele (sat, oraş Sălişte, jud. Sibiu) şi cu Livezile (sat, reşed. com., jud. Alba).  

9
 Denumire înlocuită cu Străjeni (sat, com. Daneş, jud. Mureş) şi cu Remetea (localit. componentă mun. Târgu 

Mureş).  
10

 Denumire înlocuită cu Secăşel (sat, com. Ohaba, jud. Alba) şi cu Moacşa (sat, reşed. com., jud. Covasna). 
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limbii române, înlocuite cu denumiri din fondul lexical slav sau maghiar sau chiar cu 

toponime slave şi maghiare, neţinându-se cont de părerile lingviştilor şi istoricilor români 

(Nicolae, 2006). 
 

 
 

Figura 1. Repartiţia geografică a toponimelor analizate în Transilvania şi Munţii Apuseni. 

 

Dintre oiconimele care „nu sunau frumos” în concepţia autorităţilor comuniste din 

acea perioadă, multe se refereau la vegetaţie, la unele animale, păsări şi insecte, precum şi la 

unele culori considerate urâte, nepotrivite pentru a denumi o localitate, acestea fiind înlocuite 

cu toponime inadecvate, după cum urmează: 

Spini, comuna Şona, judeţul Alba, înlocuit cu concursul autorităţilor locale, cu Lunca 

Târnavei, Satul este menţionat documentar în 1657
11

 cu numele românesc Spini (Szpiny), ce 

provine din cuvântul latinesc spinus, din cauză că acest element de vegetaţie ar fi sunat urât 

în limba română. Acesta a fost schimbat absolut întâmplător tot cu acest element de vegetaţie 

de origine slavă târnu = spine, mărăcine, care a dat şi numele râului Târnava, care însă nu 

mai „sună urât”. Alte autorităţi locale nu au schimbat acest toponim, păstrându-l identic: 

Spini, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara; Spinoasa, judeţul Iaşi; Spini, comuna Perişanu, 

judeţul Vâlcea şi Spinuş de Pomezeu, comuna Spinuş, judeţul Bihor. Interesant este că la 

confluenţa Târnavei cu Mureşul se află localitatea Teiuş, atestată documentar în anul 1290 cu 

numele Villa Spinarum, deci „Satul Spinilor”, urmată în 1293 de denumirea maghiară Tövisi, 

deci tot „Spini”, dar pentru că oiconimul Teiuş „nu sună urât” în limba română nu a fost 

schimbat, dimpotrivă, cei care nu cunosc istoria acestei localităţi consideră că denumirea 

                                                           
11

 Toate atestările documentare au fost preluate din Suciu, C. (1967, 1968), Dicţionarul istoric al localităţilor 

din Transilvania, vol. I – II, unde localităţile sunt trecute alfabetic. 
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provine de la tei, deci „Locul cu tei”. Menţionăm şi faptul că în Germania există 23 de 

localităţi a căror nume provine de la Dorn = spine, şi anume: Dorndiel, Dorndorf, Dornhan 

(7 localităţi), Dornhausen, Dornheim, Dornholzhausen (3 localităţi), Dornick, Dornsode, 

Dornstadt (2 localităţi), Dornstetten, Dornum, Dornumgerade, Dornumersiel şi Dornwang. 

Buruene, comuna Ilia, judeţul Hunedoara, înlocuit cu Păuliş. Satul este atestat 

documentar în 1440 cu numele românesc Buryan, ce provine din cuvântul românesc 

buruiană, din fondul lexical de origine slavă şi păstrat atât de autorităţile maghiare, cât şi de 

cele austro-ungare. După cum se poate vedea, noua denumire este absolut arbitrară, neavând 

nici o semnificaţie pe plan local.  

Secătura, localitate componentă a oraşului Dej, judeţul Cluj, înlocuit cu Luminişul.  

Localitatea este atestată în 1546 cu numele românesc în grafie maghiară Zakatura, în 1566 

Szakatura dar şi Secătura. La fel, satul Secătura, judeţul Alba, înlocuit cu Vadu Moţilor, 

atestat în 1770 tot cu numele românesc Szekatura, dar şi satul Secătura (atestat documentar în 

1954), ce aparţine de oraşul Aleşd, judeţul Bihor, înlocuit cu Codrişorul, oiconim ce derivă 

din cuvântul vechi românesc „a seciui”, care provine la rândul lui din latinescul secare, cu 

sensul de păşune, pe locul unde s-a defrişat pădurea prin tăierea împrejur a cojii arborilor, 

care se uscau (Conea, 1993, p. 141; Vlad, 1996). In timp ce primele denumiri indicau modul 

cum au luat naştere acele localităţi, denumirile ulterioare nu au nici o logică şi au fost date 

doar „ca să se facă o schimbare”. 

Porceşti, judeţul Sibiu, înlocuit cu Turnu Roşu. Este atestat documentar în anul 1364 

cu denumirea maghiară Gyoznoyow, în 1448 cu denumirea româno-germană Porkendorf, apoi 

Schweinsdorf, iar în 1496 cu denumirea românească Portschest, în grafie germană, ultima 

provenind de la cuvântul românesc porc de origine latină porcus, având înţelesul de localitate 

în care se cresc şi se vând porci. Deşi acest animal domestic prezintă o mare importanţă 

pentru hrana populaţiei, autorităţile comuniste au considerat că denumirea nu este demnă de 

ideologia lor. Semnificativ este că la doar 30 km se află localităţile Cisnădie şi Cisnădioara, 

întemeiate de colonişti germani, prima în anul 1204 cu numele latin Villa Riutel, iar în 1323 

cu numele german Helta şi maghiar Gyoznoyo, ambele având sensul de „Locul sau Valea 

Porcilor”, iar a doua în 1223 numai cu numele latin Monte sancti Michaelis. In anul 1854 

prima se impune oficial cu numele maghiar Nagydisznód, adică „Valea Mare a Porcilor”, iar 

a doua tot în 1854 cu numele Kisdisznód, adică „Valea Mică a Porcilor”, din denumirile 

oficiale maghiare derivând şi oiconimele româneşti actuale. Ca şi în cazul localităţii Teiuş, 

din cauză că nu se cunoaşte sensul adevărat al denumirii originale, ele „nu sună urât” în limba 

română şi deci pot rămâne neschimbate. 

Nu aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în alte ţări, cum este numele unei străzi din Roma, 

numită „Via della Scrofa” sau a 14 localităţi din Germania: Schweindorf (Satul Porcilor), 

Schweinbrück (Podul Porcilor), Schweinfurth (Vadul Porcilor), Schweinhausen (Casele 

Porcilor), Schweinheim (Căminul Porcilor), Schweinhütte (Coliba Porcilor), Schweinberg 

(Dealul Porcilor), Schweinlang, Schweinsbühel, Schweinscheied, Schweinshaupten, 

Schweisnspoint şi Schweinsthal. Putem să remarcăm faptul că în ţările din Europa de Vest, 

dar şi pe alte continente, nu s-au schimbat denumirile iniţiale, considerându-se pe bună 

dreptate că toate au o explicaţie geografică şi istorică şi respectă tradiţia locală. 

Este interesant şi faptul că în geologie există un strato-tip caracteristic numit „Stratele 

de Porceşti”, format dintr-un deposit gros de calcare eocene, care conţine un bogat material 

fosilifer cu numuliţi, lamelibranhiate, gasteropode, dinţi de rechin, oase de crocodile etc. 

Acest strato-tip a fost citat în numeroase tratate şi lucrări ştiinţifice de geologie până în anul 

1964, dar care actualmente nu mai poate fi identificat pe teren, deoarece localitatea Porceşti 

nu mai poate fi găsită pe nici o hartă recentă, iar noua denumire „Calcarele de la Turnu Roşu” 

nu mai are aceeaşi relevanţă în lucrările ştiinţifice. 
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Iapa, comuna Rus, judeţul Sălaj, toponim înlocuit cu Fântânele. Este atestat 

documentar în 1554 cu numele maghiar Kabalapatak şi abia în 1694 cu numele românesc 

Iapa. La fel Iapa, comuna Gârda de Sus, judeţul Alba, înlocuit cu Dealul Frumos, sat atestat 

documentar în anul 1954 cu acest nume, ambele provenind din latinescul equa. Remarcăm 

totuşi că numele unui mare oraş din Germania, Stuttgart, care derivă din Stuttengarten 

„Grădina iepelor” alături de care mai este o localitate Stuttensee „Lacul iepelor”, nu au fost 

înlocuite niciodată de autorităţile germane.  

Cioara, judeţul Alba, denumire înlocuită cu Săliştea. Localitatea este atestată 

documentar în 1458 cu numele românesc în grafie maghiară Chorra, apoi puţin maghiarizat 

Also Csora (Cioara de Jos). Cioara-Deal, oronim, a fost înlocuit cu Săliştea-Deal iar 

oiconimul Dealul Cioara, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, a fost înlocuit cu Ulmeni. Acest sat 

este atestat abia în 1956 cu numele Dealul Cioara, toate având la bază un cuvânt autohton 

traco-geto-dac „cioară”. Pentru prima localitate tradiţia populară spune că în trecutul 

îndepărtat a existat în sat o cârciumă pe frontispiciul căreia era figurat un corb cu un inel în 

cioc, conform legendei legate de familia Corvineştilor, iar localnicii au înlocuit „nobilul 

corb” cu „ingrata cioară”. Este adevărat că cioara nu este o pasăre prea agreată, dar pentru noi 

românii care mai păstrăm 170 de cuvinte autohtone dacice (Russu, 1981) ar trebui să ne 

mândrim cu orice ar desemna acestea, ţinând cont de numărul lor redus şi de vechimea lor 

mare de peste 2000 de ani. De remarcat că în România există astăzi un număr de 43 de 

localităţi cu numele de Săliştea şi Siliştea, cuvânt de origine slavă cu sensul de „locul pe care 

fusese sau pe care este un sat, vatra satului” (DEX, 1975). Este interesant că totuşi o 

denumire Cioara de Sus, în oraşul Baia de Arieş, judeţul Alba se mai păstrează şi astăzi, iar 

în Germania există două localităţi cu acest nume: Krähenberg („Dealul Ciorilor”) şi 

Krähenwinkel („Refugiul, Cotlonul Ciorilor”). 

Ţânţari, judeţul Braşov, înlocuit cu Dumbrăviţa. Satul este atestat în 1507 cu 

denumirea omoloagă germană Schnockendorf care o traduce pe cea românească, apoi cu cea 

maghiară Szunyksziek, din cauză că se află pe malul unui lac din lunca Oltului plin de ţânţari. 

Exceptând faptul că nu este o insect agreabilă, cuvântul este de origine latină, provenind 

zenzalus. In schimb, oiconimul Tăuni, judeţul Alba, ce provine tot de la o insectă periculoasă 

şi care provine din latinescul tabanus, nu a fost schimbat.  

Neagra, comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba, denumire înlocuită cu Poiana Vadului, 

cu toate că în România există astăzi circa 150 de oiconime care conţin cuvântul Poiana, 

Poieni etc., care provine din slavul poljana. Este atestat în 1770 cu numele românesc Neagra 

şi cu cel maghiar Feketevölgi „Valea Neagră”. Adăugăm satele Negru, comuna Drăgăneşti, 

judeţul Bihor, al cărui nume a fost înlocuit cu Grădinari, atestat în 1492 cu numele românesc 

în grafie maghiară Negerfalva; Valea Neagră de Criş, comuna Beznea, judeţul Bihor, al cărui 

nume a fost înlocuit cu Valea Crişului, atestat în 1406 cu numele maghiar possessio 

walachicalis Feketepatak, deci tot „Valea Neagră” şi Valea Neagră de Sus, comuna Chişcani, 

judeţul Bihor, înlocuit cu Valea de Sus, atestat în 1600 cu numele românesc Walle Nigra, 

apoi în 1692 cu traducerea maghiară Felső Feketepatak. Toate denumirile au un sens propriu 

impus de culoarea apei, deci de la o însuşire a locului, dar şi un sens metaforic, negrul având 

o semnificaţie nefavorabilă (Iordan, 1963, p. 107). Ele derivă din latinescul niger, nigra, 

nigrum şi sunt devansate de sinonimele lor slave Cerna, Cernavoda, Cerna-Sat etc., care 

însumează 47 de toponime, dar niciunul nu a fost schimbat deoarece „nu sună urât”. 

În concluzie, constatăm cu tristeţe că o serie de toponime vechi româneşti au fost 

înlocuite în urmă cu circa 50 de ani cu alte toponime inadecvate, atât lingvistic, cât şi 

geografic, cele iniţiale având o semnificaţie specifică, respectând o tradiţie locală de lungă 

durată, iar dintre cele noi multe fiind date arbitrar şi având origine slavă sau chiar maghiară.  
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Încheiem arătând că tot în urmă cu 50 de ani prof. I. I. Russu din Cluj a relatat că 

„Toponimia din Transilvania nu ne este favorabilă, din cauză că aceasta a fost impusă de 

administraţia maghiară şi germană, dar şi de grupurile de slavi care s-au aşezat pe aceste 

meleaguri. Nouă ne sunt favorabile însă trei lucruri şi anume: limba română formată din 

numeroase elemente moştenite din latina vulgară şi cele 170 de cuvinte autohtone traco-geto-

dacice, apoi numărul covârşitor al populaţiei româneşti faţă de unguri şi germani şi în final 

vestigiile arheologice, care indică o continuitate de locuire în lipsa documentelor istorice, din 

cauză că acestea au fost emise de cancelariile maghiare şi parţial de Universitatea Saşilor din 

sudul Transilvaniei”. 

În acest sens, schimbarea şi a celor câteva toponime româneşti provenite din fondul 

latin şi traco-geto-dac al limbii române cu toponime de origine străină, aduce un mare 

deserviciu ideii de continuitate şi unitate a poporului român (Ungureanu, Boamfă, 2006). 

După cum s-a putut constata succint, în alte ţări din „bătrâna Europă Occidentală”, dar şi din 

alte continente, nu s-au înlocuit niciunul dintre vechile toponime, chiar dacă unele erau 

formate din cuvinte ce puteau fi considerate că „sună urât”. De asemenea, arătând că aceste 

toponime au o vechime de doar 50 de ani, nu ne mai putem mândri că ele au câteva sute de 

ani, cum de altfel au altele. 
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REGIMUL TERMIC AL SUPRAFEȚEI SUBIACENTE ȘI AL ATMOSFEREI. 

REPERE TEORETICE / THE THERMAL REGIME OF THE UNDERLYING 

SURFACE AND ATHMOSFERE 

 

Niculița Gheorghi 
12

 

 

Rezumat: Acest articol se recomandă studenților și profesorilor de geografie,în calitate de 

reper teoretic referitor la spațiul unde suprafața subiacentă și atmosfera terestră își unesc proprietățile 

fizico-geografice, activează împreună și asigură viabilitatea învelișului geografic. Prima joacă rolul de 

„aterizare” a razelor solare, le transformă și asigură straturile inferioare ale atmosferei cu căldură.În 

acest spațiu, căldura primită este distribuită în strânsă legătură curitmicitatea diurnă și sezonieră, cu 

neomogenitatea suprafeței terestre – bazinele acvatice și suprafețele de uscat –, cu latitudinea locului 

si starea fizică a atmosferei. Procesul de încălzire, distribuire și pierdere a energiei solare determină 

condițiile naturale și viața omului. Consider că această lucrare va ajuta la înțelegerea fenomenelor cu 

caracter ecologic, aşa cum sunt procesul de deșertificare șischimbările climatice, înghețurile de 

primăvară târzie și de la început de toamnă, frecvente în Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: radiație efectivă, regim de căldură, suprafață subiacentă, conductivitate 

termică moleculară, proces adiabatic, inversie de temperatură 

 

Summary. This article is proposed to students and teachers of geography as a theoretical 

benchmark referring to the space in which the underlying surface and the terrestrial atmosphere 

combine their physical and geographical properties, work together and ensure the viability of the 

geographical environment. The first has the role of "landing" the sun's rays, transforms them and 

ensures the lower layers of the atmosphere with heat. In this space the received heat is distributed in 

close dependence on the diurnal and seasonal rhythmicity, on the inhomogeneity of the terrestrial 

surface – the water basins and the land surfaces, on the latitude of the place and the physical state of 

the atmosphere. The process of heating, distribution and loss of the solar energy determines the 

natural conditions and the human life. I hope that this paper will be useful for understanding the 

ecological phenomena such as the desertification process and climate changes, spring and autumn 

frosts that are characteristic for the Republic of Moldova. 

Keywords: effective radiation, heat regime, underlying surface, molecular thermal 

conductivity, adiabatic process, temperature inversion 

 

I. Factorii de oscilație ai temperaturii aerului 

           Distribuția temperaturii aerului în atmosferă și modificările sale continue sunt 

desemnate cu termenul regim termic al atmosferei[1, p.102]. Regimul de căldură este cea mai 

importantă componentă a climei și se manifestă, mai întâi de toate, prin schimbul caloric 

                                                           
12 Dr. conf. univ. Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” Chișinău, Republica Moldova. E-mail: 

nicgeo@rambler.ru,  președintele Societății de Geografie ”Gheorghe I. Năstase” din Republica Moldova 
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dintre atmosferă și mediul înconjurător, care include suprafața subiacentă, straturile de aer și 

spațiul cosmic.  

Schimbul de căldură are loc prin: 

- radiație, în relația Soare – suprafața subiacentă – aerul atmosferic; 

- conductivitatea termică moleculară în relația aer – suprafața terestră; 

- evaporare cu condensarea ulterioară a vaporilor etc. 

Schimbarea temperaturii aerului are loc și prin procesele adiabatice. 

Încălzirea directă a aerului dela razele solare în troposferă este mică și nu duce la creșterea 

temperaturii lui. Un rol decisiv în formarea regimului caloric atmosferic îl are schimbul de 

căldură cu suprafața terestră și circuitul umidității. În contactul direct cu suprafața terestră, 

schimbul de căldură are loc prin conductivitatea termică moleculară. În spațiul atmosferic, 

oscilațiile de temperatură se manifestă prin procesele adiabatice,care au loc la mișcarea 

ascendentă și descendentă a maselor de aer.  

În straturile de aer până la înălțimea de100-150 m, schimbul de căldură se realizează prin 

amestec turbulent. De exemplu, dacă aerul se încălzește de la suprafața subiacentă, începe 

mișcarea de ridicare turbulentă, fapt care duce la răspândirea căldurii în straturile mai înalte și, 

totodată, el se răcește adiabatic. Astfel, răcirea suprafeței terestre este însoțită de trecerea 

energiei în straturile de aercu care se găsește în contact direct. În continuare, pentru straturile 

de la înălțime, schimbul de căldură cu suprafața terestră este mai puțin semnificativ în timpul 

zilei și devine important în perioada de noapte, când are lor manifestarea radiației efective de 

undă lungă (E). 

Schimbul de căldură dintre suprafața terestră și atmosferă are loc pretutindeni, dar cu diferită 

intensitate, fapt care duce la încălzirea neuniformă a straturilor inferioare. În locurile unde 

temperatura este mai ridicată, se formeazădepresiuni barice și, ca rezultat, se produce mișcarea 

advectivă a aerului, cu pătrunderea în aceste locuri a aerului mai rece din alte regiuni. Acest 

model de schimbare a temperaturii atmosferice se numește advecție. Dacă în locul dat vine aer 

rece, va apărea un front rece, însoțit de procese frontale cu nori cumulonimbus, și vremea se va 

răci. Un astfel de model de schimbare a temperaturii aerului, la nivel local, este caracteristic 

pentru Republica Moldova în perioada de primăvară – începutul verii, când are loc schimbul de 

aer cu arealul Mării Negre, care încă rămâne rece și formează un spațiu de aer cu presiune mai 

ridicată. Pentru Republica Moldova această perioadă este cea mai ploioasă. 

II. Bilanțul de căldură al suprafeței terestre 

Încălzirea atmosferei are loc de la suprafața subiacentă, care, la rândul ei, se încălzește 

neuniform prinradiația solarăsumară și de la radiația inversă a atmosferei (E). De aceea, 

schimbarea temperaturii aerului în stratul de contact depinde de caracterul și bilanțul de căldură 

ale locului. În continuare, vom studia bilanțul de căldură al unor tipuri de suprafață subiacentă 

[1, p. 104]. 

Suprafața subiacentă, prin elementele sale – solul, suprafața elementelor acvatice, vegetația, 

zăpada, gheața, etc. –, primește și pierde căldură permanent. În perioada zilei (perioada cu 

valori pozitive ale bilanțului radiativ în straturile inferioare ale troposferei), aerul se 

încălzește și se ridică în straturile superioare. De la suprafața subiacentă, căldura se 

răspândește și în direcție inversă – în sol. În spațiul acvatic căldura se răspândește în mod 
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deosebit. Totodată, suprafața terestră primește căldură din atmosferă prin conductivitatea 

termică moleculară și tot pe aceeași cale o pierde. Prin conductivitatea moleculară, căldura se 

răspândește în adâncul solului (ziua și în perioada caldă a anului) sau se ridică din straturile 

inferioare (noaptea și în perioada de iarnă). Suprafața terestră primește căldură și de la 

condensarea în ea a vaporilor de apă și invers – pierde căldură la evaporare. În primul caz, 

căldura se eliberează, iar în al doilea, căldura trece în formă „ascunsă”. În orice interval de 

timp, de la suprafața terestră, în sumă, se pierde aceeași cantitate de căldură care s-a acumulat 

din surse externe și din adâncime. Suma algebrică a intrărilor și pierderilor de căldură este 

egală cu zero. Pentru a exprima în formule această afirmație, unim radiația absorbită și 

radiația efectivă în bilanțul radiativ: 

R = (l sin h + i)(1 -A) - Ee, unde 

(l sin h + i) – radiația sumară; 

(1 –A) – albedo; 

Ee – radiația efectivă. 

În continuare vom numi schimbul de căldură prin conductivitate moleculară dintre 

suprafața terestră încălzită de radiația solară și atmosferă cu P și straturile de sol sau de apă, 

cu A. Pierderea căldurii la evaporare ori primirea ei la condensare de către suprafața terestră 

o notăm prin LE, unde L reprezintă căldura latentă de evaporare, iar E – este masa apei 

evaporate ori condensate. În acest caz, ecuația bilanțului de căldură al suprafeței terestre este 

reprezentată prin următorul raport: 

R + P + A + LE = 0(1) 

Această ecuație este valabilă pentru orice perioadă a anului, devenind multianuală. 

Dacă bilanțul de căldură al suprafeței terestre este egal cu „0”, aceasta nu înseamnă că pe 

parcursul timpului temperatura ei nu se schimbă. În cazul în care căldura se răspândește de 

la suprafața terestră în adâncime (în timpul zilei, vara), o parte din ea rămâne în stratul 

superficial (stratul activ) – fie că e sol, fie că e apă– care se încălzește. Vara, stratul de sol 

lipsit de plantepoate să se încălzească până la 70
o
C.La astfel de temperaturi are loc 

degradarea lui prin distrugerea substanțelor organice, pierderea structurii și tasare. Acest 

mecanism este începutul fenomenului de deșertificare, caracteristic pentru Republica 

Moldova. În timp de iarnă are loc un proces invers, de cedare a căldurii în atmosferă prin 

stratul activ. În acest caz suprafața terestră se răcește până la temperatura de îngheț. 

III. Deosebirile regimului de căldură la suprafața solului și a apei 

La suprafața pământului, încălzirea și stabilirea regimului de căldurăparcurge în 

moddiferitdin cauza neomogenității suprafeței subiacente. În această lucrare, evidențiem două 

elemente ale suprafeței terestre: de uscat și acvatică. Mecanismul de încălzire și 

particularitățile calorice ale părții superficiale de uscat diferă față de cel acvatic. Atunci când 

vorbim despre uscat, ne referim la stratul de sol [1, p. 106]. În straturile de sol, căldura se 

răspândeștepe calea conductivității termice moleculare. În apă, se distribuie mai mult pe calea 

amestecului turbulent al straturilor, provocat de valurile eoliene și de curenți. Pe timp de 

noapte și în perioada de răcire a timpului (toamna), amestecul are loc prin convecția termică, 

explicată prin densitatea maximă a apei la temperatura de +4
o
C și stratificarea termică. În 

mări și oceane, acest proces este condiționat și de evaporare, mai pronunțată în latitudinile 
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intertropicale. Aici apa este mai sărată, mai densă și înlocuită de apa mai puțin sărată de la 

adâncime. Razele solare pătrund în stratul de apă și îl încălzesc în profunzime. Variații diurne 

de temperatură în apă se înregistrează până la zeci de metri, în timp ce în sol – la mai puțin de 

un metru. În straturile de apă, oscilațiile termice anuale pe verticală se înregistrează până la 

sute de metri, pe când în sol – doar la 10-20 m. Componenta A din ecuația bilanțului de 

căldură (1) pentru apă este de multe ori mai mare decât pentru sol, iar componenta P, 

respectiv, este mai mică. 

Noaptea și iarna apa pierde căldură prin stratul activ, în schimb, primește căldură din 

straturile mai adânci. De aceea temperatura la suprafața apei scade lent. La suprafața solului, 

în aceleași condiții temperatura scade repede: căldura acumulată în stratul activ se epuizează 

repede, fără a fi compensată din adâncime.  

În perioada de vară, ziua, temperatura suprafeței active a solului este mai înaltă decât a 

suprafeței active a apei. În timpul nopții, în special iarna, temperatura solului este mai 

coborâtă, față de temperatura de la suprafața apei. Respectiv, atâtamplitudineatemperaturilor 

diurne, cât și a celor anualeeste mult mai mare la suprafața solului decât la suprafața apei. 

Temperatura aerului deasupra apei, iarna,este mai înaltă decât deasupra uscatului.  

IV. Evoluţia diurnă și anuală a temperaturii la suprafața solului 

Pe parcursul zilei, suprafața activă a solului se încălzește neuniform. Minimul de temperatură 

se înregistrează aproximativ peste jumătate de oră după răsăritul soarelui. La acest moment, 

bilanțul radiatival suprafeței solului este egal cu zero – cedarea căldurii din stratul activ prin 

radiație efectivă se echivalează cu fluxul de radiație solară sumară.Temperatura suprafeței 

solului, în continuare, crește până la ora 13-14, când este atins maximul în mersul diurn, după 

care temperatura începe să scadă până la minimul de dimineață. Pe parcursul zilei, 

temperaturaaerului la nivelul soluluiestemai înaltă decât temperatura medie,care se măsoară 

în cabina meteorologică, la înălțimea de 2m. În timpul nopţii, invers, minimele termice ale 

aerului se înregistrează la nivelulsolului, deoarece el se răcește prin radiația efectivă și apoi, 

de la el, se răcește aerul. Acest mecanism explicitează cazurile de îngheț la nivelul solului 

primăvara târziu și la începutultoamnei în Republica Moldova. Ele se deosebesc de restul 

tipurilor de îngheț prin faptul că au loc în timp ce media diurnă a temperaturii aerului este 

pozitivă. În cazul dat ele sunt de geneză radiativă. 

Mersul diurn al temperaturii solului mai depinde și de expoziția versanților, adică de 

orientarea înclinației suprafeței date față de punctele cardinale. Radiația de noapte este 

aceeași pentru toți versanții, însă încălzirea de zi a solului va fi maximală pentru versanții 

orientați spre sud şi minimală pentru cei cu expoziție nordică. Mersul diurn al temperaturii 

solului depinde și de învelișul vegetal. 

V. Influența învelișului vegetal și a zăpezii asupra temperaturii suprafeței solului 

Învelișul vegetal are un rol semnificativ în formarea regimului termic al stratului de sol atât în 

perioada de zi, cât și în cea de noapte. Radiația efectivă în perioada de noapte are loc mai 

întâi de pe suprafața plantelor, care se răcesc mai repede, în timp cesolul de sub învelișul 

vegetal va avea o temperatură mai înaltă. În timpul zilei, vegetația va limita încălzirea 

excesivă a solului de la radiația solară. Astfel, amplitudinea diurnă a temperaturii solului, sub 

învelişul vegetal, va fi mai mică.  
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În concluzie: în latitudinile cu insolație puternică,învelișul vegetal protejează solul de 

supraîncălzire. 

Oscilațiile de temperatură a solului, în perioada de iarnă,suntmoderate de prezența stratului de 

zăpadă. Iradierea are loc de pe suprafața zăpezii, în timp ce solul de sub ea este protejat de 

suprarăcire și va rămâne mai cald.Amplitudineatermică diurnă a solului sub stratul de zăpadă 

este mică. 

 În concluzie: învelișul vegetal, în perioada de vară, reduce valorile termice ale suprafeței 

solului, iar învelișul de zăpadă, iarna, invers, le ridică. Acțiunile comune ale învelișului 

vegetal vara și ale stratului de zăpadă iarna micșorează amplitudinea termică anuală la 

suprafața solului. Această diminuare constituie 10-15
o
C, în comparație cu condițiile termice 

ale solului dezgolit. 

VI. Răspândirea căldurii în adâncimea stratului de sol 

Pentru explicarea răspândirii căldurii în adâncimea solului,este aplicabilă teoria 

conductivității termice moleculare, propusă cândva de Fourier.  

 Prima lege a lui Fourier. Cu cât este mai mare densitatea și umiditatea solului, cu atât 

este mai intensă conductivitatea termică, viteza și adâncimea de răspândire a oscilației 

termice [1]. Indiferent de tipul de sol, perioada de ezitare a temperaturii nu se schimbă cu 

adâncimea. Aceasta înseamnă că nu numai la suprafață,ci și în adâncime rămâne neschimbat 

mersul diurn al temperaturii atât pentru perioada de 24 de ore, cât și pentru 12 luni. 

A doua lege a lui Fourier. Creșterea cotei de adâncime a stratului de sol în progresie 

aritmetică duce la micșorarea amplitudinii de temperatură în progresie geometrică. La o 

anumită adâncime în stratul de sol, amplitudinea diurnă a temperaturii devine atât de mică, 

încât se egalează cu zero. La această adâncime (70-100cm), se localizează stratul cu 

temperatură diurnă constantă. Ezitarea amplitudinii anuale de temperatură se micșorează 

odată cu adâncimea după aceeași lege, însă ea se extinde la o adâncime mai mare, deoarece 

are loc într-o durată mai mare de timp. În latitudinile polare,ea atinge valoarea zero la 

adâncimea de circa 30m, în latitudinile temperate – la 15-20 m, în latitudinile tropice–la 10m. 

La aceste cote de adâncime începe stratul cu temperatură anuală constantă. 

A treia lege a lui Fourier. Calendarul temperaturilor maxime și minime, atât diurne, 

cât și anuale, întârzie odată cu adâncimea, proporțional ei. Extremele diurne întârzie la fiecare 

10 cm de adâncime cu 2,5-3,5 ore. Aceasta înseamnă că la adâncimea de 50cm maximul 

diurn se va înregistra după miezul nopții. Maximul și minimul anual al temperaturilor întârzie 

cu 20-30 de zile pentru fiecare metru de adâncime. 

A patra lege a lui Fourier demonstrează că adâncimea straturilor cu temperatură 

constantădiurnă și temperatură constantă anuală se raporteazăca radicalii pătrați din 

perioadelea de oscilații (365 de zile), adică 1: √365. Aceasta înseamnă că adâncimea la care 

se estompează ezitarea anuală este de 19 ori mai mare decât adâncimeala care se estompează 

amplitudineatemperaturii diurne a solului. 

Toate legile lui Fourier se confirmă prin observații directe asupra răspândirii căldurii 

în sol. Deosebirile în mersul temperaturii anuale la diferite adâncimi este în legăturăcu 

răspândirea căldurii pe verticală în diferite sezoane. Vara, temperatura solului scade odată cu 
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adâncimea, pe când iarna crește, primăvara, la început, crește, iar apoi scade, toamna, inițial, 

scade, apoi crește. 

VII. Mersul diurn și anual al temperaturii la suprafața și în straturile superioare 

ale bazinelor acvatice 

Particularitatea de bază a răspândirii căldurii în straturile de apă este că ea are loc 

predominant prin amestec. De aceea, atât înprocesul de încălzire, cât și în cel de răcirea apei, 

sunt implicate straturile din adâncime. Pe de altă parte, apa dispune de o capacitate termică 

mai mare decât solul. Ca rezultat, amplitudinea diurnă a temperaturii apei la suprafață 

bazinelor este mică, doar de câteva zecimi de grade: 0,1-0,2
o
C în latitudinile temperate și 

circa 0,5
 o

C la tropice. În oscilațiile termice diurne ale apei la suprafața oceanului valorile 

maxime se înregistrează la ora 15-16, iar minime – peste 2-3 ore după răsăritul soarelui. 

Amplitudineaanuală de oscilație a temperaturilor apei la nivelul oceanului este 

considerabil mai mare decât cea diurnă, însă mai mică decât amplitudineatemperaturilor 

anuale la suprafața solului. La tropice, ea constituie 2-3
 o

C, la latitudinea de 40
o
 nord este de 

circa 10
o
C, iar la 40

o
 sud – de circa 5

o
C. Pentru mările intracontinentale și lacurile cu 

adâncime mare, sunt posibile oscilații mai mari, de până la 20
 o
C și mai mult. 

VIII. Inversiile de temperatură 

Odată cu altitudinea, temperatura aerului scade conform legii stratificării termice. 

Creșterea temperaturii odată cu înălțimea se numește inversie, iar stratul în care temperatura 

crește se numeşte stratul de inversie. În atmosferă sunt observate permanent straturi de 

inversie. În cazul răcirii puternice a suprafeței terestre, în rezultatul radiației efective, apar 

inversii de radiație. Ele se formează în nopțile senine de vară și pot cuprinde un strat de aer 

cu grosimea de câteva sute de metri. În nopțile senine de iarnă, inversia se păstrează până la 

câteva săptămâni și pot cuprinde un strat de aer cu grosimea de până la 1500 m.În acest caz, 

în orașe se stabilește o stare ecologică nefavorabilă. Substanțele poluante se acumulează în 

stratul inferior,din cauza calmului atmosfericși a lipseiaerației. Inversiile se formează și în 

straturile atmosferice de la înălțime. Straturile de inversie, în atmosfera liberă, stopează 

procesele convective, de aceea pot fi numite straturi de blocare. Ele fac parte din categoria 

inversiilor de altitudine. Prezența lor favorizează formarea deșerturilor litorale în latitudinile 

tropicale [2, p.101]. 

IX. Relația dintre temperaturile aerului atmosferic la suprafața terestră și 

consecințele exprimate în natură 

Mai sus s-a scris despre regimul de temperatură al atmosferei, al stratului de la suprafața 

terestră (sol) și la suprafața acvatică și despre inversiile de temperatură. Au fost relevate 

consecințele lor în contextul influenței nefavorabile asupra componentelor naturale care îl 

preocupă pe om. Apare întrebarea: există locuri pe suprafața terestră unde condițiile de 

temperatură ale aerului, apei, suprafeței litosferei, împreună cu inversiile, se unesc și 

acționează solidar? Răspunsul este „da”. Aceste locuri sunt deșerturile de pe litoralele de vest 

ale continentelor în latitudinile tropicale: Atacama (cu Seciura din Peru), latitudinile tropicale 

ale Californiei și Mexicului, Sahara de Vest și deșertul Namib. Toate sunt asemănătoare și se 

caracterizează prin aceleaşi particularităţi: deșerturi reci, cele mai aride locuri, lume organică 
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săracă și deosebită (endemică), locuri slab populate de oameni, teritorii slab cunoscute pentru 

noi etc. Cel mai impresionant este Deșertul Atacama. 

X. Condițiile de formare ale Deșertului Atacama 

Teritoriului nordic al statului Chile este ocupat de deșertul Atacama,  unul dintre cel 

mai bine conturate regiuni naturale din toată America de Sud. Aici se găsesc locuri unde 

niciodată nu a fost înregistrată vreo ploaie și unde suprafețe imense sunt lipsite de vegetație. 

Deșertul se întinde pe o distanță de circa 1 600 km, între centrele administrative Arica și 

Calidera. De-a lungul litoralului, imediat  la linia țărmului, pe tot întinsul ei, se ridică Lanțul 

de Coastă (Costa), cu înălțimea cuprinsă între 600 şi 1 000 m. Deșertul Atacama se întinde pe 

cealaltă parte a Lanțului, până la munții Anzi. În prezent, Atacama rămâne a fi unul dintre 

cele mai aride locuri din lume. Ani la rând, aici nu cad ploi. De exemplu, în oraşul Ichiche a 

fost înregistrată lipsă de precipitații pe parcursul a 14 ani din 20, iar cantitatea lor, în ceilalţi 

6ani, a fost de 28 mm. Umiditatea relativă a aerului în zona de litoral este înaltă, în 

comparație cu regiunile naturale interne: în oraşul Ichiche, valorile ei constituie 81-85%, iar 

în oraşul Calame (situat la periferia de est a deșertului) sunt de doar 41%. În zona de litoral, 

deseori se înregistrează zile posomorâte. În partea interioară a deșertului, timp îndelungat, 

cerul rămâne senin .În timpul nopţii (și iarnă), prin radiația efectivă, suprafața terestră se 

răcește și se apropie de 0
o
C. În aceste cazuri, deșertul se acoperă cu ceață densă, care 

alimentează suprafața subiacentă cu rouă bogată [4]. 

De-a lungul țărmului de vest al tuturor continentelor, în afară de Australia, spre ecuator, 

se scurg curenți reci, însoțiți de ridicarea la suprafață, în apropiere de țărm, a apelor din 

adâncime. Aceștia condiționează formarea la țărmurile de vest a unei clime uscate și 

răcoroase. Nici pe un continent acest fenomen nu cunoaşte o astfel de dezvoltare ca de-a 

lungul țărmului de vest al statelor Chile și Peru, scăldate de curentul rece Peruan. Acest 

curent este format din două componente (ramificări), cu caracteristici individuale bine 

exprimate:Curentul Peruan oceanic şi Curentul Peruan de țărm.  Curentul Peruan oceanic 

trece laodistanță oscilatorie față de țărm. El reprezintă apa care s-a îndepărtat de țărm sub 

influența mișcării de rotație a Pământului și a maselor de aer care suflă de pe litoral spre 

nord-vest [4; 5; 6]. În această ramură, apa are temperaturi coborâte, dar nu în așa măsură ca la 

țărm, unde în locul lor se ridică apa din adâncime. Astfel, în apropiere nemijlocită de țărm, 

trece a două componentă:Curentul Peruan de țărm,care atinge lățimea de 80-160 km și este 

alimentat de apele din adâncime. Acesta se mișcă spre nord mai repede, iar apa are 

temperatura considerabil mai coborâră decât apa Curentului Peruan oceanic. Temperatura 

apei este constantă și se menține pe toată distanța: de la latitudinile Chile până în apropiere de 

ecuator, cu oscilație între 15 şi 18
o
C. Spre deosebire de primul curent, aici apa are culoare 

verzuie și este foarte bogată în organisme marine, fito și zooplancton [4]. 

Datorită prezenței apelor reci pe toată întinderea țărmului, temperatura aerului este mai 

joasă decât media pe latitudine. De exemplu, temperatura medie anuală în Lima este 19,3
o
C, 

în timp ce în San-Salvador, din estul Braziliei, aflat la aceeași paralelă, temperatura medie 

anuală este de 24,8
 o

C. Cea mai lungă perioadă a anului, pe litoralul scăldat de apele reci, cad 

foarte puține precipitații. Factorii care determină aceste particularități ale climei sunt 

vânturile predominante de sud și de sud-vest, care trec peste suprafața apelor Curentului 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

34 

 

Peruan de țărm, care treptat devin umede și reci. Deoarece temperatura se micșorează tot 

timpul, aerul poate atinge repede punctul de rouă și în unele regiuni ale țărmului se formează 

ceață densă ”marină”, mai ales în perioada rece a anului. În continuare, aerul trece peste 

Munții Coastei și pătrunde în interiorul litoralului. Aerul rece și umed se răspândește până la 

poalele munților Anzi. În perioada de iarnă pe tot întinsul litoralului sunt condiții de formare 

a cețurilor dense din  care deseori precipită apa. Pentru timpul de vară este caracteristică roua 

bogată. Pentru unele sectoare ale  deșertului ceața și roua sunt unicele surse de umiditate 

pentru vegetația sărăcăcioasă.  Insolația puternică, în timpul zilei, încălzește puternic 

suprafața terestră, iar temperatura aerului atinge valori de peste 30
o
C. Aerul încălzit se ridică 

ascendent, inclusiv pe versanții Anzilor. În timpul iernii, vânturile devin mai puternice, 

urcarea pe versanți devine mult mai intensă. Răcirea adiabatică duce la apropierea de 

elasticitatea de saturație a vaporilor de apă. La altitudinea de 1.500-2.000 m se formează 

straturi groase de nori stratiformi, care în perioada iunie-octombrie acoperă tot litoralul, de la 

latitudinea oraşului Arica până la paralela de 11
o 

latitudine sudică. În pofida prezenței norilor, 

precipitațiile sunt foarte rare și constituie doar câțiva stropi. Aceasta se datorează faptului că, 

ridicându-se convectiv, norii ajung la spațiul de inversie termică și se destramă. Această 

inversie este din categoria celor de altitudine, și reprezintă ”stratul de blocare” al norilor. Ea 

se mai numește inversie pe stratul de nori și este de geneză dinamică. În partea de jos a 

straturilor de nori are loc procesul de formare continuă a norilor în rezultatul proceselor 

convective și răcirii adiabatice a aerului, pe când la marginea de sus are loc proces invers – de 

dispariție, de destrămare continuă a lor, până a se forma precipitații. Acest mecanism 

funcționează neîntrerupt de milioane de ani și caracterizează dinamica regională a aerului.  

Inversiile de altitudine pe tot parcursul anului se observă în anticicloanele subtropicale, 

inclusiv în părțile orientate spre ecuator, în zona circulației alizeice. Ele se mai numesc 

inversii alizeice şi se stabilesc la înălțimea de 2.000 - 2.500 m deasupra stratului de nori. Un 

rol important, în formarea lor, joacă mișcarea descendentă a aerului deasupra norilor, cu 

încălzirea adiabatică de aer uscat ca prelungire a fenomenului de foehn. De la suprafața 

terestră prin mişcarea ascendentă aerul rece ajunge până la formarea norilor, iar răcirea 

adiabatică are loc în condiții de aer umed. Este evident faptul că inversia de temperatură se 

formează şi se păstrează permanent deasupra norilor.  
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INDUSTRIA LEMNULUI ÎN ROMÂNIA, TRECUT ȘI PREZENT (I) / 

THE WOOD INDUSTRY IN ROMANIA, PAST AND PRESENT (I) 
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Rezumat. Articolul prezintă istoricul industriei lemnului în România pe diferitele trepte 

evolutive ale tehnologiei de prelucrare a acestuia. Este o analiză cronologică a mutațiilor spațio-

temporale care s-au produs sub impulsul politicilor economice, a structurii producției și marcarea 

importanței lemnului la evoluția așezărilor umane, în general. 

Cuvinte-cheie: România, industria prelucrării lemnului, istoric, tradiție 

 

Abstract. The article presents the history of the industry in Romania on the different 

evolutionary stages of the processing technology. It is chronological analysis of the spatial and 

temporal mutations that have occurred under the impetus of the economic policy makers, of the 

structure of production, and of the importance of wood for the evolution of human settlements in 

general. 

Keywords: Romania, the woodworkind industry, history, tradition 
 

  

România se află printre țările europene de tradiție și cu o puternică industrie de 

prelucrare a lemnului, în cadrul căreia, în prezent, s-au creat premisele valorificării întregii 

mase lemnoase exploatate. Condițiile de ansamblu ale mediului natural al țării noastre,  de 

relief și climă, sunt stimulative pentru dezvoltarea pădurilor
14

, însă suprafața forestieră 

exploatabilă este într-o diminuare continuă în ciuda datelor statistice optimiste ale 

oficialităților statului. 

Procesul de prelucrare industrială a lemnului cuprinde doua faze tehnologice: prima 

fază se desfășoară în masivele forestiere și cuprinde tăierea, curățirea și transportul buștenilor 

către beneficiar, iar în a doua fază lemnul se prelucrează în semifabricate și produse finite. 

De cele mai multe în nomenclatorul profesiilor aceste două procese tehnologice sunt 

cumulate și complementare, dar sunt și situații în care ele sunt analizate separate așa cum este 

cazul țării noastre în perioada actuală. 

Legislația cu privire la gospodărirea pădurilor nu a reușit niciodată să rentabilizeze 

economic exploatarea lemnului, o mare parte din lemn luând calea exporturilor ca materie 

primă brută. Controlul statului asupra respectării legislației a fost greoaie dintotdeauna pe 

fondul corupției endemice din sistem, decidentul politic modificând legislația după propriile 

interese de  fiecare dată!  

În perioada medievală majoritatea construcțiilor civile și militare erau din lemn, 

aspect care a stimulat perfecționarea treptată a tehnicilor meseriașilor locali și zonali. 

Amintim exemplul tradițiilor țărănești în prelucrarea lemnului de pe proprietățile mănăstirești 
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din ”Țara de Sus” a Moldovei, unde lemnarii de la Voroneț, Probota, Slatina și Râșca 

produceau lemn fasonat (grinzi, catarge, cherestea, scânduri, căpriori, trincheți ș.a.), cei de la 

Probota lucrau coveți, luntri, donițe și scafe, iar cei din Bogdănești, Baia și Fălticeni 

prelucrau mai ales elementele de dogărie, cu ajutorul fierăstraielor acționate de apele 

curgătoare (Maria Lucaci, 1984). Sunt cunoscute și tradițiile în confecționarea obiectelor de 

uz casnic din lemn (recunoscute drept elemente arhitecturale și de peisaj vernacular, pe 

alocuri) care au dăinuit secole la rând și au intrat în toponimie ca drumuri sau trasee ale 

moților ciubărari
15

, ale covătarilor din Vâlcea de sub munte, ale rudarilor transilvăneni cu 

lăzile lor de zestre
16

, ale rotarilor (căruțașilor), butnarilor, polobocarilor din Sălaj sau 

Transilvania ș.m.a. 

Fierăstraiele hidraulice sunt pomenite în documentele istorice începând din secolul al 

XVI-lea, în Moldova și Transilvania, dar cel mai probabil folosirea acestora este cu mult mai 

veche. Tehnica populară de confecționare a porților din lemn specifice Maramureșului, 

Oașului, Neamțului, văilor Tazlăului și Uzului sau depresiunilor submontane și intramontane 

din Transilvania de est
17

 a dăinuit peste secole, unele din ele fiind încă utilizabile în prezent 

ca element de ethos local și devenite elemente identitare de peisaj vernacular cu valoare 

turistică
18

.  

Instalațiile de prelucrare hidraulică a lemnului au dus la apariția toponimului 

”fierăstrău” sau ”herăstrău” atașat unor așezări rurale actuale, cum sunt Vetrești-Herăstrău în 

Țara Vrancei
19

 sau Ferăstrău-Oituz în județul Bacău, sau ca toponime ale multor locuri unde 

au funcționat astfel de instalații tehnologice acționate de apele curgătoare (Moldovița 

Ferăstrău). Mai putem aminti și lacul bucureștean Herăstrău al cărui hidronim provine cel mai 

probabil tot de la o instalație de prelucrare a lemnului situată pe valea Colentinei. 

În perioada de pionierat a ”revoluției industriale” din actualul spațiu românesc 

sunt consemnate exploatări intensive ale domeniului forestier existent
20

 pentru obținerea 

terenului agricol în spațiile extracarpatice
21

 și în depresiunile intramontate
22

, dar și ca urmare 
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 Paraschiv, V., „The Tourism Potential of the Scenery in the Giurgeu Bassin”, vol. II. International 

Conference The Role of Tourism in Territorial Development. F&F International Gheorgheni / UBB Cluj-

Napoca, Extensia Universitară Gheorgheni, 2009 
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 ”Reconstituind suprafețele împădurite din vremea dacilor, după tipurile de soluri formate sub pădure, dar și 

după toponimie, se poate aprecia că pădurea ocupa circa 60-79% din teritoriu (vezi harta lui Mihai David, 

1938:13)” în Posea Grigore – România geografie și geopolitică.  Editura Fundației România de Mâine, 1999 
21

 Există studii conform cărora putem deduce rata de sedimentare a Deltei Dunării în funcție de acoperirea 

forestieră din bazinul hidrografic al fluviului – n.a. 
22

 Pe majoritatea pârâurilor care se varsă în Mureș, în bazinul Giurgeului, ”există, încă, elemente ale peisajului 

tehnologic rural, amenajate rudimentar, unele datând din secolele XIX-XX, adevărați martori ai evoluției 

temporale” a peisajului vernacular de odinioară...(Paraschiv, 2014). ”Unele hidronime, precum  valea Ferăstrău 

(afluent al Pârâului Senetea) înseamnă ”joagăr mecanic”, ”fierăstrău” acționat de apă. Termenul de origine 

secuiască (maghiară) ”fürészö”, care a derivat din germanicul ”fireaz” a fost acceptat în limba română cu 
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a cererii lemnului brut la export, mai ales în Imperiul Otoman până la 1877 și Imperiul 

Habsburgic, până la 1918. Tratatul de pace de la Adrianopole (1829) a consemnat 

liberalizarea  comerțului cu grâne și lemn a Principatelor Moldova și Muntenia, dar și 

începutul unei mari presiuni antropice asupra peisajului forestier din zonele de câmpie, 

podișuri și dealuri joase,  mai ales. Infrastructura de transporturi pe uscat fiind total deficitară 

în tot arealul montan carpatic și deluros a determinat o mare extindere a transportului 

buștenilor cu plutele și construirea barajelor pentru plutărit în anotimpul secetos (haituri). 

Prelucrarea primară se realiza cu joagărele acționate de apele repezi de munte (ca formă 

tradițională meșteșugărească de obținere a cherestelei de conifere) în mai toate bazinele 

hidrografice din sectorul montan, cum erau cele ale Tisei, Vișeului, Izei, Marei, Ceremușului, 

Prutului, Someșului Mare, Bistriței moldave
23

, Sucevei, Negrei, Suhăi, Ozanei (Neamțului)
24

, 

Trotușului
25

, Putnei, Șușiței, Buzăului, Bâscelor, Teleajenului, Prahovei, Ialomiței, Oltului, 

Lotrului, Cibinului, Mureșului, Târnavelor și a râurilor din Munții Apuseni  ș.m.a.  

Pe Valea Trotușului joagărele acționate de apele curgătoare au durat până spre 

mijlocul secolului trecut. Spre exemplu, pe domeniul boierului Ghika erau atestate în 1842 un 

număr de 20 fierăstraie hidraulice, iar în bazinul văii Asăului erau 17 astfel de instalații. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea la Asău sunt menționate 50 de fierăstraie acționate de ape, iar la 

Agăș, Brusturoasa și Palanca erau inventariate alte 50 de instalații primare de prelucrare 

hidraulică a lemnului
9
.  

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea este adoptat primul ”cod silvic” în 1881 și Legea 

pentru încurajarea industriei
26

, care a acordat sprijin direct exploatărilor lemnului. La sfârșitul 

secolului al XIX -lea în vechiul Regat al României erau 30 de fabrici cu abur care produceau 

cherestea, mai ales din lemnul rășinoaselor. Regional principalele grupări ale industriei de 

prelucrare a lemnului erau următoarele (după Munteanu-Murgoci, Popa-Burcă, 1902): Valea 

Bistriței (județul Neamț) care deține cele mai numeroase și perfecționate instalații 

tehnologice inclusiv cele care erau ale Casei Regale din zona Broșteni, Valea Trotușului 

(județul Bacău), Valea Suhăi (județul Suceava), Valea Prahovei (județul Prahova), Vaela 

Oltului și a Lotrului (județul Vâlcea) ș.a. În cadrul industrie lemnului erau incluse și fabricile 

de cuie din lemn, draniță și de mobile pentru interior. În celelalte provincii românești amintim 

tradițiile căruțăriei dezvoltate în multe sate din Transilvania
16

, a managalului în Banatul 

montan și în sudul Transilvaniei în proximitatea centrelor metalurgice cu furnale ș.a. 

                                                                                                                                                                                     
înțelesul de fierăstrău mișcat de ape” (C. Giurescu, 1976, citat de Paraschiv, 2014). ”La începutul secolului al 

XX-lea numai la Remetea și în împrejurimi erau atestate 17-18 instalați mecanice pe apă: joagăre, piuători, mori 

de făină, spălătorii de lână.  Pe teritoriul comunei Ditrău, în anul  1870, erau atestate 10 gatere acţionate de forţa 

apelor. Acum, mai sunt în funcţiune doar două”. Terminarea căii ferate Miercurea Ciuc - Gheorgheni (1907) și 

Gheorgheni - Deda (1909) a însemnat apariția fabricilor de cherestea cu aburi și în Depresiunea Giurgeului la: 

Gheorgheni, Toplița, Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea, Gălăuțaș ș.a., precum și în defilul Mureșului (Paraschiv, 

2014) 
23

”Prin Regulamentul Organic (1843) au fost decretate ape plutitoare râurile:  Bistrița, Siret, Prut și Moldova. Pe 

Ceremuș și afluenții lui și pe Siretul superior s-a practicat deasemenea plutăritul” (V. Paraschiv, 2014) 

 
25

  Brânduș C., Grasu C. , Munții Tarcău - ghid turistic, Editura Sport-Turism, București, 1987 ” în 1599 s-au 

introdus fierăstraiele hidraulice în Moldova…”  
26

 Munteanu- Murgoci, Popa-Burcă (1902) 
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Produsele finite primare din partea de est a țării se transportau cu ajutorul plutelor până la 

Galați, portul fiind specializat pentru exportul lemnului și al cerealelor. În Bucovina 

fierăstraiele pe apă (joagărele) sunt menționate documentar abia în secolul al XVIII-lea
27

, iar 

în secolul al XIX-lea este atestată existența a peste 50 de astfel de instalații de prelucrare a 

lemnului. Prima producție de cherestea de la Putna s-a realizat de Fondul bisericesc român 

ortodox din Bucovina, în 1832, cu ajutorul instalațiilor acționate de apă (joagăre). Societarii 

Horst și Pfannenkuchen construiesc în 1868 un fierăstrău la Falcău, pe apa Sucevei. Lipsa 

infastructurii de transport facile a determinat falimentul afacerii întrucât produsele finite 

trebuiau duse până la gara din Dornești costurile erau însă foarte ridicate iar drumuri 

impracticabile mare parte din an. Una alt fierăstrău acționat de ape este menționat la Brodina, 

tot în anul 1868.  

Primele fabrici acționate cu aburi care produceau cherestea și lemn fasonat s-au 

construit abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la Galați (1872 – fabrica P. Göetz)
28

, 

Brezoi (1873)
29

, București (1874)
30

, Cernăuți
31

, Gyulafalva
32

 (Comandău) (în 1882 și 1889, 

ultima prin relocarea primei fabrici), Falcău (1887), Moinești, Nehoiu ș.m.a. Din materialul 

bibliografic analizat se pare că germenii industriei moderne de prelucrare a lemnului în mai 

tot spațiul românesc au fost răspândiți de concernul austriac Göetz, care apare menționat cu 

foarte multe investiții
33

. 

În vechiul Regat fabricile acționate cu motoare pe abur aveau o densitate mare în 

regiunea montană, dar de cele mai multe ori patronatul sau acționariatul se schimbau la 

perioade scurte de timp. Printre cele mai vechi investiții în domeniu amintim fabricile din 

                                                           
27

 E. Guzmann ” Land und Forstwirtschaft und deren Industrien, Jagd und Fischerei in der Bukowina seit 1848” 

(Viena, 1901) menționează existența, în 1786, a două fierăstraie pe apă, dintre care unul la Capu Codrului, care 

avea o productivitate de 20 de scânduri/ zi...(citat de Lucaci Maria, 1984) 
28

 Se adaugă micile fabrici particulare de prelucrare a lemnului din oraș: cea de mobilă și tapițerie (1871 – 

proprietar S. Sternberg) și cea de scaune (1894 - proprietar Manole Mihăilescu)- apud C. Codreanu, Monografia 

fabricilor din Galați, Tipografia "Noua" T.C. Dimitriade, Galati, 1908 
29

http://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1680-brezoi-

via%C8%9Ba-economic%C4%83-de-la-%C3%AEnceputuri-p%C3%A2n%C4%83-%C3%AEn-

contemporaneitate.html: pe Olt, Lotru și afluenții lor sunt menționate joagăre hidraulice (1819, 1824, 1838, 

1840…). Exploatarea lemnului în bazinul hidrografic al Lotrului la începutul secolului al XX-lea face să apară 

alte fabrici, la Brezoi și Gura Lotrului (Societatea forestieră Vasilatu). Dezvoltarea societăților de exploatare a 

lemnului din bazinul Lotrului fac ca excedentul de materie primă să fie transportat cu plutele pe Olt și prelucrat 

în fabricile din Slatina și Turnu Măgurele. 
30

 În Monografia geografică a R.P.R.- volumul II, pag. 249, se menționează la București o a doua fabrică de 

cherestea, tâmplărie și mobilă, care a fost deschisă în 1878 
31

care aparțineau Consorțiul austriac F.G. Göetz (Maria Lucaci, 1984). Conform link-ului 

http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/cernauti/,  la Cernăuți erau inventariate în 1932: o fabrică de 

cherestea, 6 fabrici de mobilă şi tâmplărie, o fabrică de butoaie, două fabrici de cuie de lemn  
32

wikipedia.org%2Fwiki%2FCalea_ferat%25C4%2583_forestier%25C4%2583_Covasna%25E2%2580%2593C

omand%25C4%2583u&usg=AOvVaw0_CPt-MGphVbCVgIWbjAjB 
33

 Concernul Göetz a devenit între 1879-1890 cel mai mare procesator al lemnului din vechiul Regat, cu 11 

fabrici (Galați, Cernăuți, Sulina, Dorna, Straja și Berhomet pe Siret (în Bucovina de nord – n.a.) ș.a., în care 

lucrau cca 5000 de salariați)- Sursa: ”Industria lemnului în județele Botoșani, Dorohoi și Suceava” în Revista 

pădurilor, nr. VII, 1892: 336-339 

http://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1680-brezoi-via%C8%9Ba-economic%C4%83-de-la-%C3%AEnceputuri-p%C3%A2n%C4%83-%C3%AEn-contemporaneitate.html
http://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1680-brezoi-via%C8%9Ba-economic%C4%83-de-la-%C3%AEnceputuri-p%C3%A2n%C4%83-%C3%AEn-contemporaneitate.html
http://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1680-brezoi-via%C8%9Ba-economic%C4%83-de-la-%C3%AEnceputuri-p%C3%A2n%C4%83-%C3%AEn-contemporaneitate.html
http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/cernauti/
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zona confluenței Olt – Lotru, de la Brezoi și împrejurimi (menționate după 1873)
34

, cea de la 

Cracăul Negru-Neamț (1880)
35

, Scutaru – Mănăstirea Cașin (1890), fabrica de la Iesle-

Mălini
36

 (județul Suceava, 1890), Comănești (1899)
37

, fabricile Societăților acționare 

”Năruja” sau ”Tișița” din Munții Vrancei amplasate la bifurcațiile liniilor ferate de exploatare 

forestieră
38

 – fig. 1 (și care au determinat dezvoltarea unor așezări, ulterior închiderii 

fabricilor acestea au fost părăsite
39

), Soveja (fabrica Societății ”Carpați” 1900), Câmpuri
40

 și 

Odobești (1900, aparținând asocierii Adolf Kröeber - Johan Sartari) și cea de la Nehoiu 

(1907-1910, construită de concernul Göetz) care era considerată atunci drept cea mai mare 

fabrică din Europa de Sud-Est cu 25 de gatere, Tarcău (1914), Tălmaciu-Sibiu
41

 ș.m.a.  

Prin construirea căilor ferate transcarpatice (pe Valea Oltului, pe Valea Buzăului până 

la Nehoiașu, pe Trotuș, pe Valea Moldovei, pe Mureșul superior în Depresiunea Giurgeului 

ș.a.) capitalul din industria lemnului a putut pătrunde mai ușor în pădurile seculare și 

neexploatate și a determinat creșterea rentabilității economice și a prețului buștenilor. Fabrici 

mai mici ridicate mai ales pe baza capitalului intern au apărut peste tot în zona montană și 

submontană. În bazinul hidrografic al Buzăului amintim fabricile de la Întorsura Buzăului, 

Gura Teghii, Siriu, Cislău (toate specializate în cherestea de conifere) și pe cele de la 

Vernești și Pătârlagele care prelucrau mai ales lemnul de foioase (stejar și fag).  Fabrici de 

cherestea de conifere s-au construit și pe Trotuș la Ghimeș-Făget, Lunca de Jos, Agăș și 

Asău, iar fabrici care produceau cherestea de foioase, mai ales de fag, s-au construit la 

Dărmănești, Căiuți, Mănăstirea Cașin ș.a., pe Tazlău la Berești-Tazlău, pe Bistrița la Roznov, 

în Podișul Sucevei la Fălticeni. Există o corelație directă între industria prelucrării lemnului și 

dezvoltarea rețelei de căi ferate forestiere, care deserveau în principal fabricile de cherestea 

(figura 1) sau asigurau transportul lemnului pentru legarea lui în plute. Prima cale ferată 

forestieră din vechiul Regat al României datează din 1885, fiind construită de Societatea 

forestieră ”Bistra”, pe văile Bicazului și Bistrei (Bellu, 2007, citat de Paraschiv, 2020),  

pentru transportul lemnului din sudul Masivului Ceahlău. A  urmat   linia   ferată   forestieră  

                                                           
34

 Sunt atestate 17 joagăre mecanice acționate de apă la Societatea ”Lotru” Brezoi, în 1883 erau 770 de 

muncitori, iar în 1908 1344 muncitori, care ajungeau să prelucreze până la 160 mii mc lemn/an. În 1889 erau 5 

fabrici în zonă: ”Frații Haciu”, ”Stagni&Co”, ”N.C. Vămășescu”, ”Vasilatul SA” și ”Oltul S.A.” –Sursa: 

Fl.Nacu ”Profilul industrial al Olteniei și influența acestuia asupra societății (1866-1914)” pe 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE

wjQhqPg16LjAhVuw4sKHUxdDBYQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Farhiveleolteniei.ro%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FFlorin-Nacu.pdf&usg=AOvVaw2e1xnBmDnin4c2BCCPhUkF 
35

 https://www.ziartarguneamt.ro/caile-ferate-forestiere-din-zona-neamtului-ii/05.03.2017 
36

 https://suceavalive.ro/malini-oaza-de-liniste-si-istorie-judetului-suceava/16.07.2017 
37

 C. Brânduș, C. Grasu Munții Tarcău-ghid turistic, București, 1987: 66,  fabrică cu 21 de gatere ridicată de 

concernul Göetz. În 1928 același concern ridică o a doua fabrică la Tarcău. 
38

  Apostol L., Paraschiv V., Ursu A., ”Căile ferate înguste o șansă pierdută pentru turismul românesc. Studiu de 

caz: zona Județului Vrancea” în Buletinul Asociației Personalului Didactic ”Simion Mehedinți”, nr. 20, 2016 

Editura Terra, Focșani 
39

 Amintim aici ”orășelul” forestier  de pe valea Zăbalei superioare, dar părăsit în vremea Primului Război 

Mondial, fiind situat pe linia frontului o perioadă de timp (V. Tufescu, 1982, citat de Paraschiv, 2014). 
40

 Fabrica de cherestea de la Câmpuri avea 24 de gatere (Damian N., 2011:138) 
41

 Posea Gr., 1999, ”fabrica de la Tălmaciu cu 27 de gatere era cea mai mare din lume, urmată de o alta din 

Siberia rusă” 
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de   pe  fostul  Domeniu  Regal din nordul Munților Stânișoara, construită în 1889 de o 

societate concesionară pe văile Suha Mică și Ciumârna. Amintim și liniile ferate de tip 

”decauville”, care se montau mai ușor și erau destul de dense în zonele în care exploatarea 

pădurii nu se putea întinde pe perioade foarte mari de timp, un exemplu fiind tăierile la ras 

din bazinului Șacovățului (lemnul fiind transportat cu trenurile mici la gara Rafaila, pentru 

încărcare în vagoanele pe ecartament normal), urmat de altele în ”Țara Vrancei”
42

 ș.a. De 

obicei procesul tehnologic de exploatare era ușurat prin construirea de funiculare pentru 

transportul buștenilor dinspre zonele foarte accidentate: bazinele Râșca și Suha (Munții 

Stânișoara), Munții Vrancei, Munții Baiului (Azuga-Bușteni sau Valea Dorului-Bușteni), 

Brețcu-Oituz ș.m.a. 

În Bucovina prelucrarea modernă a lemnului se dezvoltă foarte puternic pe baza 

capitalului austriac, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu intrarea în exploatare 

în 1869 a căii ferate Lemberg (actual Lvov) - Cernăuți - Ițcani – Burdujeni – Roman și a 

ramificațiilor acesteia pe relațiile Adâncata – Berhomet pe Siret – Carapciu (1886)
43

 și 

Dărmănești (Hafna)  -  Câmpulung (1888) prelungită ulterior până la Vatra Dornei (1902), 

derivațiile Vama - Moldovița (1889), Dornești - Rădăuți - Seletin (1889) prelungită ulterior  

spre Brodina (pe atunci se numea Frasin) și Putna (1898)
44

. Consorțiul austriac F.G. Göetz a 

investit în dezvoltarea fabricilor de cherestea din Cernăuți (1878-1879), Vatra Dornei și 

Iacobeni, în 1886. În 1887 este modernizată și mărită fabrica de la Falcău, care trece pe 

motoare acționate cu vapori de abur. Apoi sunt construite fabricile de la Brodina și Boul 

(actualul sat Paltin, pe Moldovița
33

). Producția concernului era de cca 235 mii mc cherestea și 

140 mii mc lemn fasonat, exportat în cea mai mare parte în Europa Centrală pe calea ferată 

prin Lemberg sau pe plute până la Galați, de unde lua drumul Turciei, Greciei, Rusiei, Italiei, 

Egiptului, Indiei, Franței, Italiei.  
 

                                                           
42

 Damian  Nicolae în Țara Vrancei, studiu de geografie culturală. Editura Terra, Focșani, 2011 
43

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Berhomet_pe_Siret#Geografic 
44

 Linia secundară Dornești-Putna a fost utilizată în special pentru a facilita accesul la pădurile de pe Obcina 

Mare, aflate la sud de Putna; acolo unde Fondul religionar al Bisericii Ortodoxe Române a desfășurat o 

exploatare forestieră intensă, pornind de la Mănăstirea Putna. La începutul secolului al XX-lea au fost construite 

mai multe căi ferate cu ecartament îngust pe șine din lemn și cu tracțiune animală (cai) pe valea superioară a 

râului Putna, mecanizate ulterior, dar toate acestea au fost abandonate în jurul anului 1980. În tot județul 

Suceava până la Primul Război Mondial s-au construit 230 km căi ferate forestiere, 550 km drumuri forestiere și 

690 km de drumuri de scoatere  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondul_religionar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Putna
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Foto nr. 1. Fabrica de la Furceni , în 1920 (Sursa: S. Mehedinți - România, 1924) 

 

La Galați concernul mai avea o fabrică de cherestea care prelucra lemnul brut adus cu 

plutele pe Siret și Dunăre, iar la Brusturoasa, pe Valea Trotușului,  în 1890, erau cele mai 

multe fierăstraie pe apă din județul Bacău care lucrau cu concernul austriac
45

. O fabrică de 

cherestea era și pe malul Siretului, la Furceni (județul Tecuci)
46

, care cel mai probabil 

prelucra atât lemnul de esență moale exploatat în luncă cât și pe cel transportat dinspre munte 

cu plutele pe Siret (foto nr. 1), iar o alta la Sulina. 

În 1887 firma ”I. Hecht” construiește o fabrică de cherestea  pe Moldovița, la Rușii pe 

Boul (actualul sat Paltin
47

). În 1888 firma ”Louis Ortlieb”  construiește o fabrică cu 13 gatere 

la Moldovița, deservită fiind de o rețea de transport proprie pe căile ferate forestiere în 

lungime de 51,6 km, în care lucrau 500 de muncitori, care prelucra anual 90 mii m.c. lemn 

rotund și avea o producție de 55 mii m.c. cherestea. Societatea pe Acțiuni pe Industrializarea 

Lemnului ”Leopold von Popper” (S.A.I.L.) construiește în 1889 o fabrică de cherestea la 

Sucevița, iar în 1893 o alta la Bivolărie. Firma ”Alexander von Popper” construiește la 

Negrileasa  o fabrică de cherestea, în 1889. Alte două fabrici  se ridică la Poiana Ițcani
48

 

(investitor G. Eichler) și Molid (investitor M. Schlesinger), ultima producând instrumente 

muzicale și claviaturi de piane pentru export în Anglia, Franța, Germania ș.a. Firma 

”Grainer” construiește în anul 1890 o fabrică de cherestea la Fundu Moldovei urmată de alte 

două la Păltinoasa (1896) și Câmpulung (1900). În 1890 industriașul A. Wiche mărește și 

modernizează fabrica de cherestea de la Solca, iar firma S. Kraus construiește în 1892 o nouă 

fabrică de cherestea la Putna (foto nr. 2). 

                                                           
45

 Lahovari și col, 1898, vol. I, opere citate 
46

 Lahovari și col, vol. V, 1902, opere citate 
47

 Din anul 1964 satul și-a schimbat numele (Tufescu Victor – Pe Valea Moldovei, Editura Științifică, București, 

1970) 
48

 Cătun încorporat în satul Valea Putnei (comuna Pojorâta) 
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  Foto nr. 2. Fabrica de cherestea ”S. Kraus” de la Putna (1899) Grafică @Hugo Charlemont, internet 

 

 Alexandru Petrino arendează firmei Adolf Löwy, în 1893, fabrica de pe moșia sa 

ridicată la Băieșescul (Baiașescul), care este modernizată. În 1898-1899 aceeași firmă ridică 

la Frasin o fabrică mare și modernă care prelucra lemnul extras din bazinul Suhăi, construind 

și o rețea de căi ferate forestiere pe șine din lemn
49

 lungă de 54,4 km, pentru aprovizionarea 

cu bușteni din munte. Tot acum firma ”Fischer” construiește o fabrică de cherestea la Ursoaia 

(Ostra), unde se fac modernizări ale exploatărilor în domeniul transportului montan pe cale 

ferată forestieră. Multe fabrici amintite mai sus au fost construite pe terenuri arendate de 

industriași de la Fondul forestier bisericesc al BOR
50

.  

 La 1888 se construiește o primă fabrică de cherestea la Malu Ursului, lângă Azuga, 

urmată de o alta care fabrica cherestea, chibrituri și mobilă
51

. Firma ”Grainer” construiește 

trei fabrici de cherestea, la Fundu Moldovei (1890), Păltinoasa (1896)  și Câmpulung (1900). 

Între 1886-1914 12 societăți cu capital străin (cel austriac nu era deloc străin în Bucovina - 

n.a.) construiesc 20 de fabrici noi și moderne acționate cu aburi pentru prelucrarea lemnului 

de rășinoase.  În 1890 în județul Bacău erau 3 fabrici de cherestea pe abur și 90 de fierăstraie 

acționate de ape
52

, cele mai multe la Brusturoasa. Cam în același an în județul Putna de la 

Curbura Carpaților erau peste 100 de fierăstraie pe apă
53

. În Bucovina mai existau foarte 

                                                           
49

https://www.ostra.ro/imagini/ostra-de-demult/padure-in-exploatare-pe-ursoaia-in-1896-cu-jilip-si-cu-sine-de-

lemn-pentru-vagoane.html 
50

 Gârbu Ștefan ”Monografia fondului bisericesc ortodox roman din Bucovina”, 1934, Cernăuți și pe 

www.dragusanu.ro/ traducere de Ion Barbu 
51

 ”Fabrica de Cherestea de la Malul Ursului (1888) înfiinţată de Schender, producea la acea vreme 3000 mc 

cherestea de brad şi molid pentru construcţii. Pentru exploatarea pădurilor din Munţii Susaiului, Ritivoiu şi Fata 

Găvanei, Fraţii Carol şi Samuel Schiel din Buşteni, înfiinţaseră la poalele Susaiului dinspre Ritivoiu, lângă 

Valea Azugii, o fabrică de cherestea şi chibrituri sub conducerea inginerului Ganzert”, care făcea și mobilier. 

(Sursa: https://adevarul.ro/locale/ploiesti/azuga-cea-mai-industrializata-localitate-romania-inceputul-secolului-

xx-mesterii-bohemia-veneau-lucrau-valea-prahovei-1_5729f9bc5ab6550cb89181c6/index.html) 
52

 Lahovari G.I. și col, 1898, vol. I, opere citate 
53

 Lahovari G.I. și col, vol. IV, 1901, opere citate 

http://www.dragusanu.ro/
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multe alte fabrici de cherestea mai mici, care aparțineau unor industriași locali, dintre care le 

amintim pe cele din localitățile: Breaza, Sadova, Vama, Vatra Moldoviței, Pojorâta, Deia - 

Brazi, Gura Humorului, Poiana Pinti, Cacica, Vicovu de Jos, Rusca, Izvoarele (Șipotele) 

Sucevei, Iacobeni, Găinești, Sasca, Râșca, Cornu Luncii, Baia, Bogdănești, Broșteni ș.m.a.  
La Sinaia asociații Costinescu și Montesi construiesc o fabrică de cherestea, pe la 

1883, pentru necesitățile tot mai mari de construcție ale stațiunii. Între 1893-1899 pe Valea 

Tarcăului se construiește o linie ferată pentru transportul buștenilor din munte, care urca cca 

31 km, până la Schitul Tarcău și Ardeluța, destinată să  faciliteze transportul buștenilor atât 

pentru fabrica de cherestea situată la confluența Bistriței cu Tarcăul (ridicată în 1914 de 

Societatea cooperatistă ”Albina”), dar și pentru fabricile din Piatra Neamț, Bacău, Cosmești, 

Galați și Brăila, către care lemnul era transportat cu plutele.  

La începutul secolului al XX-lea începe asaltul asupra bazinului Lotrului de unde 

buștenii fasonați plecau în jos pe Olt legați în plute. Societatea Anonimă pentru exploatarea 

pădurilor „Lotru” (Societatea ”Carpatina”) rezultată prin aport de capital prin jurul anului 

1901 la firma „I. Guttmann et Comp.” a mai multor capitalişti precum Iulius Mendeleim şi 

Emeric Peter din Budapesta, Herman Zweibel din Rm. Vâlcea, Heinric Marin din Bucureşti 

ș.a. Societatea a reuşit să cuprindă imense suprafeţe de păduri, de ordinul milioanelor de m
3
 

de răşinoase și foioase, pe care le-a exploatat intens neglijând măsurile de tăiere raţională. 

Lemnul era prelucrat în cadrul fabricii de cherestea a societăţii din Brezoi (foto nr. 3) şi 

stivuit pentru desfacere în diferitele sale depozite din Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Slatina, 

Craiova, Roşiorii de Vede şi Alexandria. 

Fierăstraiele pe ape (joagărele) care produceau cherestea în mod tradițional 

manufacturier erau încă răspândite peste tot în satele de munte, cele mai mari densități se 

înregistrau pe văile Moldovei, Suhăi și Moldoviței în Bucovina, pe afluenții Trotușului
54

 și 

Bistriței
55, 56

, în Maramureș și sudul Transilvaniei (pe afluenții Oltului: Cibin, Hârtibaciu), pe 

văile râurilor din Munții Apuseni, pe valea Lotrului, pe Jiu, Olteț, Gilort
57

, Ialomița, 

Prahova
58

, Teleajen, Buzău
59

 și Putna
60

 și afluenții ei ș.a.  În timpul Primul Război Mondial 

numai în Bucovina existau 37 centre de prelucrare a lemnului
61

, cele mai multe fiind în 

bazinul Moldovei (23), în bazinul Sucevei (11) și în bazinul Bistriței mijlocii (3) (Maria 

Lucaci, 1984).   
 

                                                           
54

 Brânduș C., Grasu C. Munții Tarcău-ghid turistic, Editura Sport-Turism, București, 1987 
55

 ”Moșia regală de la Broșteni avea 7 fierăstraie pe apă și producea 100 de plute de lemn cioplit și alte sute de 

lemn brut…” Lahovari G.I., opere citate, vol. I, 1898 
56

 ”La Pângărați erau 3 fierăstraie pe apă… ”- Lahovari G.I., opere citate, vol. V, 1902 
57

 ”La Novacii Români erau 10 joagăre, iar la Baia de Fier unul….” Lahovari G.I., opera citate, vol. IV, 1901 
58

 Joagăre la Sinaia și Doftana  - Lahovari G.I., opera citate, vol. IV, 1901 
59

 ”47 de fierăstraie pe apă erau la Nehoiașu specializate în scândură, șiță și donițe; la Pârscov erau alte 3 

fierăstraie…” Lahovari G.I., opere citate, vol. IV, 1901 
60

 ”În județul Putna erau peste 100 de fierăstraie sau joagăre acționate de ape, dintre care amintim centrele 

Nereju cu 10 instalații, Năruja cu 7 instalații... La Nereju erau 3 rotari și 40 de dogari…” - Lahovari G.I., opere 

citate, vol. V, 1902 
61

 Numeroase așezări aveau și câte două-trei sau chiar mai multe ”fabrici” de cherestea (exemplu Moldovița, 

Putna, Pojorâta ș.a.) 
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Foto nr. 3 (Sursa: scanare după carte poștală ilustrată, cca 1925) 

 

Perioada interbelică. În România Mare majoritatea fabricilor de cherestea noi au fost 

construite sau reconstruite în apropierea sursei de materie primă, mai ales în zona marilor 

codri din Carpații Orientali. În această perioadă se manifestă și o redistribuire a centrelor de 

prelucrare industrială a lemnului construindu-se numeroase alte fabrici și rețeaua feroviară de 

transport adiacentă, mai ales în jumătatea nordică a Orientalilor
62

 (în Munții Tarcău, 

Stânișoara, Obcinele Bucovinene, Maramureș, Țara Dornelor, pe valea Moldovei, pe valea 

Suhăi ș.m.a.), dar și în grupa centrală în bazinele Bicazului, Trotușului, Cașinului și 

Oituzului, și la Curbură (Vrancei, Întorsurii) ș.a. Tradiția joagărelor hidraulice se menținea 

însă în multe comunități rurale izolate de la poalele Carpaților
63

, spre exemplu la Gura Râului 

în Mărginimea Sibiului erau atestate 48 de instalații pe Valea Cibinului și pe alte văi mai mici 

ce coboară din munți
64

, alte astfel de instalații fiind amintite în munții: Apuseni, Maramureș, 

Giurgeu, Gurghiu, Banatului ș.a.  

În 1919, după Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, România avea 7,5 milioane ha de 

pădure
65

, iar 75% din fabricile de cherestea erau distruse de război. Refacerea fabricilor s-a 

realizat în cca 4 ani, iar exploatarea pădurilor Bucovinei devine alarmantă prin numărul 

fabricilor de cherestea, care se triplează numeric în doar câțiva ani! Astfel capacitatea de 

prelucrare a fabricilor depășeau pe alocuri  de 3-4 ori capacitatea de regenerare naturală a 

pădurilor
66

. Numai pe Valea Moldovei, între Breaza și Gura Humorului, pe o distanță de 76 
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 http://www.bucovina-forestiera.ro/arhiva/1994/2(1)/transportul-lemnului-in-bucovina.pdf 
63

 Posea Gr., 1999 ”eram țara cu cele mai multe fierăstraie mânate de ape, raportat la suprafața pădurilor…” 
64

 I. Hașeganu „Mărginenii în viața economică a Transilvaniei și a Vechiului Regat”, 1941 
65

 Mehedinți, 2020:196 
66

 Ioan Scurtu – Istoria României (1918-2001)…”Industria a beneficiat de un sprijin susţinut din partea statului. 

Măsurile care vizau refacerea producţiei au urmărit, în acelaşi timp, şi realizarea unui organism economic unitar 

şi funcţional. Încă din ianuarie 1919 a luat fiinţă Direcţia Refacerii în cadrul Ministerului Industriei şi 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

45 

 

km, erau în producție 50 de fabrici de cherestea, iar pe Valea Sucevei, între Brodina și 

Cacica, pe o distanță de 90 km funcționau 27 fabrici de cherestea. În Bucovina unele fabrici 

devenite falimentare și-au modernizat portofoliul producției (mobilă la Rădăuți, Iacobeni, 

Baia), lăzi pentru ambalaje (Breaza, Brodina, Stulpicani), cherestea de fag (Cacica, Fălticeni), 

impregnarea traverselor de cale ferată (Frasin
67

, Ițcani) ș.a. În 1921 erau inventariate în toată 

Bucovina 82 fabrici de prelucrare a lemnului
68

, din care 52 se găseau în bazinul Moldovei. 

Acestea aveau producții diferite în funcție de mărimea capitalului investit în utilaje, variind 

de la 1000 m.c. la fabrica din Poiana Micului și până la 90000 m.c., la fabrica cea nouă din 

Frasin (Maria Lucaci, 1984). Fondul bisericesc ortodox român din Bucovina decide 

exploatarea în regie proprie a fabricilor sale și creează, în 1928, ”Regia fabricelor de 

cherestea”. În 1929 intră în noua regie fabricile de la Voivodeasa, Falcău și Moldovița, în 

1930 fabrica de la Gura Humorului
69

, iar în 1931 fabricile din Seletin, Frasin și Vatra Dornei. 

Fabricile mai mici ale fondului bisericesc (care avea două sau trei gatere) erau administrate în 

asociere (Putna) sau au fost în continuare arendate, exemple fiind cele din Brodina, Straja și 

Slătioara.  

În anii 1923-1924 industria lemnului deținea 20% din numărul instalațiilor industriale 

ale țării, 28 % din numărul muncitorilor, fiind a doua ramură industrială ca venituri după 

industria morăritului. Cca 20% din lemnul exploatat era exportat ca lemn brut.
70

 Din cele 500 

de fabrici de prelucrarea lemnului inventariate cca 120 au trecut la producția mobilei, iar alte 

30 la producția de bunuri de larg consum din lemn. Cele mai însemnate fabrici erau în marile 

centre de consum: București, Timișoara, Lugoj, Arad, Oradea, Tg. Mureș, Cluj, Sibiu, Iași, 

Brașov, Galați
71

. 

Criza economică din 1929-1933 a decimat economic și fabricile de cherestea din 

România. În 1938 se ajunge la un număr de 713 fabrici de industrializare a lemnului
72

, din 

care 478 fabrici de cherestea
73

, 69 fabrici de mobilă și 166 diverse fabrici de ambalaje, lăzi, 

tâmplărie
74

 etc. Se aprecia că România deținea în 1938 cele mai moderne fabrici de cherestea 

din Europa, cca 80% dintre ele fiind echipate cu instalații tehnologice moderne
63

, în medie 

reveneau 2,8 gatere/fabrică, adică o valoare net superioară altor state europene (față de 

Germania și Finlanda aveau 1,7 gatere/fabrică, Suedia 1,4, Polonia 1,2, Ungaria 1,0,  iar 

                                                                                                                                                                                     
Comerţului, prin care guvernul s-a implicat în achiziţionarea şi transportul mărfurilor din străinătate, acordând 

prioritate produselor absolut necesare economiei naţionale (utilaje, materii prime etc.) Un rol important a avut 

Societatea Naţională de Credit Industrial constituită în 1923, care prin politica de credite a sprijinit dezvoltarea 

industriei.” 
67

 Secția de împregnare traverse și stâlpi de telegraf de la Falcău a fost mutată în 1910 la Frasin 

(www.dragusanu.ro ) 
68

 Ion Nistor ”Istoria fondului bisericesc din Bucovina”, 1921, Cernăuți, citat de Maria Lucaci (1984) 
69

 Fabrica de la Gura Humorului, nou construită după un incendiu în 1931, a fost dotată cu utilaje în urma 

dezafectării în 1929 a fabricii de la Bivolărie (www.dragusanu.ro) 
70

 Mehedinți, 2020: 197 
71

 Mehedinți, 2020:197 
72

 Monografia geografică a R.P.R. volumul II, 1960:250 
73

 Tufescu V, op.cit. 
74

 Iovanelli Marcela Felicia Industria Românească 1934-1938. EdituraAcademiei, 1975:155 

http://www.dragusanu.ro/
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Iugoslavia doar 0,4)
75

. Productivitatea muncii a crescut constant prin rentabilizarea 

capacităților de producție, numărul total de gatere a scăzut de la 1226 în 1934, la 1031 în 

1938. În 1938 pe baza forței motrice instalate cele mai mari fabrici de cherestea erau la: 

Tălmaciu
76

, Brezoi (foto nr. 3), Arini-Sebeș (fabrica Baiersdorf)
77

, Nehoiu, Măneciu 

(Mîneci), Azuga – Prahova, Comandău, Brețcu, Toplița, la care se adaugă cele din Bucovina 

montană. Casa Autonomă a Pădurilor Statului poseda în aceeași perioadă 12 fabrici de 

cherestea exploatate în regie proprie, cu 52 gatere
64

.
 
Și numărul salariaților din industria 

lemnului a scăzut treptat în urma marii crize economice, de la 60638 persoane (1925) la 

26375 persoane (1933) și, a crescut la 43326 persoane (1938), productivitatea muncii posibil 

să fi putut determina fluctuațiile înregistrate în numărul salariaților.  

În 1945, în România, funcționau un număr de 73 fabrici de mobilă, care erau însă slab 

mecanizate tehnologic, de dimensiuni reduse și cu producții destinate cel mai mult pieței 

interne
78

. Cele mai cunoscute erau fabricile situate în Transilvania, Banat și Crișana, la Tg. 

Mureș, Balta Sărată (lângă Caransebeș), Arad, Pâncota, Oradea, Sibiu, Brașov. Raptul 

teritorial impus de Diktatul de la Viena (30 august 1940) a adus după sine pierderi mari ale 

infrastructurii de prelucrare și transport a lemnului, mai ales în zona Curburii Carpaților, în 

Munții Banatului, Munții Apuseni și în Maramureș, acolo unde unele fabrici au fost 

incendiate de proprietari pentru a nu cădea în mâinile inamicului.  

(va urma în numărul viitor). 
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POLUAREA ELECTROMAGNETICĂ  ȘI MODALITĂȚILE EI DE 

VALORIFICARE /  ELECTROMAGNETIC POLLUTION 

AND ITS METHODS OF VALORIZATION 

 
 

Ipate Emil – Dănuț
79

 

 

 

Rezumat. Spectrul electromagnetic este responsabil pentru derularea în condiții normale a 

existenței umane. Putem accepta faptul că acest câmp electromagnetic dispune de o energie care se 

poate transforma în alte forme de energie: termică, mecanică, chimică etc. În urma cercetărilor 

efectuate pe plan național la 9 stații de radiocomunicații (între 153KHz – 8 GHz) s-a constatat că 

există locuri în care valorile de poluare electromagnetică propuse au fost mult 

depășite.Simptomatologia manifestată a constat în manifestări ca sindromul asteno-vegetativ, 

disconfortul termic, tulburări oculare sau vizuale, tulburări cardio-vasculare, oboseală, dar și două 

tulburări mult mai legate de factorul cauzal precum cele de dinamică sexuală și leziunile cristaliniene. 

Cuvinte-cheie: câmpuri electromagnetice, efectul Corona, emițătoarele radio TV, emițătoarele 

radar, fulgerele naturale 

 

Abstract. The electromagnetic spectrum is responsible for the normal development of human 

existence. We can accept that this electromagnetic field has an energy that can be changed into other 

forms of energy: thermal, mechanical, chemical, etc. Following the research conducted nationwide at 

9 radio stations (between 153KHz - 8 GHz) it was found that there are places where the proposed 

values of electromagnetic pollution have been far exceeded. The symptoms consisted of 

manifestations such as astheno-vegetative syndrome, thermal discomfort, eye or visual disorders, 

cardiovascular disorders, fatigue, but also two disorders more related to the causal factor such as 

sexual dynamics and crystalline lesions. 

Keywords: electromagnetic fields, Corona effect, radio TV transmitters, radar transmitters, 

natural lightning 

 

 

 Câmpul electromagnetic (prescurtat câmp EM) este un câmp fizic produs în jurul 

corpurilor care sunt încărcate electric și afectează alte particule încărcate electric. Câmpul 

electromagnetic se propagă indefinit în spațiu, constituind una dintre forțele principale ale 

naturii. Câmpul electromagnetic care se propagă în spațiu se numește undă 

electromagnetică. Mecanismul de propagare a undelor electromagnetice are la bază 

fenomenul generării reciproce a câmpului electric și al celui magnetic. Liniile de forță ale 

câmpurilor sunt situate în planuri reciproc perpendiculare, prin urmare și vectorii respectivi 

sunt reciproc perpendiculari (1). 
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 Profesor de geografie, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Bd. Socola, nr. 110 , telefon 0743780530, email: 
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 Printre proprietățile acestuia se pot menționa distribuția continuă în spațiu, propagarea 

cu viteza luminii și producerea de acțiuni mecanice asupra curenților electrici și asupra 

particulelor electrizate. 

 Mărimea pe care o folosim în special pentru a măsura intensitatea câmpului 

geomagnetic este inducția B, măsurată în Tesla (T) în sistemul S.I. și gaus (G) în sistenul 

C.G.S., unde: T = 10 Gs 

Adâncimea de pătrundere a microundelor în corpul uman este aproximativ egală cu 

0,1 din lungimea de undă variind între 3 cm și 200 cm.  

Undele electromagnetice din acest spectru rezultă din câmpuri electrice care pot fi 

măsurate în volt / metru și din câmpuri magnetice care pot fi măsurate în amper / metru, iar 

pentru zona îndepărtată a câmpului se utilizează densitatea de putere S măsurată în wat / 

metru pentru a caracteriza calitativ câmpul magnetic al antenelor și releelor de transmisie. 

După geneză, radiațiile electromagnetice provin din două categorii de surse: naturale 

și artificiale. Cele naturale sunt de origine terestră sau cosmică, cel mai important rol avându-

l,  pentru organismele vii, radiațiile de origine solară (2). 

Surse de poluare electromagnetică sunt toate dispozitivele eletromagnetice artificiale, 

de la banalele prize, cabluri electrice, becuri, televizoare, calculatoare, dispozitive wireless, 

cuptoare cu microunde, telefoane mobile şi până la antenele parabolice, electrice şi de 

telecomunicaţii înregistrează pierderi de energie electromagnetică (de peste 50 Hz) în mediul 

înconjurător, pe care unii cercetători le numesc „electricitate poluată”. Doctorul şi 

cercetătorul Sam Milham defineşte electrictatea poluată ca fiind „voltajul de înaltă frecvenţă 

care tranzitează firele electrice”. Dincolo de beneficiile pe care le-a adus oamenilor 

tehnologia electrică (din ce în ce mai avansată) a secolului XXI, merită să ne punem 

întrebarea dacă această „îmbăiere” fără precedent a umanităţii în radiaţii electromagnetice 

artificiale nu are cumva şi efecte secundare, mai ales pentru sănătatea umană (5). 

Efectul Corona reprezintă descărcarea electrică care apare în jurul unor 

conductoare de înaltă tensiune (peste 100 kV). Favorizat de unele condiţii atmosferice 

(ploaie, ceaţă, zăpada, chiciură), efectul corona poate produce pierderi însemnate de energie 

electrică şi perturbaţii în liniile de telecomunicaţii. Este însoţit de fenomene luminoase 

(coroană luminoasă violetă în jurul conductoarelor), acustice (zgomot specific) şi chimice 

(apariţia ozonului şi producerea acidului azotic, care poate ataca armăturile izolatoarelor). 

Diminuarea pierderilor de energie prin efectul Corona, care în condiţii foarte 

nefavorabile pot fi de 20% din energia transportată, se obţine prin mărirea diametrului 

conductoarelor şi prin folosirea conductoarelor multifilare. 

Efectul Corona este unul din fenomenele care limitează tensiunea maximă la care se 

poate face transportul energiei electrice prin linii aeriene de înaltă tensiune (în curent 

alternativ 750 kV). Descărcarea prin efectul corona este folosită și la electrofiltre. 

Consecintele manifestarii acestui fenomen constau in pierderi de putere electrica( pierderi 

corona), zgomote, fenomene luminoase si perturbatii in functionarea aparatelor de radio si 

televiziune.Efectele zgomotului (mai numit si zgomot alb) asupra organismului sunt diverse, 

stari de neliniste, nervozitate si in functie de expunere si intensitate pot apare si alte 

complicatii (4).  



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

50 

 

Dr. Thomas Rau (director medical la clinica Paracelsius din Elveția) estimează în 

urma cercetărilor pe care le-a realizat că un procent de 3% până la 8% din populația țărilor 

mai dezvoltate manifestă simptome grave de electrohipersensibilitate, în timp ce 35% 

manifestă simptome medii. De asemenea dr. Rau a conchis că poluarea electromagnetică 

poate duce la apariţia următoarelor afecţiuni: cancer, probleme de concentrare, sindromul 

atenţiei deficitare, migrene, insomnii, aritmie, Parkinson, dureri de spate (8). 

 Alte surse de poluare electromagnetică a mediului sunt emițătoarele radio TV, 

emițătoarele radar și aparaturile adiacente. 

 

 
 

Efectul magnetic al curentului electric (3) 

 

Echipamentele electronice de calcul generează perturbații pe frecvențe discrete 

cuprinse pe frecvențele armonice aflate între 2 și 30 MHz, dar și pe frecvențele surselor de 

comutație aflate între 10 și 100 KHz, precum și zgomot continuu. 

Echipamentele ISM (industriale, științifice și medicale) pot mgenera energii de bandă 

largă. Astfel, un echipament de lipit mase plastice poate genera câmpuri cu puteri de 10-35 

MHz, iar o instalație de încălzire generează perturbații de 50-500KHz. 

 În cazul antenelor, puterea dominantă este concentrată în direcția principală de 

radiație. Dacă distanța față de antenă scade cu mai mult de 5 metri, intensitatea radiației 

(W/m) descrește proporțional cu pătratul distanței față de antenă. Intensitatea radiației la 

nivelul solului pentru o astfel de antenă va atinge un minimum la 50 până la 300 de merti de 

piciorul pilonului. Teritoriul cu nivel minim poate fi identifivat datorită dependenței de 

pătratul distanței fașă de emițător. 

În urma cercetărilor efectuate pe plan național la 9 stații de radiocomunicații (între 

153KHz – 8 GHz) s-a constatat că există locuri în care valorile de poluare electromagnetică 

propuse au fost mult depășite atât în interiorul clădirilor, cât și în mediul exterior (2).  

În stațiile radio pe UUS și de pe UL și UM, prin funcționare simultană, emisiile pe 

frecvențe diferite se însumează, iar câmpul rezultat depășește intensitatea câmpului generat 

de fiecare echipament emițător luat separat. 
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Un exemplu este că, la două stații de TV incluse în studiu, măsurătorile au evidențiat 

depășiri pe 4 canale de emisie.  

Tabel (sursa 2) 

TIPUL 

EMIȚĂTORULUI 

PUTEREA (W) FRECVENȚELE 

(MHz) 

INTENSITATEA 

CÂMPULUI (V/m) 

Emițătoare mobile 25 W 30-470 1-30 m de emițător 

Emițătoare radio TV 50 KW 30-960 0,5-500 m de 

emițător 

 

 
 

Releul de radio Tv de pe Dealul Repedea, Iași 

(Foto personală) 

 

Descărcări electrostatice produc acumulări de sarcini electrice la suprafața corpului 

uman, iar fulgerele natuarle produc diferențe de tensiune de 1 milion de V și curenți de până 

la 200.000 A/ms, cu efecte pregnante și reflectate în câmpurile magnetice. 

Simptomatologia manifestată de personalul angajat a constat în următoarele 

manifestări: sindromul asteno-vegetativ, disconfortul termic, tulburări oculare sau vizuale, 

tulburări cardio-vasculare, oboseală, dar și două tulburări mult mai legate de factorul 

cauzal precum cele de dinamică sexuală și leziunile cristaliniene (2). 

Noi putem încerca să valorificăm acest câmp electromagnetic care dispune de o 

energie ce se poate converti în alte forme de energie: termică, mecanică, chimică, electrică 

etc. 

Ca modalitate distinctă de aplicație practică, dar și de verificare a existenței unei 

forme de poluăre cu câmpurile electromagnetice asupra mediului, am propus unui grup de 

elevi din clasa a XI-a B, a liceului nostru, ca să identificăm existența câmpurilor din preajma 

antenei de radio TV din zona Bucium-Iași și să găsim niște modalități practice de punere în 

valoare  a acestora. 
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 Prima modalitate de detectare și de valorificare inedită pe care ne-am propus-o a 

constat în realizarea unui receptor radio autoalimentat. Semnalul de antenă se aplică prin 

bobina L1, circuitul oscilant L2-Cv 1, apoi este detectat de dioda D1 și amplificat de 

tranzisrorul T, care are rol de amplificator de audiofrecvență. Prin bobina L1, antena este 

cuplată la circuitul Cv2-L3. La bobina L3 sunt cuplate dioda D2 și un condensator de 100ʮF. 

Astfel, de la bobina L3 se captează un semnal de radiofrecvență care se redresează cu dioda 

D2, iar condensatorul de 100ʮF se încarcă cu o anumită tensiune care alimentează 

tranzistorul T și astfel aparatul nu are nevoie de baterie. 

În cazul unui semnal AM puternic, putem crea un radioreceptor simplu folosind doar 

două componente electronice şi nişte fire. Procesul este extrem de simplu, iată de ce avem 

nevoie: 

- o diodă (un LED) – putem cumpăra o diodă cu mai puţin de un leu de la magazinele 

de electrotehnică. Două bucăţi de fir electric – avem nevoie de aproximativ 15-20 m de fir 

electric.  

- o mică ţepuşă din metal înfiptă în pământ 

- o pereche de căşti cu impedanţă mare, de obicei funcţionează şi cu căşti mai mici, 

gen mp3 player 

Dacă există semnal AM destul de puternic, vom face următoarele: 

1.Înfigem ţepuşa din metal în pământ sau cautăm ceva din metal deja înfipt. Luăm un 

fir de aproximativ 3 m şi legăm un capăt de această pământare. 

2.Ataşăm dioda de celălalt capăt al firului. Luăm un alt fir de 3-6 m şi îl conectăm la 

celălalt capăt a diodei. Acest fir este antena. Agaţăm firul de un pom, dar ne asigurăm că nu 

atinge pământul.  

3.Conectăm cele două fire de la cască la câte un capăt a diodei, în felul următor (sursa 

6 schiţă: casony.blogspot.com): 

 

 
Colector simplificat de semnal radio 

 

Dacă  punem căştile la urechi, vom auzi emisia radio cea mai puternică din zonă. 

Acest sistem este cel mai simplu aparat de radio posibil. Nu va funcţiona dacă suntem prea 

departe de antena postului de radio, dar demonstrează principiile unui receptor foarte simplu. 

Funcţionarea se explică astfel: firul electric care este antena recepţionează toate 

tipurile de semnale radio, dar cel mai puternic semnal le acoperă pe cele mai slabe în acest 

caz. Din această cauză nu mai este nevoie de tuner (reglaj). Deoarece eşti aproape de staţia de 
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emisie antena ta recepţionează şi semnale electrice puternice, atât de puternice încât poate 

furniza curent şi pentru căşti. Astfel nu mai ai nevoie nici de amplificator. Dioda este 

detectorul pentru semnalul AM în acest sistem. Poţi extinde puţin acest model de radio 

adăugând un capacitor (condensator) şi inductor, ceea ce îţi va permite acordarea mai multor 

frecvenţe, deci prinderea mai multor posturi de radio. 

 

 

Senzor tipărit (stânga) și antenă spirală de bandă largă (dreapta)  

realizate de echipa cercetătorului Manos Tentzeris (foto sursa 7) 

 

Un grup de elevi ai liceului nostru, cu domiciliul în zona emițătorului radio Iași de 

mare putere de la Uricani, au plantat câteva neoane în exteriorul casei nealimentate de la 

rețeaua electrică casnică, dar care luminează deși nu sunt legate la priză. 

În jurul altor mari orașe precum București, Iași, Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj-

Napoca ș.a. există o serie de amatori care și-au făcut lămpi de grădină cu neon alimentate de 

câmpuri electromagnetice  radiante provenite de la liniile de înaltă tensiune sau de la stațiile 

de emisie radio de unde medii (7). 

O aplicație mult mai sofisticată și mai recentă a fost elaborată în S.U.A. de profesorul 

Manos Tentzeris, de la Georgia Tech. Acesta a produs chiar un aparat capabil să alimenteze 

mici dispozitive wireless fără alimentare la rețeaua de curent electric și fără baterii (7). 
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COMBATEREA IMPURIFICĂRII APELOR SUBTERANE / 

COMBATING GROUNDWATER POLLUTION 
 

 

Scrumeda Gabriela
80

 

 

 

Rezumat . Apa determină natura lumii fizice şi biologice pe planeta noastră și reprezintă cea mai 

importantă substanță chimică. Apa este un constituent major al corpului animal și al mediului 

înconjurător în care trăim. În industria chimică, apa se folosește ca materie primă, ca mijloc de 

răcire și de încălzire, în procesele de dizolvare, recristalizare, purificare, distilare, hidroliză, ca mediu 

de reacție etc. Apa este cea mai răspândită substanță în natură. Ea se găsește în toate cele trei stări de 

agregare: sub formă de vapori în atmosferă, sub formă lichidă în râuri, mări şi oceane și sub formă solidă 

în zăpadă şi gheață. În scoarța Pământului se găsește apa de infiltrație și mari cantități de apă sub formă 

apelor de constituție sau de cristalizare în diferite minerale. 

Cuvinte cheie: apă, decontaminare, pînză freatică, haldă de steril, poluare. 

 

Abstract: Water determines the existence of the physical and biological world on our planet 

and is the most important chemical subtance. Water is a major constituent of the animal body and the 

environment in which we live. In the chemical industry, water is used as a raw material, as a means of 

cooling and heating, in the processes of dissolution, recrystallization, purification, distillation, 

hydrolysis, as a reaction medium, etc. Water is the most widespread substance in nature. It is found in 

all three states of aggregation: as vapors in the atmosphere, as liquid in rivers, seas and oceans, and as 

solid snow and ice. In the Earth‟s crust there is infiltration water and large amounts of bound water as 

constitution or crystallization water in various minerals. 

Keywords: water, aggregation conditions, pollution, corrective measures 

 

 

Impurificarea apelor subterane 

 Prin impurificare sau poluare se modifică proprietățile organoleptice, fizice, chimice și 

bacteriologice ale apei. Apele minerale nu sunt considerate ape poluate, deşi compoziția chimică sau 

proprietățile fizice sunt deosebite de cele ale apei potabile. Orice modificare a proprietăților exceptând 

cazul menționat este considerată impurificare. 

Poluarea se referă la alterarea și degradarea artificială a calităților fizice și chimice ale unei 

ape, în urma căreia apa devine necorespunzătoare normelor admise pentru consum și pentru folosirea 

în scopuri balneare. În general, starea de impurificare este legată de normele stabilite pentru calitatea 

unei ape luată în considerare pentru utilizarea într-un anumit scop: potabilitate, balnear sau industrial. 

Însă, în practică, impurificarea se referă la condițiile de potabilitate, condiții pentru care normele 

sunt foarte precise. 

Orice modificare a compoziției apei în afara normelor stabilite constituie o impurificare a apelor 

subterane. Compușii chimici care indică o contaminare (nitrații, nitriții, amoniacul și clorurile) sunt 

legați de prezența materiilor organice. 

                                                           
80
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Cauzele impurificării 

Cauzele impurificarii apelor subterane sunt directe (de exemplu, introducerea elementelor nocive 

prin deversarea apelor reziduale într-un puț absorbant) și indirecte, determinate de schimbarea 

condițiilor hidrodinamice locale, care au ca urmare un aport de apă, fie deja poluat, fie cu cantități 

naturale necorespunzătoare (de exemplu, apele sărate). 

În cele ce urmează vor fi enumerate principalele căi de impurificare: 

1. Apele de șiroire pot să antreneze materiile nocive de la suprafața solului și să impurifice, prin  

infiltrații, apele subterane. Pericolul impurificării pe această cale există mai ales în regiunile carstice. 

În cazul în care apa din râu sau din lac este impurificată, apa subterană poate să fie, la rândul ei, 

impurificată prin infiltrațiile care se produc prin mal, mai ales în regim permanent. 

 2. În regiunile litorale, apele subterane pot fi impurificate de către apele marine cu salinitate 

ridicată, în zonele în care se realizează un contact direct cu apa de mare. Atunci când un strat 

acvifer se deschide sub nivelul mării, echilibrul stabilit între apa dulce și apa sărată, urmare a unei 

pompări excesive, determină o invazie de apă sărată în complexul acvifer continental. 

 3. Apele freatice se pot impurifica, prin infiltrații directe de la suprafața terenului, cu ape reziduale 

provenind din industrie, stabilimente publice și locuințe particulare, depozite de deșeuri și bălegar, 

insecticide etc. care, prin spălare și percolare, mai mult sau mai puțin lentă, ajung la apa subterană, 

impurificând-o. 

Agenții care determină impurificarea 

Pe măsura dezvoltării industriei, produsele ce generează impurificarea apelor subterane sunt din 

ce în ce mai diverse și numeroase. În cele ce urmează va fi evidențiată acțiunea dintre acești factori. 

Apele de zăcământ sărate din zonele petroliere pot provoca contaminarea apelor subterane dulci 

prin pătrunderea lor în orizonturile superioare, în timpul forării sondelor de petrol, ca urmare a unei 

închideri defectuoase a diferitelor orizonturi acvifere. La efectuarea unor lucrări de excavație în uscat 

sunt necesare uneori pompări masive din orizonturile de apă dulce, ceea ce face ca apa sărată să 

invadeze orizontul de apă dulce. 

Petrolul și produsele petroliere sunt substanțe care pot provoca impurificarea apelor 

subterane pe scară largă, în zonele de exploatare a petrolului, în zonele în care există stații de 

decantare sau uzine de prelucrare chimică. Proprietatea de a se răspândi pe suprafețe mari, sub formă de 

pelicule subțiri, accentuează pericolul pe care aceste produse le reprezintă pentru ape în general, implicit 

și pentru cele subterane.             

Se apreciază că 1 litru de benzină poate să degradeze până la 5000 m
3
 de apă, 20 litri  impurifică 

consumul zilnic al unui oraș cu o populație de 200 000 locuitori, iar 15 000 litri sunt suficienți pentru a 

impurifica apa unui asemenea oraș,  pe o durată de 2 ani. Dintre produsele petroliere derivate, 40 pot să-i 

strice gustul, iar 24 sunt toxice. 

În teren, viteza de infiltrare a hidrocarburilor variază în funcție de vâscozitatea lor, fiind cu 

atât mai mare cu cât vâscozitatea este mai mică; benzina se infiltrează de 10 ori mai repede decât apa. 

S-a constatat faptul că petrolul provoacă o impurificare masivă, dar locală, produsele solubile 

din el propagându-se cu viteză. Distanțele la care se propagă impurificarea depind și de granulația 

rocilor: în nisipuri aceasta este de 10 ori mai mare, în comparație cu marnele și argilele, iar în pietriș de 

100 de ori mai mare. 

Substanțele chimice utilizate în viticultură pot reprezenta o sursă de impurificare a apelor 

subterane din regiunea respectivă. În Franța se folosesc anual, în viticultură, circa 100 000 tone CuSO4, 

5000-80 000 tone de sulf și 10 000 tone de arseniat pe an. Se remarcă faptul că aceste produse au o mare 

persistență atât în apele subterane cât și în sol. 
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 Detergenții constituie o altă sursă de impurificare a apelor subterane. Influența lor asupra 

apelor subterane se manifestă și prin aceea că modifică tensiunea superficială a apelor și, ca urmare, 

modifică permeabilitatea terenurilor, favorizând pătrunderea în apă a particulelor fine care, în mod 

normal, ar fi fost oprite. Detergenții traversează ușor solul, fără să sufere modificări și fără să fie 

absorbiți, având astfel posibilitatea să ajungă ușor la nivelul apelor freatice. Ei pot rezista, fără să fie 

degradați, o perioadă de 1 până la 3 ani. 

Impurificarea apelor cu substanțe radioactive are consecințe biologice periculoase, fiind 

nocive atât pentru individul care consumă apa contaminată cât și pentru descendenții lui. 

Apa în stare naturală conține mici cantități de substanțe radioactive ce provin din spălarea rocilor 

în alcătuirea cărora intră și minerale radioactive (Băile Herculane, Geoagiu, Toplița). În afara acestor 

surse naturale, substanțele radioactive mai pot ajunge în apele subterane din: 

* uzine de tratare a substanțelor radioactive; 

* uzine de tratare a combustibililor radioactivi; 

* beneficiarii folosirii radioizotopilor. 

Aceste deșeuri pot fi lichide, solide sau gazoase, cu putere de iradiere mică, mijlocie sau 

mare. Evacuarea lor se realizează numai după ce au fost concentrate pentru ambalare sau diluate prin 

dispersare. Evacuarea se face în apele marine, în anumite limite, în locuri alese cu grijă. 

 În apele dulci, de suprafață sau de adâncime se evacuează de obicei deșeurile radioactive, în 

cantități mici, de la stațiile de decontaminare sau din pierderile accidentale. Surse periculoase de 

impurificări cu substanțe radioactive sunt haldele rezultate din sterilul de la exploatările miniere ale 

minereurilor radioactive, care, prin spălare pot provoca contaminarea apelor subterane. 

 Combaterea impurificării apelor subterane 

  În acțiunea împotriva impurificării apelor subterane se deosebesc mai multe etape: protecția, 

prevenirea și decontaminarea. Protecția constă în împiedicarea impurificării sau propagarea ei în 

interiorul unui perimetru delimitat denumit ,,perimetru de protecție”, în care să fie păstrate 

calitățile naturale ale apei subterane. 

 Prevenirea constă în limitarea acțiunilor care ar determina o impurificare a apelor 

subterane sau în limitarea efectelor impurificării la o zonă sacrificată și supusă 

controlului, în cazul unei surse dinainte cunoscută. Decontaminarea constă în îndepărtarea efectelor unei 

impurificari deja produse și restabilirea calităților naturale inițiate ale apei subterane. În cazul 

impurificării cu ape sărate este necesar să se restabilească echilibrul stricat, adică să se reducă sau să 

se oprească total pomparea apei dulci. Revenirea naturală este însă înceată. Pentru aceasta se folosește 

sistemul de injectare a apei dulci deasupra celei sărate, în scopul realizării unei sarcini hidraulice care 

să împingă înapoi apa sărată sau se poate recurge la pomparea apei sărate. În cazul unei adâncimi mici a 

nivelului apelor freatice se poate trece la construirea unui baraj subteran care să oprească infiltrațiile de 

apă sărată. Aceste lucrări sunt însă deosebit de costisitoare, astfel încât uneori nu sunt rentabile. Pentru 

combaterea impurificării cu hidrocarburi, cele mai eficace măsuri sunt cele de prevenire deoarece 

procedeele fizico-chimice de distrugere sau de eliminare a lor sunt destul de ineficiente. Primele măsuri 

preventive constau în etanșeizarea perfectă a sondelor productive și protejarea zonelor înconjurătoare în 

caz de accident.  

În privința transportului se va avea grijă să nu se producă coroziunea conductelor, iar 

manevrarea vanelor va fi făcută cu deosebită atenție. Rezervoarelor li se va asigura etanșeitate perfectă. 

În cazul în care impurificarea s-a produs, singura măsură eficientă este pomparea pentru a se realiza o 

spălare eficientă. În situația în care impurificarea se datorează apelor reziduale se va opri deversarea lor, 

căutându-se identificarea unei metode de ameliorare a apei deja impurificate. 

La decontaminarea apelor deja impurificate se deosebesc trei aspecte dificile: 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

57 

 

* dificultățile tehnice de decontaminare a apelor impurificate; 

* costul ridicat al decontaminării; 

*  timpul foarte lung necesar realizării decontaminării. 

Se constată astfel că măsura cea mai eficientă și mai economică este prevenirea contaminării 

apelor subterane. 

  Rolul hidrogeologiei  în lupta împotriva impurificării 

În cercetarea apelor subterane este necesară și studierea condițiilor care ar putea cauza 

impurificarea apelor, dar și indicarea măsurilor de prevenire sau chiar a mijloacelor de acțiune în cazul 

unei contaminări accidentale. Problemele de impurificare trebuie să fie cuprinse în toate studiile 

de hidrogeologie regională. 

În prima fază se va stabili dacă există agenți naturali de impurificare, apoi se vor cerceta agenții 

de impurificare artificiali din apropierea surselor de apă subterană luate în considerare. Se va aprecia 

riscul de impurificare existent, indicându-se măsurile ce se impun de la caz la caz. Prevenirea 

impurificării face parte integrantă din studiul geologic și hidrologic al amplasamentului fiecărei 

industrii sau sursa ce poate determina o impurificare a apei. 

Atunci când apa subterană este deja impurificată, va trebui în primul rând să se identifice și să se 

localizeze sursa impurificării, apoi să se arate care sunt mijloacele prin care se poate stopa impurificarea 

acționând asupra cauzei și, dacă este posibil, să se accelereze decontaminarea prin reîmprospătarea 

naturală a apei, evacuând și regenerând apa impurificată. 

  Necesitatea cercetărilor în domeniul impurificării apelor subterane 

Indiferent de natura cauzelor care produc impurificarea (fizică, chimică sau biologică), ele 

sunt interdependente, astfel încât nu pot fi studiate doar separat, fiind necesară colaborarea între 

specialiștii din ramurile respective. Totuși, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că este vorba de 

fenomene ce se petrec în terenuri acvifere și că mijloacele de cercetare pe care le oferă tehnica nu au 

eficacitate nelimitată, fiind necesară echilibrarea metodelor calitative cu cele cantitative. 

Dintre aspectele principale necesare a fi luate în considerare în cercetare se menționează: 

* cunoașterea geochimiei rocilor, în scopul determinării influenței lor asupra calității apelor; 

* analiza capacității de absorbție și de schimb de ioni;  

* dispersia elementelor impurificatoare în ape;  

* evaluarea diferiților parametri privind diluția apelor reziduale; 

* combinațiile posibile ale fluidelor cu densități diferite și consecințele acestora. 

Pentru combaterea impurificării apelor este necesară întocmirea unei documentații generale, în 

care să se inventarieze punctele ce pot determina impurificarea apei și să se întocmească hărți care să 

evidențieze zonele contaminate și cele în pericol de a fi contaminate. Periodic trebuie efectuate analize 

de control și de prevenire. 
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TURISMUL GASTRONOMIC ÎN BUDAPESTA /  

GASTRONOMIC TOURISM IN BUDAPEST 

 

Țâbuleac Raluca-Maria
81

 

 

 

Rezumat. Autenticitatea a fost întotdeauna privită ca un aspect important al consumului 

turistic, iar căutarea de alimente locale și regionale autentice poate deveni un motiv pentru vizitarea 

unei anumite destinații. Gastronomia are un potențial considerabil ca mijloc de dezvoltare și 

comercializare a regiunilor și centrelor turistice din întreaga lume. În ultimii ani, turismul gastronomic 

s-a dezvoltat considerabil și a devenit unul dintre cele mai dinamice și creative segmente ale 

turismului. Conceptul de turism gastronomic prinde contur și își pune amprenta pe industria turistică 

din Budapesta. Întrucât scena culinară din Budapesta a înflorit în ultimii ani, există numeroase locuri 

de luat masa, turiștii bucurându-se de o adevărată varietate în ceea ce privește tipurile de unități de 

alimentație - de la piețe moderne, la bistrouri și restaurante cu stele Michelin. 

Cuvinte-cheie: turism gastronomic, bucătăria maghiară, produse locale. 

 

Abstract. Authenticity has always been seen as an important aspect of tourist consumption, 

and the search for authentic local and regional food can become a reason to visit a certain destination. 

Gastronomy has considerable potential as a means of developing and marketing regions and tourist 

centers around the world. In recent years, gastronomic tourism has developed considerably and has 

become one of the most dynamic and creative segments of tourism. The concept of gastronomic 

tourism is taking shape and putting its mark on the tourism industry in Budapest. As the culinary 

scene in Budapest has flourished in recent years, there are many places to eat, with tourists enjoying a 

wide variety of catering establishments - from modern markets to bistros and Michelin-starred 

restaurants. 

Keywords: gastronomic tourism, Hungarian cuisine, local products. 

 

Cu toate că mulți dintre noi am fost turiști la un moment dat în viața noastră, definirea 

activității de turism poate fi dificilă. Organizația Mondială a Turismului definește turismul ca 

fiind „activitățile realizate de persoane sau grupuri de persoane pe durata călătoriilor și 

șederii acestora în locații diferite de spațiul obișnuit traiului cotidian. Aceste activități se pot 

desfășura pe o perioadă mai mică de un an cu scop de recreere, odihnă, afaceri și alte 

motive”. 

Turismul gastronomic se referă la acele călătorii în care preparatele locale joacă un rol 

important. Turiștii pot face vizite la producătorii locali, pot participa la festivaluri cu tematică 

alimentară, pot servi masa în diferite restaurante sau locații specifice în care gustul 

preparatelor și experiența specificului produselor alimentare tipice zonei sunt principalele 

motive ale călătoriei. 

                                                           
81
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Turismul gastronomic înseamnă mai mult decât simplele preparate. Acesta reflectă 

cultura, tradițiile, moștenirea și simțul comunităților diferitelor popoare. Este un mod de a 

promova înțelegerea între diferite culturi și de a apropia oamenii și tradițiile. Interesul pentru 

preparatele locale înseamnă că putem ajuta la conservarea rădăcinilor culinare: culturile 

tradiționale, rețetele și culturile din care provin aceste bucătării. Gastronomia durabilă este 

gătitul care ia în considerare proveniența ingredientelor, modul în care sunt cultivate 

alimentele și modul în care ajung acestea în farfurii. 

Majoritatea persoanelor care practică turismul gastronomic sunt mai degrabă interesate de 

cultura alimentară locală, în favoarea preparatelor gourmet. Acest lucru leagă turismul 

gastronomic de cel cultural. Bucătăria locală oferă turiștilor o legătură directă și autentică cu 

destinația lor, experimentând, prin intermediul preparatelor culinare și al băuturilor, 

moștenirea locală și culturală. Activitățile de care pot beneficia turiștii la destinație pot fi 

variate, de la degustarea diverselor preparate și băuturi locale, la experiențe mai aventuroase, 

precum participarea la workshopuri de gătit, cursuri de gătit alături de localnici, tururi 

culinare, participarea la culesul recoltei etc. 

Turismul în Ungaria se concentrează asupra peisajelor naturale și a moștenirii istoriei 

sale bogate. Ungaria se impune în turism, mai ales prin numeroasele obiective cultural-

istorice prezente în unele centre turistice, cel mai important fiind Budapesta, capitala și cel 

mai frumos oraș din această țară. Datorită statutului său de capitală, Budapesta este adesea 

considerată poarta culturală de acces către țară. Este singura metropolă cu adevărat 

cosmopolită din Ungaria, în ceea ce privește populația, dimensiunea zonei și oferta de 

programe culturale. Este, în general, prima și adesea singura destinație vizitată de majoritatea 

turiștilor internaționali. De mai bine de o mie de ani, mâncarea Ungariei, ca și cultura sa, are 

o dublă identitate intrigantă, îmbinând într-un mod ingenios moștenirea estică cu tradițiile 

occidentale. De-a lungul istoriei, bucătăria maghiară a primit influențe din partea multor 

gastronomii etnice. Rețetele au fost adaptate pentru a se potrivi propriilor gusturi, ceea ce a 

dat și mâncărurilor o savoare națională. Bucătăria maghiară este alcătuită din mâncăruri 

picante, tocane și sosuri bogate, supe consistente și deserturi delicioase (exemplu: gulyás - 

supă sau tocană, csirke paprikas - papricaș de pui, langoși, halaszle - supa pescarului, tort 

Dobos, gesztenyepűré - piure de castane etc.). 

Mâncărurile autentice maghiare nu sunt recomandate persoanelor care urmează o 

dietă, fiind adesea considerate puțin prea grele și grase, cu un aport caloric ridicat, dar cu 

arome și texturi bogate. Grăsimea de porc sau de rață și boiaua sunt ingrediente esențiale 

pentru preparatele autentice ungurești, dar porționate corespunzător și folosind metode 

moderne de gătit, bucătarii locali au reușit să facă preparatele să fie mai sănătoase și la fel de 

delicioase. Ingredientele folosite sunt simple, câmpia fertilă maghiară și clima favorabilă 

oferind condiții excelente pentru cultivarea legumelor și fructelor gustoase și pentru creșterea 

animalelor domestice. 

Budapesta este un oraș care uimește simțurile. Frumusețea arhitecturală este uimitoare 

din punct de vedere vizual, iar mesele delicioase și varietatea de alimente locale cuceresc 

gustul și mirosul vizitatorilor. Turismul gastronomic este în continuă expansiune în întreaga 

lume, iar Budapesta nu face excepție. Anual, un număr foarte ridicat de turiști vizitează 
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capitala Ungariei, sperând să găsească bucătăria maghiară autentică în metropola ungară. Din 

fericire, numeroase agenții de turism oferă excursii unice pentru a ajuta pe oricine să 

descopere frumoasele piețe, restaurante și patiserii locale, în timp ce ghizii locali oferă 

informații detaliate despre obiectivele turistice și cultura orașului.Tururile cu tematică 

culinară organizate în Budapesta durează între trei și patru ore, fiind parcurse în plimbare și 

disponibile în fiecare zi a săptămânii. Grupurile pot fi între 2-10 persoane, iar tariful unui tur 

este variat. În aceste tururi, vizitatorii au ocazia: să guste câteva preparate și băuturi cu 

specific maghiar în Piața Centrală (fig.1) și în mici restaurante frecventate de localnici; să 

interacționeze cu producătorii locali, care vor fi bucuroși să își împărtășească secretele 

culinare; să cunoască istoria bucătăriei maghiare. Bucătăria tradițională maghiară conține mai 

multe feluri de mâncare din carne decât cele din legume. Carnea de porc este consumată în 

mod deosebit în bucătăriile locale, într-un număr mare de preparate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Piața Centrală din Budapesta (Sursa: https://tastehungary.com/tour/culinary-walk/) 

 

În timpul turului, vizitatorii vor privi mai atent produsele din carne de origine 

maghiară și vor identifica diferențele față de produsele din alte țări. Mâncărurile pe care le 

vor gusta vizitatorii pe parcursul turului includ carne de porc, pește și legume. Pe parcursul 

traseului, turiștii se vor familiariza și cu celebra cultură a cafenelelor din Budapesta, vizitând 

una dintre cele mai vechi cafenele (Cafeneaua Gerbeaud).  

În ceea ce privește băuturile tradiționale, Ungaria este bine cunoscută pentru băuturile 

alcoolice, produse atât de mari producători, cât și de mulți localnici din întreaga țară. Pe 

parcursul acestor tururi, turiștii au ocazia de a gusta băuturi clasice, conform obiceiurilor 

maghiare. Pentru localnici, este ceva obișnuit să bea la final un pahar de pálinka pentru a 

evita orice fel de boală, dar și înainte de masă.  

Un alt produs de renume mondial este Unicum, o băutură pe bază de plante, produsă 

în Budapesta și realizată după o rețetă tradițională. Pe lângă băuturile spirtoase, țara produce 

o varietate de vinuri de calitate, care nu sunt atât de cunoscute pe cât ar trebui să fie în alte 

părți ale lumii. De asemenea, în ultimii ani, producția de bere din Ungaria s-a dezvoltat foarte 

puternic, berea artizanală devenind din ce în ce mai populară în localurile din Budapesta. 

https://tastehungary.com/tour/culinary-walk/
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  Cafenelele din Budapesta sunt, de asemenea, foarte populare în rândul turiștilor și al 

localnicilor, fiind renumite în întreaga lume (exemple: New York Cafe, Walzer Cafe, Cat 

Cafe etc). Turiștii pasionați de gastronomie pot afla informații prețioase despre tradițiile și 

obiceiurile locale, cum ar fi faptul că, în fiecare an, de ziua Sfântului Ștefan (20 august), este 

proclamat un tort de ziua de naștere pentru întreaga țară (prin organizarea unui concurs). 

Odată ce a fost selectat tortul câștigător, rețeta este distribuită tuturor cafenelelor și 

restaurantelor din întreaga țară, orice persoană putând să meargă în aceste locații pentru a 

comanda tortul anului. 

Un alt tur propune turiștilor explorarea regiunii viticole Etyek, din apropierea orașului 

Budapesta, pentru o jumătate de zi, tur ce prevede deplasarea turiștilor cu mașina. Cu 

transportul dus-întors, o masă, posibilitatea de a vedea peisajul rural al Ungariei și șansa de a 

afla și cumpăra vinurile Etyek, acest tur permite turiștilor să se bucure de degustări fără stres. 

Acest tur este ideal pentru pasionații de vin. Pentru o experiență personalizată, acest tur se 

adresează unui grup de maxim 12 persoane, turiștii având posibilitatea să admire podgoriile 

în timp ce ghidul vorbește despre istoria și vinurile Etyek (vinurile albe sunt cultivate în mod 

obișnuit din struguri Sauvignon-blanc și Pinot-Gris), să deguste patru tipuri de vin din fiecare 

cramă și un vin spumant local denumit Törley, să servească o masă tradițională cu două feluri 

de preparate. 

Din punct de vedere gastronomic, orașul a trecut prin multe schimbări majore în 

utimii ani, aproape în fiecare lună apărând noi restaurante, bistrouri și baruri cu produse 

alimentare. Turiștii pasionați de turismul gastronomic pot alege dintr-o gamă variată de 

unități de alimentație, cu specific local sau internațional, având o istorie bogată sau atrăgând 

turiștii prin elemente de noutate (exemple: terasă cu grădină pe acoperiș amenajată luxuriant, 

restaurant cu stele Michelin). 

Într-o lume a marketingului turistic din ce în ce mai competitivă, fiecare regiune sau 

destinație este într-o căutare constantă a unui produs unic care să se diferențieze de alte 

destinații. Mâncarea locală sau bucătăriile care sunt unice pentru o zonă, reprezintă una dintre 

resursele distinctive care pot fi utilizate ca instrumente de marketing pentru a atrage mai 

mulți vizitatori. Acest lucru este evident mai ales din studiile de specialitate despre turismul 

gastronomic, care au demonstrat că turiștii călătoresc către destinații care și-au stabilit 

reputația ca locație pentru a experimenta produse locale de calitate. Rolul alimentelor se 

modifică atunci când persoanele sunt interesate de turismul gastronomic, consumul de 

alimente devenind un stimulent de recreere, precum și o componentă importantă a activității 

și experienței turistice generale. 

Concluzii. Turismul gastronomic este un fenomen local de mare anvergură aflat într-o 

fază de expansiune, dezvoltarea acestuia contribuind la îmbunătățirea percepției generale 

asupra unei destinații. Acest tip de turism are un impact pozitiv asupra economiei, ocupării 

forței de muncă și patrimoniului local, întrucât turiștii caută să cunoască nu numai alimentele 

locale, ci și să le cunoască originea și procesele de producție, făcând parte din turismul 

cultural, având un mare potențial de extindere ca motivație principală pentru călătoriile 

turistice. Deși turismul gastronomic este încă practicat de un număr redus de turiști, aceștia 
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sunt reprezentați de un tip de persoane selecte, cu un venit ridicat, care sunt în căutarea unor 

produse și servicii de calitate.  
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ELEMENTELE DE HIDROGRAFIE ÎNTÂLNITE PE BANCNOTELE 

LUMII  HYDROGRAPHIC ELEMENTS EXHIBITED ON WORLD 

BILLS 

 

 

Răduianu Ionel-Daniel
82

 

 

 
Rezumat. Bancnotele sunt folosite din Evul Mediu și datorită progreselor tehnologice vor fi 

înlocuite treptat de banii electronici. Elementele de geografie reprezentate pe bancnote sunt destul de 

numeroase, inclusiv cele de hidrografie (fluvii, cascade, baraje, lacuri). Cele mai numeroase bancnote 

cu elemente de hidrografie sunt în Africa și Asia. 

Cuvinte-cheie: bancnotă, hidrografie, fluviu, cascadă, lac 

 

Abstract. Bills have been used the Middle Ages and due totechnological advances will be 

gradually replaced by electronic money. The elements of geography represented on bills are quite 

numerous, including those of geography represented on bills  are quite numerouse, including those of 

hydrography (rivers, waterfalls, dams, lakes). The most numerouse bills comprising hydrographic 

elements elements are in Africa and Asia.  

Keywords: bills, hydrography, river, wtarefall, lake 
 

 

Introducere 

Bancnota este un mijloc de plată din hârtie sau 

polimer tipărită, emisă de o bancă. În viitor, va deveni o 

amintire, fiind înlocuită tot mai mult de plățile 

electronice. Statele mai dezvoltate (ex. Suedia) se 

confruntă deja cu lipsa de cash. 

Moneda de hârtie a fost introdusă la 

începutul secolului al X-lea, de negustorii de ceai 

chinezesc care încheiau mari tranzacții cu bilete la 

ordin, cu scopul evitării transportului monedelor 

metalice (fig.1).  

 

 

 
Fig. 1. Cea mai veche bancnotă din lume, dinastia Song 

(Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Bancnotă) 
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Elemente de hidrografie identificate pe bancnote 

Pe Glob am identificat 113 tipuri de bancnote cu elemente ale hidrografiei (fig. 2), 

continentul african fiind cel mai bine reprezentat (43 bancnote), urmat de cel asiatic (39 

bancnote). 
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Fig. 2. Hidrografia – distribuția tipurilor de bancnote pe continente 

 

În Europa am identificat elemente de hidrografie pe 15 tipuri de bancnote, cum ar fi: 

-Fluviul Vltava, ce traversează Praga, apare pe bancnota de 100 coroane 1961 din 

Cehoslovacia (fig. 3); 

- Fluviul Dunărea (cel mai important fluviu european) apare reprezentat pe bancnotele din 

Austria (1.000 șilingi 1961 - fig. 5) și Ungaria (500 forinți 1969-1890, 1990); 

- Poduri peste ape curgătoare: pod peste râul Drina la Višegrad din fosta Iugoslavie pe 

bancnotele de 5.000 dinari 1991-1992 (fig. 4); Podul Øresund (7,8 km, podul care unește 

Danemarca de Suedia) pe 500 coroane 2016 din Suedia (fig. 6). 

  
 

 

 

        Fig. 3: Fluviul Vltava în Praga    Fig. 4:Râul Drina la Višegrad 

(Foto: D. Răduianu, colecție personală)                              (Foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 
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- Lacuri: Beli Iskar (lac de acumulare), pe bancnota de 500 leva 1951 din Bulgaria (fig. 7); 

- Cascade: Dettifoss (Islanda), fiind a doua cascadă a Europei, după Cascada Rinului, având 

un debit între 200 și 500 m³/s (fig. 8), pe bancnota de 5.000 coroane 1961; 

 

   
 

 

 

În Africa am identificat fluvii, lacuri, cascade, viaducte, baraje și golfuri pe 43 tipuri 

de bancnote. Exemple: 

- Fluviul Niger pe bancnotele din Nigeria (1 liră 1958, 5 lire 1958, 5 și 10 șilingi 

1959) și pe cele din Mali (100 francs 1972-1973, fig. 9); 

- Lacul Victoria (cel mai întins lac din Africa) pe 2.000 șilingi 2010-2019 din Uganda 

(fig. 10); 

- Cascada Victoria pe o serie de bancnote din Zambia (fig.11) și Zimbabwe; 

 - Barajul Kariba de pe fluviul Zambezi (128 m înălțime) pe 100 dolari, 1995 din 

Zimbabwe (fig. 12); 

        

Fig. 5: Dunărea la Persenbeug (Austria)                           Fig. 6:Podul Øresund (pod-tunel feroviar și rutier  

de 7,8 km) 

                                                  (Sursa: https://moneycurrencypictures.blogspot.com) 

 

 

 

Fig. 7: Lacul Beli Iskar (Bulgaria)                     Fig. 8: Cascada Dettifoss (Islanda) 

(foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 

Fig. 9:Fluviul Niger (Mali)   Fig. 10:Lacul Victoria (Uganda) 

(Sursa: https://www.numizon.com/en/banknote/100-           (foto: D. Răduianu, colecție personală) 

francs-type-1972-mali/mli-p11/) 

https://moneycurrencypictures.blogspot.com/
https://www.numizon.com/en/banknote/100-
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Fig. 11:Cascada Victoria (Zambia)  Fig. 12: Barajul Kariba (Zimbabwe) 

(foto: Daniel Răduianu, colecție personală )  

 

În America, am identificat elemente de hidrografie pe 15 bancnote. Exemple: 

- Amazonul (cel mai lung fluviu din America) pe bancnota de 10.000 pesos 2015 din 

Columbia (fig. 13); 

- Lacul Titicaca (lacul navigabil situat la cea mai mare altitudine) pe 10 soles de oro și 

100.000 intis 1988-1989 din Peru (fig. 14); 

- Cascada Angel (cea mai înaltă cascadă din lume, 971 m) pe 20.000 bolivares 1998 și 2001 

din Venezuela (fig. 15). 

  
Fig. 13:Amazonul            Fig. 14: Lacul Titicaca (Peru) 

(Sursa: https://www.cgbfr.com/10000-pesos-(Foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 

colombie-2015-p-460-neuf,b91_5392,a.html) 

 

 
Fig. 15:Cascada Angel (Venezuela) 

https://www.cgbfr.com/10000-pesos-
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(Foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 

 

În Asia, elemente de hidrografie am identificat pe 39 bancnote. Exemple: 

 - Lacurile vulcanice Danau Kelimutu din Indonezia, pe bancnota de 5.000 rupiah 

1992-2001 (fig. 16);  

 - Fluviul Enisei la Krasnoiarsk (Rusia) pe 10.000 ruble 1995 (fig. 17); 

 - Cascada Hukou de pe Huang He, a doua ca mărime din China, pe bancnotele  

de 50 yuan 1980-1990 (fig. 18). 

 

     
Fig. 16:Danau Kelimutu (Indonezia)  Fig. 17:Fluviul Enisei la Krasnoiarsk (Rusia) 

(foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 

 

 
Fig. 18:Cascada Hukou (China) 

(foto: Daniel Răduianu, colecție personală) 

 

În Australia și Oceania a fost identificată doar o singură bancnotă. 
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ČIERNOHRONSKÁ – „MOCĂNIȚA” DIN MUNȚII METALIFERII 

SLOVACIEI / ČIERNOHRONSKÁ-THE TRAIN IN THE ORE 

MOUNTAINES OF SLOVAKIA 

 

Paraschiv Viorel
83

 

 

Rezumat. Trenurile industriale pentru exploatarea resurselor forestiere, în special, au căpătat 

o nouă utilizare economică prin terțializarea societății contemporane. Multe trasee montane pitorești 

au fost repuse  în funcțiune pentru turismul recreativ și de aventură, iar valoarea economică tehnogenă 

a acestor investiții se păstrează peste timp. Traseul din Munții Metaliferii Slovaciei este unul deosebit 

de bine pus în valoare și are șanse sporite să fie multiplicat și în alte zone central-europene! 

Cuvinte-cheie: tren industrial, turism, material rulant, peisaje tehnogene, Slovacia. 

 
Abstract. Industrial trains for the exploitation of forest resources, in particular, have acquired 

a new economic use through the tertiarization of nowadays society. Many picturesque mountain trails 

have been put back into operation for recreational and adventure tourism, and the technogenic 

economic value of these investments is preserved over time. The route in the Ore Mountains of 

Slovakia is a very well highlighted one and has increased chances to be multiplied in other Central 

European areas as well! 

 Keywords: industrial train, tourism, rolling stock, technogenic landscapes, Slovakia. 

 

 

Calea ferată Čiernohronská este situată în partea central-estică a Slovaciei, într-o 

zonă montană joasă a Munților Metaliferii Slovaciei [1]. Rețeaua de căi ferate forestiere pe 

ecartament îngust de 760 mm s-a dezvoltat în zonă începând cu secolul al XX-lea (în 1901) 

pentru exploatarea pădurilor, ajungând la un total de 131,98 km (1962), fiind ramificată pe 

toate văile din bazinul hidrografic al Hronului Negru, afluent pe stânga al râului Hron, 

dinspre orașul Hronec (fig.1). Liniile s-au desființat treptat, începând cu 1962 și total, 

începând cu anul 1982 când, inspirat, regiunea căilor ferate din Čiernohronská a fost 

declarată monument național. În anul următor au început primele tabere de voluntariat pentru 

refacerea în scopuri turistice a traseelor ,,mocăniței” slovace. 

În cei peste 30 de ani de voluntariat pentru refacerea și consolidarea fostelor linii 

ferate forestiere din zonă, în 2014 se putea circula turistic pe 17 km de cale ferată forestieră, 

dintre care linia principală între  Hronec - Čierny Balog, lungă de 10 km, la care se adaugă 

linia secundară lungă de 4 km dintre Čierny Balog și Valea Vydrovo și alți 2 km de 
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prelungire de la gara Hronec la Chvatimech, cu record la calea ferată cu ecartament normal 

dintre Brezno și Banská Bistrica [1], [2]. Cea mai lungă ramură secundară a căilor ferate 

forestiere din bazinul Čiernohronská se află în lungul pârâului Kamenistého, între Selecká și 

Sihla,  cu o rețea de cca 40 km, conservată în cea mai mare parte a sa din traseul inițial 

(fig.1). 

 

 
Figura 1. Schema căilor ferate forestiere pe ecartament îngust din zona Čiernohronská 

 (Sursa www.vlaky.net/06.01.2015, cu modificări) 

 

Deschiderea oficială a ,,mocăniței” slovace a fost pe 01 mai 1992, atunci când un tren 

compus dintr-o locomotivă cu aburi a tractat două vagoane restaurate și a străbătut distanța 

dintre Čierny Balog și Valea Vydrovské. Un an mai târziu, în 1993, a fost pusă în funcțiune 

linia principală dintre Čierny Balog și Hronec (foto nr. 1). 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DChvatimech%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhcT3FXd_yiyE19atG4mLJ1HscrZg
http://www.vlaky.net/06.01.2015
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Foto nr. 1. ,,Mocănița” slovacă pe traseul Hronec - Čierny Balog, tractată de o locomotivă cu aburi CKD nr. 5 

(foto Daniel Brabenec 21.07.1998) 

 

Din 1995, asociația neguvernamentală care s-a ocupat de refacerea căilor ferate 

forestiere din Čiernohronská devine proprietara întregului patrimoniu. În prezent, calea 

ferată, fostă forestieră, este operabilă pentru turism în perioada 1 mai-30 septembrie sau, la 

comandă special, în orice moment și în afara sezonului. Transportul este asigurat de 

locomotive Diesel și două locomotive cu abur (CKD C760 / 90D nr. 5 - realizate în 1948 - 

foto nr. 1- și Smoschewer - RV 1921), care rulează cu vagoane istorice în secțiunea Čierny 

Balog - Hronec (10, 7 km) [2].  

În perspectiva imediată se au în vedere reluarea curselor de pasageri regulate pe tot 

parcursul anului și a traficul de mărfuri, în principal lemnul.  

În prezent se lucrează la restaurarea următoarelor secțiuni de traseu: 

- Hronec - Chvatimech (2 km) 

-  Čierny Balog - Dobroč (4 km)  

- Hronec - Osrblie (7 km), care să fie utilizate în transportul local și pentru dezvoltarea 

turismului [2].  

Triajul feroviar din Čierny Balog păstrează, într-un muzeu în aer liber locomotive, 

vagoane și alte elemente ale materialului rulant aflate în diferite stadii de conservare și 

funcționare. Reclama turistică în zonă este asigurată prin pliante de prezentare, un site bine 

întreținut și panouri de informare despre traseele propuse (fig. nr. 3). 
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Figura 3. Pliant turistic de promovare (Sursa: www.bbcc.cz/06.01.2015) 

 

 

 

W E B O G R A F I E 

[1] http://spz.logout.cz/uzke/sk_chz/chz.html  

[2] www.chz.sk 
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ŞCOALA ÎN PANDEMIE. PROVOCĂRI ŞI INCERTITUDINI. 

CAZUL ROMÂNIEI / SCHOOL IN PANDEMIC. CHALLENGES AND 

UNCERTAINTIES. THE CASE OF ROMANIA 

 

 

Săgeată Radu
 84

 

 

„Distrugerea oricărei naţiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar 

scăderea calităţii învăţământului şi permisiunea fraudei la examenele studenţilor. Consecinţe :  

§ pacienţii mor în mâinile unor asemenea medici  

§ clădirile se prăbuşesc fiind construite de asemenea ingineri  

§ banii se pierd în mâinile unor asemenea economişti  

§ dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea jurişti şi judecători  

Crahul învăţământului este crahul naţiunii. Dixit !” 

 Universitatea din Stellenbosch, Republica Africa de Sud   
 

 

Rezumat. Acest studiu urmărește să evidențieze problemele cu care se confruntă profesorii, 

studenții, părinții și autoritățile române la începutul anului școlar în condițiile pandemiei de 

coronavirus, dar și managementul lor în contextul general al situației pandemice din această țară. În 

aceste condiții, autorul a încercat să scoată în evidență bunele practici dar și erorile care au dus la o 

creștere a numărului de infectări și la reintroducerea restricțiilor. Analiza a pornit de la măsurătorile 

preliminare privind redeschiderea anului școlar 2020-2021 și s-a oprit la o lună după începutul anului 

școlar. Documentarea a fost realizată în mare parte pe baza rapoartelor oficiale și informațiilor luate 

din mass-media, având în vedere noutatea subiectului prezentat în acest studiu de caz. În final, a fost 

realizat un studiu de caz privind deciziile administrative care au marcat începutul anului școlar într-o 

școală gimnazială mare din București, și evoluția situației epidemiologice la nivelul școlii în prima 

săptămână după reluarea cursurilor. 

Cuvinte-cheie: școală, pandemie, Covid-19, România. 

 

Abstract. The paper aims to highlight the problems faced by teachers, students, parents and 

the Romanian authorities at the beginning of the school year in the conditions of the coronavirus 

pandemic, as well as their management in the general context of the pandemic in this country. Under 

these conditions, the author tried to highlight good practices but also errors that led to an increase in 

the number of infections and the re-establishment of restrictions. The analysis started from the 

preliminary measures regarding the reopening of the 2020-2021 school year and stopped one month 

after the start of the school year. The documentation was made mainly on the basis of official reports 

and information taken from the media, due to the novelty of the subject for the case study presented. 

Finally, a representative case study was carried out on the administrative decisions that marked the 

beginning of the school year at a large middle school in Bucharest and the evolution of the 

epidemiological situation at this school in the first weeks after the resumption of classes. 

Key-words: school, pandemic, covid-19, Romania. 
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INTRODUCERE 

 Redeschiderea instituţiilor de învăţământ în anul şcolar 2020-2021 s-a făcut în toată 

lumea în condiţiile speciale impuse de pandemia cu noul coronavirus sars-cov-2. Autorităţile 

centrale şi locale au fost puse astfel în faţa unor noi provocări, nemaiîntâlnite în ultima sută 

de ani
85

, de a gestiona procesul de învăţământ ce presupune în mod tradiţional colectivităţi de 

copii şi tineri în condiţiile unei cât mai bune distanţări fizice, premisă de bază pentru 

limitarea răspândirii noului virus (Qiu et al., 2020). La aceasta se adaugă faptul că actuala 

reţea şcolară din România o moşteneşte în cea mai mare parte pe cea de dinainte de 1990, 

caracterizată prin clase supra-aglomerate, mai ales în mediul urban, în care învaţă în medie 

între 30 şi 40 de elevi. De asemenea, analfabetismul funcţional situează România pe 

penultimul loc în Uniunea Europeană deoarece 42% dintre elevii români de 15 ani nu reuşesc 

să-şi folosească informaţiile dobândite în şcoală pentru a-şi rezolva problemele cotidiene
86

. 

 În acest context, lucrarea de faţă urmăreşte să evidenţieze impactul social şi sanitar pe 

care l-a avut deschiderea anului de învăţământ în România, în contextul evoluţiei generale 

anterioare a epidemiei de coronavirus din această ţară, evidenţiind bunele practici dar şi 

erorile făcute de autorităţi şi de factorii locali de decizie care au accentuat proliferarea 

virusului, făcând necesare implementarea de măsuri restrictive (Frieden, Lee, 2020).  

Cercetarea a vizat relaţia dintre deciziile ce vizau activitatea educaţională şi evoluţia 

pandemică pe parcursul unui orizont temporal considerat reprezentativ, de o lună de la 

începerea anului şcolar şi de două săptămâni după data alegerilor locale, respectiv până la 

data de 15 octombrie 2020.  

METODOLOGIE 

 Datorită faptului că este un subiect încă puţin studiat în literatura ştiinţifică, mai ales 

prin prisma particularităţilor sistemului de învăţământ din fostul spaţiu comunist şi din 

România în particular, demersul metodologic s-a axat pe evidenţierea provocărilor şi a 

tipurilor de răspuns la acestea, în raport de cadrul legislativ, a bunelor şi relelor practici, 

autorul încercând să ofere soluţii practice, alternative, la deficienţele semnalate.  

Au fost prelucrate resursele bibliografice cu caracter teoretic, datele statistice oficiale, 

informaţiile din mass-media existente la momentul respectiv pe baza acestora autorul 

conturându-şi propria viziune asupra cauzelor şi dinamicii fenomenelor analizate. Pentru 

exemplificare, a fost ales un studiu de caz considerat reprezentativ al unei mari şcoli 

gimnaziale din Bucureşti. 

DISCUŢII 

1. Evoluţia epidemiei de sars-cov-2 în România până la deschiderea anului de 

învăţământ (februarie-septembrie 2020) 

 În România, epidemia a debutat pe 26 februarie 2020, primul caz de infectare fiind în 

satul Prigoria din judeţul Gorj. Acesta a fost al unui pacient rezident în Italia, ţară puternic 

afectată de epidemie la data respectivă, venit în România pentru probleme de afaceri. De 

altfel, primele cazuri au fost de import: trei săptămâni mai târziu, pe 20 martie, ministrul 
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sănătăţii de atunci afirma că din cele 277 cazuri confirmate până la data de 19 martie, peste 

80% erau cazuri de import, iar ceilalți erau contacţi ai cazurilor de import. 

 În acest context, pe data de 16 martie a fost instituită prin decret prezidenţial starea de 

urgenţă, ce limita considerabil mobilitatea populaţiei, impunea restricţii privind transporturile 

terestre şi aeriene, impunea măsuri de carantină pentru cetăţenii români care veneau din 

străinătate şi prelungea perioada în care erau închise şcolile
87

. De altfel, acestea au continuat 

să rămână închise şi după ridicarea stării de urgenţă (15 mai 2020), până la sfârşitul anului 

şcolar, din aprilie cadrele didactice şi elevii având obligativitatea, prin ordin emis de 

Ministerul Educaţiei
88

, să desfăşoare procesul de învăţământ în mediu online. 

 Erau interzise de asemenea, prin ordonanţe militare, evenimentele publice în spaţii 

închise, fiind permise doar evenimentele cu mai puţin de 100 persoane în spaţii deschise, iar 

deplasările erau condiţionate de o declaraţie pe proprie răspundere. Au fost închise 

restaurantele, hotelurile şi mallurile, a fost interzisă circulaţia pe timpul nopţii cu excepţia 

cazurilor justificate, iar circulaţia persoanelor vârstnice a fost restricţionată la un anumit 

inteval orar. 

 Întoarcerea pe scară largă a persoanelor cu cetăţenie română care lucrează în 

străinătate, în zone cu risc epidemiologic, unele purtătoare ale virusului, asociată cu unele 

deficienţe manageriale în punctele de vamă care au generat aglomerări de persoane fără 

posibilitatea păstrării unei distanţe fizice corespunzătoare, a determinat o creştere rapidă a 

numărului de infectări (Creţan, Light, 2020). La aceasta s-a adăugat faptul că unii dintre 

aceştia nu au comunicat autorităţilor faptul că vin din zone puternic afectate de epidemie, nu 

au comunicat că au avut contact direct cu o persoană testată pozitiv sau nu au stat în 

autoizolare la domiciliu la întoarcere (Kluge et al., 2020). Astfel, dacă la instituirea stării de 

urgenţă, în România erau confirmate 139 cazuri de infectare cu noul virus, pe fondul 

accentuării fluxurilor de repatriere numărul acestora a crescut accentuat, astfel că o lună mai 

târziu, pe 16 aprilie 2020 erau consemnate 491 cazuri de infectare
89

. Pe acest fond general
90

, 

o situaţie gravă s-a înregistrat în municipiul Suceava, care ajungea să devină polul infectărilor 

din România, astfel că pe data de 30 martie era emisă o ordonanţă militară privind 

carantinarea municipiului Suceava şi a zonei sale limitrofe alcătuită din opt comune. Ulterior, 

pe 4 aprilie, printr-o altă ordonanţă militară era carantinat şi oraşul Ţăndărei din jud. Ialomiţa.  

 Ca urmare a măsurilor restrictive ferme luate de autorităţi în cadrul stării de urgenţă, a 

amenzilor dure pe care le riscau cei care nu respectau aceste măsuri (Tab. 1), evoluţia 

pandemiei în această perioadă a fost menţinută sub control, numărul noilor infectări fiind 
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 Procesul de învăţământ din unităţile preşcolare, gimnaziale, liceale, postliceale şi profesionale a fost 

suspendat prin decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă iniţial pentru perioada 11-22 
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 Ordin privind aprobarea aprobarea instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de 

învăţământ preuniversitar prin învăţare online (ordinul nr. 4 135 din 21 aprilie 2020). 
89
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90
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erau la Suceava, capitala urmând la mare distanţă, cu 149 cazuri (sursa : Ştiri Oficiale - Buletin de presă 18 

aprilie 2020 ora 12.29, 18 aprilie 2020).   
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relativ mic, evitându-se astfel situaţii dramatice precum cele din Italia sau Spania (Dascălu, 

2020). Într-un timp relativ scurt s-au înregistrat schimbări spectaculoase în comportamentul 

social: multe firme au implementat lucrul de la domiciliu prin intermediul platformelor 

informatice, instituţiile de învăţământ au trecut de la cursurile fizice la cele online, iar 

slujbele religioase de Paşte au fost ţinute în premieră cu bisericile goale, doar prin 

intermediul posturilor de televiziune şi de radio. Astfel, după ce s-a atins un vârf al 

infectărilor de 523 de noi cazuri confirmate pe 11 aprilie, s-a înregistrat un trend descendent, 

astfel că între 1 şi 14 mai numărul infectărilor zilnice s-a menţinut între 190 şi 431
91

. Dacă în 

ianuarie, februarie şi martie numărul deceselor a fost sub cel consemnat în perioada 

corespunzătoare a anului 2019, în lunile de pandemie
92

 situaţia s-a inversat
93

, în vreme ce numărul 

născuţilor vii a fost cu mult sub valorile înregistrate în aceleași luni din anul 2019
94

, iar cel al 

căsătorilor s-a prăbuşit, scăderi fiind consemnate şi în privinţa divorţurilor
95

.  

Tabelul 1. 

Raportul dintre valoarea maximă a amenzilor COVID şi salariul mediu net. 

Statul Amenda maximă Salariul mediu net Raportul amenzi / salarii 

România 4 150 € 702 € 5,9 

Italia 3 000 € 1 376 € 2,2 

Franţa 3 700 € 2 411 € 1,5 

Spania 600 € 1 806 € 0,3 

Grecia 150 € 844 € 0,2 

Germania 400 € 2 456 € 0,2 

Marea Britanie 60 £ 2 025 £ 0,03 

Sursa : www.reddit.com 

 În aceste condiţii, pe data de 15 mai 2020 a fost abrogată starea de urgenţă, care a fost 

înlocuită cu starea de alertă. Au fost ridicate o mare parte dintre restricţiile aplicate pe 

parcursul stării de urgenţă, mai ales în ceea ce priveşte deplasările, iar amenzile date în acea 

perioadă au fost declarate neconstituţionale
96

, putând fi contestate în justiţie în termen de 15 

zile. S-a creat astfel o primă mare breşă în aplicarea consecventă a măsurilor de prevenire a 

infectării cu noul virus, măsurile restrictive aplicate pe parcursul stării de urgenţă fiind 

decredibilizate, mulţi considerând că nerespectarea măsurilor minime de protecţie sanitară în 
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 Cu excepţia lunii mai, când s-au înregistrat mai puţine decese decât în mai 2019. 
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 De exemplu în iulie 2020 au fost cu 10,4% mai multe decese decât în iulie 2019. 
94

 În martie 2020 numărul născuţilor vii a scăzut cu 24,55% faţă de martie 2019, în aprilie cu 22,39% faţă de 

aprilie 2019, în mai 2020 cu 21,87% faţă de mai 2019 (Sursa : covid19.geo-spatial.org). 
95

 Sursa : Câţi români au murit în lunile de pandemie comparativ cu 2019 ? Dinamica populaţiei : decese, 

naşteri, divorţuri şi căsătorii, V. Cozmei, hotnews.ro, 4 octombrie 2020.  
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spaţiile publice nu mai este sancţionabilă. În plus, nu a existat o aplicare unitară şi echitabilă : 

doar cei care au apucat să conteste în justiţie amezile au avut câştig de cauză, restul nu, deşi 

contravenţiile erau similare. La acestea se adaugă şi cazuri izolate de abuzuri ale forţelor de 

ordine în sancţionarea unor persoane. 

 Din punct de vedere calendaristic, începea sezonul cald, perioada concediilor. 

Industria HoReCa, care fusese deja una dintre marile victime ale stării de urgenţă, prin 

închiderea hotelurilor, restaurantelor şi teraselor, încerca să „salveze” un sezon estival 

compromis de pandemie făcând faţă şi în unele situaţii „adaptând” măsurile restrictive încă în 

vigoare. Restaurantele rămâneau închise, dar hotelurile şi  terasele au fost deschise cu norme 

stricte (şi foarte greu de respectat!) de distanţare fizică. Turismul românesc încerca cu orice 

preţ să facă faţă provocărilor venite îndeosebi din Grecia, Turcia sau Bulgaria, unde ofertele 

se dovedeau mai atractive. Iar acest „preţ” s-a dovedit a fi tocmai lipsa unor măsuri 

elementare de protecţie împotriva infectării cu noul virus: plaje, dar şi trasee montane supra-

aglomerate; terase, care prin închiderea restaurantelor care să le susţină au devenit şi ele 

supra-aglomerate, aglomeraţie în staţiuni, dar şi în mijloacele de transport în comun către şi 

dinspre acestea. Euforia măsurilor de relaxare instituite progresiv de autorităţi, asociată 

adesea cu o doză de inconştienţă prin nerespectarea celor mai elementare măsuri de protecţie 

sanitară, au creat toate premisele revenirii în forţă a epidemiei. Staţiunile de pe litoral
97

, dar şi 

cele montane
98

 s-au transformat astfel în focare de COVID-19. Pe de altă parte obsesia 

distanţării a făcut ca zone altădată liniştite, unele din perimetrul rezervaţiilor naturale să 

devină supra-aglomerate prin reorientarea masivă a fluxurilor turistice către acestea
99

.   

 Au fost redeschise, de asemenea, în condiții stricte, saloanele cosmetice, cabinetele 

stomatologice, muzeele şi parcurile, s-a deschis în mare parte comerţul prin deschiderea 

magazinelor care au intrare din stradă
100

. Au urmat noi măsuri graduale de relaxare: din 1 

iunie au fost luate măsuri de relaxare privind desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber, 

ridicarea restricţiilor privind circulaţia persoanelor în afara localităţilor, reluarea transportului 

feroviar şi rutier internaţional, permiterea accesului pe plaje cu respectarea măsurilor de 

protecţie sanitară
101

; din 17 iunie au fost redeschise mallurile
102

, a fost aprobată redeschiderea 

creşelor, grădiniţelor şi instituţiilor de tip after-school pe perioada vacanţei de vară a elevilor, 

                                                           
97

 Avertismentul lansat de Ministrul Sănătăţii : „Vama Veche şi alte zone de pe litoral devin focare ! Nelu 

Tătaru a vorbit chiar la Constanţa despre posibilitatea ca zona litoralului să devină focar de covid-19”.   (Sursa : 

https://www.mediafax.ro/social/coronavirus-romania-avertismentul-lansat-de-ministrul-sanatatii-vama-veche-si-

alte-zone-de-pe-litoral-devin-focare-19411753, 8 iulie 2020). 
98

 Aglomeraţie pe DN 1. Şoferii care se întorc de la munte circulă bară la bară (Sursa : https://www. 

mediafax.ro/social/aglomeratie-pe-dn1-soferii-care-se-intorc-de-la-munte-circula-bara-la-bara-iata-rutele-

alternative-19258164, 8 iunie 2020). 
99

 Plajele sălbatice de pe litoral luate cu asalt de către turişti fără respectarea normelor unei zone protejate (Surse 

: M. Tudor, https://stiripescurt.ro/plajele-salbatice-de-pe-litoral-luate-cu-asalt-de-turisti-fara-respectarea-

normelor-unei-zone-protejate-9180/, 29 iunie 2020; Traseele montane luate cu asalt de către turişti 

(stirileprotv.ro, 11 iulie 2020, 18.30).  
100

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi a Legii nr. 55 din 

15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea COVID-19. 
101

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 434 din 28 mai 2020. 
102

 Cu excepţia restaurantelor, a locurilor de joacă şi a cinematografelor din interiorul acestor complexe. 

https://www.mediafax.ro/social/coronavirus-romania-avertismentul-lansat-de-ministrul-sanatatii-vama-veche-si-alte-zone-de-pe-litoral-devin-focare-19411753
https://www.mediafax.ro/social/coronavirus-romania-avertismentul-lansat-de-ministrul-sanatatii-vama-veche-si-alte-zone-de-pe-litoral-devin-focare-19411753
https://stiripescurt.ro/plajele-salbatice-de-pe-litoral-luate-cu-asalt-de-turisti-fara-respectarea-normelor-unei-zone-protejate-9180/
https://stiripescurt.ro/plajele-salbatice-de-pe-litoral-luate-cu-asalt-de-turisti-fara-respectarea-normelor-unei-zone-protejate-9180/
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a fost reluată activitatea de tratament balnear, au fost redeschise sălile de sport/fitness, 

piscinele exterioare, au fost permise activităţile religioase şi în interiorul bisericilor, 

activităţile operatorilor de jocuri de noroc, a crescut numărul persoanelor care nu locuiesc 

împreună şi care pot participa la activităţi recreative în aer liber, numărul de participanţi la 

evenimente private în spaţii închise şi deschise, numărul de persoane care nu aparţin aceleiaşi 

familii şi pot forma grupuri pietonale etc
103

.  

 În aceste condiţii, trendul evolutiv al pandemiei s-a inversat. Primele efecte ale 

măsurilor de relaxare s-au văzut către sfârşitul lunii iunie când numărul de cazuri active 

zilnice a crescut constant de la 4 500 – 4 700 între 1 şi 10 iunie, la 6 696 pe 30 iunie
104

, 10 

225 pe 14 iulie, 20 678 pe 29 iulie, 30 413 pe 10 august, 40 504 pe 22 august
105

 şi 48 216 pe 

1 septembrie
106

. Dacă numărul cazurilor zilnice confirmate prin teste pozitive se corelează 

direct proporţional cu numărul de teste efectuate
107

, mai sugestivă pare a fi
108

 evoluţia 

numărului deceselor cauzate de noul virus. Acestea au crescut de la o medie de 11,8 decese 

pe zi între 14 mai şi 26 iunie, imediat după abrogarea stării de urgenţă, la 38,6 pe zi între 20 

iulie şi 12 septembrie, înregistrând un maxim pe data de 31 august, zi în care au fost 

consemnate 60 decese
109

.  

Prin urmare, majoritatea măsurilor de relaxare ce ar fi trebuit luate de la 1 iulie au fost 

amânate, permiţându-se totuşi organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor şi 

cantonamentelor sportive colective în grupuri de maxim 10 persoane pentru ligile inferioare 

de fotbal inclusiv amatori, precum şi activităţile din domeniul diplomatic, la sediile 

ambasadelor, în aer liber, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare 

participant
110

. Au fost menţinute restricţiile privind purtarea obligatorie a măştii de protecţie 

în spaţiile publice închise, în spaţiile comerciale, în mijloacele de transport în comun şi la 

locul de muncă, privind numărul de persoane care pot participa la evenimente private în spaţii 

închise respectiv deschise; s-a menţinut obligativitatea instituţiilor, autorităţilor publice şi 

operatorilor economici de a asigura triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru personalul propriu şi pentru vizitatori
111

, iar din 31 iulie s-a instituit 

obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţii publice deschise aglomerate în anumite 

intervale orare
112

.  

                                                           
103

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 476 din 16 iunie 2020 şi Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de 

Urgenţă nr. 30 din 16 iunie 2020. 
104

 Valoare înregistrată pe 1 iulie 
105

 În acele zile au fost depăşite pragurile psihologice de 10 000, 20 000, 30 000 şi 40 000 cazuri active. 
106

 Sursa : Buletinele de presa de la ora 13:00 de la https://stirioficiale.ro/informatii 
107

 Astfel pe 1 iunie 2020 au fost prelucrate 448 813 teste, pe 30 iunie 722 697 teste, pe 14 iunie 886 918, pe 29 

iunie 1 177 630, pe 10 august 1 404 845, pe 22 august 1 652 644, iar pe 1 septembrie 2020 au fost prelucrate 1 

795 633 teste covid-19 (Sursa : idem). 
108

 Au fost situaţii, consemnate ca atare în mass-media, când decedaţi datorită altor morbidităţi, au fost raportaţi 

ca fiind decedaţi de COVID-19. Consider totuşi că acestea au fost cazuri izolate. 
109

 Sursa : Buletinele de presa de la ora 13:00 de la https://stirioficiale.ro/informatii 
110

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 511 din 1 iulie 2020 care modifică Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 
111

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă. 
112

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 588 din 31 iulie 2020. 

https://stirioficiale.ro/informatii
https://stirioficiale.ro/informatii
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În pofida creşterii alarmante a numărului de infectări, pe 1 septembrie au fost 

redeschise restaurantele în interior cu respectarea strictă a normelor de protecţie sanitară
113

, 

măsură impusă de apropierea sezonului rece care face dificilă funcţionarea teraselor, mai ales 

în zonele de munte. Totodată, au fost redeschise locurile de joacă pentru copii (deşi multe 

dintre acestea au funcţionat informal pe toată perioada verii), precum şi cinematografele şi 

instituţiile care organizează spectacole sau concerte, cu respectarea normelor de protecţie. Se 

menţine interdicţia pentru activităţile de tip bar/ club/discotecă. 

2. Măsuri preliminare pentru redeschiderea şcolilor. Scenariile de învăţământ 

În acest context epidemiologic, pe data de 14 septembrie urmau să se redeschidă 

şcolile, pentru majoritatea elevilor
114

 după o „vacanţă” de 6 luni, deoarece în cazul multora 

cursurile online desfăşurate în perioada aprilie-iunie 2020, fie nu s-au putut desfăşura datorită 

lipsei infrastructurii sau a pregătirii necesare, fie s-au desfăşurat superficial, în lipsa unor 

reglementări clare în acest sens. Cele trei luni de învăţământ online de la sfârşitul anului 

şcolar precedent au fost un bun prilej pentru identificarea deficienţelor din sistemul de 

învăţământ, ca premisă a corectării acestora pe perioada vacanţei de vară în vederea adaptării 

activităţii la provocările „şcolii în pandemie”. În principal, acestea s-au înscris pe trei 

coordonate majore : 

1. asigurarea infrastructurii tehnice şi a personalului calificat pentru eventualitatea 

predării în sistem online; 

2. asigurarea condiţiilor necesare unei distanţări fizice corespunzătoare între elevi în 

sălile de clasă; 

3. asigurarea suportului necesar pentru ca părinţii să poată supraveghea minorii în 

perioada desfăşurării activităţilor şcolare de la domiciliu. 

În ceea ce priveşte infrastructura tehnică necesară procesului de învăţământ online, a 

fost alocată suma de 150 milioane lei (circa 3 080 000 €)
115

 din bugetul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020
116

 pentru achiziţionarea de dispozitive electronice cu 

conexiune la internet necesare dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

vederea facilitării activităţilor didactice la distanţă pentru elevii din mediile defavorizate, 

înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Pentru realizarea achiziţiei 

acestora a fost desemnat Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), care pe baza 

unor consultări de piaţă a definitivat specificaţiile tehnice ale dispozitivelor electronice, 

documentaţia respectivă fiind avizată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea 

Informaţională la 23 iunie 2020
117

. Ulterior, pe 14 iulie, Guvernul a lansat, prin ONAC, 

                                                           
113

 S-a permis reluarea activităţii restaurantelor doar în judeţele unde rata cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile 

este mai mică sau egală de 1,5/1 000 locuitori. 
114

 Cu excepţia elevilor din anii terminali, care au putut fi prezenţi la şcoală în condiţii speciale, pentru 

pregătirea examenelor, după abrogarea stării de urgenţă. 
115

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 370 din 7 mai 2020.  
116

 În acest sens, a fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu 

suma de 150 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020. 
117

 Sursa : Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate a publicat documentaţia de atribuire privind 

dispozitivele electronice conectate la internet, www.edu.ro, 9 iulie 2020. 

http://www.edu.ro/
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procedura privind cumpărarea a 250 000 de tablete, valoarea estimată a achiziţiei fiind de 126 

milioane lei, adică 504 lei (circa 100 €) bucata. În etapa de evaluare tehnică, ofertele marilor 

companii de telecomunicaţii au fost respinse de ONAC (pentru 167 174 din cele 250 000 

tablete), la 1 septembrie aflându-se încă în deliberare procedura pentru restul tabletelor
118

. 

Prin urmare, aplicarea riguroasă a procedurilor de achiziţionare a făcut imposibilă ajungerea 

acestor dispozitive informatice în faţa elevilor la începutul anului şcolar. 

Cursuri pentru pregătirea profesorilor pentru predarea online au fost organizate de mai 

multe firme acreditate în domeniu
119

, costurile urmând însă să fie suportate de către cei 

interesaţi. Cum la nivel naţional nu a fost selectată o platformă unitară pentru predarea online, 

pentru a nu se crea monopol, majoritatea cadrelor didactice nefamiliarizate cu predarea online 

au preferat să „se adapteze din mers” sau să spere în continuarea predării clasice şi în 

condiţiile de pandemie. De altfel, România are în învăţământul preuniversitar de stat un 

personal calificat îmbătrânit: doar 21,69% (respectiv 44 974 din 207 315 cadre didactice) au 

vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani, procent sub media UE
120

 tinerii absolvenţi preferând 

cariere nedidactice, datorită salarizarii reduse şi a deficitului de posturi ca urmare a natalităţii 

reduse şi a emigraţiei accentuate.   

Asigurarea condiţiilor necesare unei distanţări fizice corespunzătoare între elevi în 

sălile de clasă s-a dovedit o problemă greu de rezolvat. Infrastructura şcolară din România o 

moşteneşte în cea mai mare parte pe cea de dinainte de 1990, cu clase supra-aglometate, de 

30-40 elevi, mai ales în mediul urban. Normele sanitare aplicate în pandemie, conform Grupului de 

Comunicare Strategică, prevăd o distanţă minimă între elevi de 1 metru în interiorul clasei cu 

obligaţia purtării măştii şi 1,5 metri în aer liber atunci când nu este purtată masca
121

. Pentru 

majoritatea claselor cu peste 20 elevi, această distanţare devine însă imposibilă, mobilierul şcolar 

obligând elevii să stea câte doi sau câte trei în bănci la mai puţin de 1 metru. O soluţie de 

compromis a fost montarea unor panouri despărţitoare din plexiglas, care pe lângă faptul că 

sunt translucide şi împiedică o bună vizibilitate, sunt montate doar în dreptul pupitrelor, 

acestea devenind total ineficiente dacă elevul stă rezemat pe spătarul scaunului. În plus, 

dezinfectarea în mod repetat a acestora este absolut necesară, personalul mediu auxiliar fiind 

total depăşit în această privinţă. Prin urmare, s-ar impune prezenţa fizică alternativă a elevilor 

în aceste clase, concomitent cu realizarea de activităţi şcolare online. În această situaţie este 

necesară fie suplimentarea personalului
122

, fie dotarea sălilor de curs cu infrastructura tehnică 

necesară şi instruirea cadrelor pentru predarea simultan tradiţional şi online, proces ce s-a 

                                                           
118

 Sursa : Tabletele pentru elevi : Guvernul a anulat licitaţia pentru achiziţionarea a 167 000 din cele 250 000 de 

tablete, economica.net, 1 septembrie 2020. 
119

 Surse : Curs online calificare Celta adresat profesorilor, www.mirunette.ro, 9 aprilie 2020; Cum poţi deveni 

profesorul calificat care predă online ? Universitatea de Vest din Timişoara a conceput un program de pregătire 

a profesorilor din mediul preuniversitar, O. Bocănici, www.expressdebanat.ro, 26 mai 2020. 
120

 Sursa : Doar 21,7% dintre profesorii din învăţământul preuniversitar sunt tineri, cu vârsta între 18 şi 34 de 

ani, procent care plasează România pe locul 13 în Uniunea Europeană, M. Peticilă, www.edupedu.ro, 6 

octombrie 2020. 
121

 Sursa : Recomandări pentru elevi înainte de începerea şcolii : cum trebuie purtată masca, ce înseamnă 

distanţarea fizică în clasă şi în curtea şcolii, news.ro, spotmedia.ro, 14 sepembrie 2020.  
122

 Sursa : Avertismentul sindicaliştilor din educaţie : „Din cauza lipsei de personal, şcolile riscă să devină 

focare de COVID-19”, www.sparknews.ro, 1 octombrie 2020. 

http://www.expressdebanat.ro/
http://www.sparknews.ro/
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dovedit deosebit de dificil din mai multe considerente. În primul rând s-a pus problema 

confidenţialităţii actului didactic: unii profesori refuză să le fie înregistrată activitatea de la 

clasă: „conform legilor în vigoare, ora de curs nu poate fi filmată fără acordul cadrului 

didactic” (A. Enache, profesor de matematică la o şcoală din Bucureşti)
123

. Pentru rezolvarea 

situaţiilor de acest fel, Ministerul Educaţiei a căutat soluţii juridice pentru a obliga profesorii 

să predea online
124

 sub ameninţarea sancţiunilor financiare şi disciplinare
125

, fiind emis în 

acest sens un nou regulament prin care, spre deosebire de regulamentul din aprilie, profesorii 

pun note fără să mai ceară acordul părinţilor, elevii primesc absenţe dacă nu participă la orele 

online, este interzisă înregistrarea cursurilor, iar părinţii pot participa la ore dacă elevii sunt 

minori
126

. În acest sens, fiecare părinte / ocrotitor legal şi elev
127

 a fost obligat de către 

Minister, prin conducerea fiecărei şcoli, în baza art. 272 (3, 4) din legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011
128

 să semneze o declaraţie pe proprie răspundere, sub ameninţarea prevederilor art. 

326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii că „se obligă să nu înregistreze prin niciun 

procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplice sub nicio formă fără acordul cadrului 

didactic care conduce/coordonează activitatea respectivă” şi „să ia toate măsurile pentru a 

preveni înregistrarea activităţilor acestora, în absenţa acordului cadrului didactic care 

conduce/realizează activitatea respectivă”
129

.   

În ceea ce priveşte suplimentarea personalului, guvernul a emis o hotărâre
130

 prin care 

era suplimentat cu 500 numărul de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, totalul 

acestora ajungând la 285 960. Faţă de această suplimentare, sindicaliştii din învăţământ 

anunţau un necesar, în 25 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, de circa 29 000 cadre didactice 

şi peste 8 000 de alţi salariaţi (personal didactic auxiliar şi nedidactic)
131

. Pe de altă parte, o 

parte dintre cadrele didactice cu vârste înaintate
132

 şi nefamiliarizate cu lucrul în mediul 

online au preferat să se pensioneze argumentând că nu pot gestiona în acelaşi timp şi procesul 

educaţional şi respectarea strictă a regulilor de protecţie sanitară: „Menirea mea nu este să fac 

                                                           
123

 Surse : Profesorii mai au un motiv de nemulţumire, www.cotidianul.ro, 10 septembrie 2020; De ce refuză 

profesorii să predea online. Unul a invocat chiar dreptul la imagine, www.stirileprotv.ro 21 septembrie 2020.  
124

 Surse : Europa FM : Ministerul Educaţiei caută soluţii juridice să-i oblige prin lege pe toţi profesorii să 

predea online, M. Peticilă, www.edupedu.ro, 20 septembrie 2020; Nu există bază legală pentru obligativitatea 

profesorilor de a preda online : Premierul Orban anunţă modificări legislative, V. Ionescu, 

www.cursdeguvernare.ro, 21 septembrie 2020. 
125

 Surse : Ludovic Orban : „Profesorii care refuză predarea online nu mai au ce căuta în sistemul de educaţie”, 

www.bursa.ro, 2 octombrie 2020; 5 octombrie, ziua internaţională a profesorului. Monica Anisie le dă o veste 

bună : Cei care nu predau online vor fi concediaţi !, Ş. Brânduşă, www.activenews.ro, 5 octombrie 2020.  
126

 Sursa : M. Peticilă, www.edupedu.ro, 11 septembrie 2020.  
127

 In cazul elevilor de peste 18 ani. 
128

 Acesta prevede că „înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul 

celui care o conduce” (3) „iar multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi 

sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv” (4).  
129

 Citat din declaraţia respectivă. 
130

 Hotărârea de Guvern nr. 765 din 10 septembrie 2020. 
131

 Sursa : Avertismentul sindicaliştilor din educaţie : „Din cauza lipsei de personal, şcolile riscă să devină 

focare de COVID-19”, www.sparknews.ro, 1 octombrie 2020. 
132

 În sistemul de învăţământ preuniversitar din România 18 000 cadre didactice au vârste de peste 60 de ani 

(Sursa : R. Pantazi, www.edupedu.ro, 10 septembrie 2020). 

http://www.cotidianul.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.cursdeguvernare.ro/
http://www.bursa.ro/
http://www.activenews.ro/
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administraţie acolo, în şcoală, cu copiii, să am grijă, vezi, se circulă, vezi că ai trecut banda, 

vezi că nu ai distanţa necesară între copii. Copiii simt nevoia să comunice, să se joace şi eu 

atunci trebuie să o fac pe jandarmul” (D. Ignărescu, învăţător Erbiceni, Iaşi)
133

. La nivel 

naţional, 147 cadre didactice şi-au depus dosare de pensionare începând cu 1 septembrie 

2020
134

, mii de catedre fiind ocupate de profesori necalificaţi
135

, 293 profesori erau în 

carantină, 106 în spital iar 91 în concedii medicale
136

. 

Decizia privind modul de începere a anului şcolar urma să fie descentralizată de la 

nivel central la nivel local, respectiv a Comitetelor Judeţeane pentru Situaţii de Urgenţă 

împreună cu Direcţiile de Sănătate Publică a în funcţie de situaţia epidemiologică din şcoala 

respectivă. Au fost elaborate în acest sens de către ministerele educaţiei şi sănătăţii trei 

scenarii
137

 :  

- scenariul 1 (verde), ce presupune participarea tuturor elevilor la cursuri în clase, 

aplicabil în situaţia în care mai puţin de o persoană la mia de locuitori este infectată cu noul 

virus; 

- scenariul 2 (galben), în condiţiile unui risc mediu de infectare, respectiv între una şi 

trei persoane infectate la mia de locuitori în ultimele 14 zile. În acest scenariu, prioritate 

pentru a merge la şcoală au preşolarii, elevii din clasele 0-4 şi cei din anii terminali, care se 

vor pregăti pentru examenele finale. Această „prioritate” a fost însă înţeleasă şi aplicată 

diferenţiat la nivelul conducerii unităţilor şcolare, astfel încât unele şcoli au început cursurile 

cu toţi aceşti elevi în clase indiferent de numărul lor, altele au găsit modalităţi de alternare a 

cursurilor fizice cu cele online, evitând astfel supraaglomerarea unităţilor de învăţământ; 

- scenariu 3 (roşu), în care mai mult de trei persoane la mia de locuitori vor fi infectate 

cu sars-cov-2. În acest scenariu, şcolile se vor închide fizic iar orele se vor desfăşura exclusiv 

online. 

Aceste scenarii au fost incluse în normele privind instituirea de măsuri sanitare şi de 

protecţie în unităţile de învăţământ în perioada pandemiei de COVID-19
138

 publicate 

împreună cu un nou regulament cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar
139

. 

 O a treia mare problemă cu care se confrunta sistemul românesc de învăţământ în 

perspectiva desfăşurării online a activităţilor didactice se referea la lipsa unor facilităţi 

legislative pentru ca părinţii să poată supraveghea la domiciliu elevii de vârste mici în 

perioada desfăşurării online a activităţilor şcolare. În acest sens, la solicitările asociaţiilor de 

                                                           
133

 Sursa : Cadrele didactice preferă să se pensioneze. Învăţător : „Menirea mea nu este să fac pe jandarmul în 

şcoală”, www.digi24.ro, 11 septembrie 2020. 
134

 Sursa : E. Marinescu, www.newmoney.ro, 13 septembrie 2020 
135

 Sursa : Profesorii avertizează : primul semestru este pierdut !, C. Marcu, www.national.ro, 30 septembrie 

2020. 
136

 Sursa : Aproape 3 milioane de elevi au început noul an şcolar în condiţii de pandemie, R. Cornea, m.zf.ro, 15 

septembrie 2020. 
137

 Sursa : An şcolar 2020-2021. Care sunt şi ce înseamnă cele trei scenarii. În ce condiţii vor reveni elevii în 

bănci, www.impact.ro, 6 august 2020. 
138

 Sursa : Draft anexa – Ministerul Sănătăţii, www.ms.ro, 2020/08.  
139

 Prin ordinul de ministru nr. 5 447 din 31 august 2020. 

http://www.digi24.ro/
http://www.newmoney.ro/
http://www.national.ro/
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părinţi, a fost iniţiată în Camera Deputaţilor o propunere legislativă prin care începând din 

anul şcolar 2020-2021 preşcolarii şi elevii de până la clasa a IV-a să primească tichete 

educaţionale, netransmisibile, decontate prin şcoli, prin care statul să asigure plata serviciilor de 

tip afterschool
140

. Pentru a se evita acest efort bugetar, în scenariu galben a fost creată posibilitatea 

prezenţei fizice la ore a tuturor elevilor din ciclurile preşcolar şi primar, aceştia potrivit statisticilor 

OMS fiind cei mai puţin afectaţi de infecţia cu noul virus. Ori tocmai faptul că sunt asimptomatici sau 

cu simptome uşoare îi fac purtători eficienţi ai noului virus către alţi membri ai familiei cu care intră 

în contact, care pe fondul vârstei înaintate şi a unor eventuale co-morbidităţi, pot dezvolta forme grave 

ale bolii. Aceasta consider că a fost o altă disfuncţionalitate a factorilor de decizie care a contribuit la 

răspândirea infecţiei în prima lună după începerea anului şcolar.  

Astfel, „şcoli care au cerut împărţirea claselor în două cu predare dimineaţa şi seara au fost 

refuzate de inspectorate ca să nu fie nevoie de noi angajări, afterschool-ul generalizat nu există deşi ar 

fi ajutat şcoala prin preluarea pe ture a copiilor, numărul de ore la şcoală nu a fost redus, numărul de 

elevi din clasă nu a fost micşorat. Elevi şi profesori din Bucureşti şi Sibiu au aflat abia în week-end-ul 

dinaintea primei zile de şcoală cum începe şcoala în cele două mari oraşe, şi asta din cauze 

organizatorice, nu epidemiologice”
141

, în vreme ce Ministrul Educaţiei afirma într-un mesaj înainte de 

începerea şcolii că „s-au luat toate măsurile necesare pentru a continua procesul educaţional în cele 

mai bune condiţii”
142

 şi 96,4% dintre unităţile de învăţământ sunt pregătite pentru începutul de an 

şcolar
143

. În acelaşi timp, rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, M. Costoiu, considera 

că „în primul rând este o dezorganizare totală, iar şcolile, profesorii, părinţii şi elevii sunt 

lăsaţi de izbelişte să se descurce cum pot. În al doilea rând, sistemul hibrid este o soluţie de 

avarie şi este lăsată această responsabilitate pe umerii părinţilor şi a profesorilor”
144

.  

3. Începerea anului şcolar şi impactul alegerilor locale pentru procesul de învăţământ 

În aceste condiţii îşi reluau cursurile, după 6 luni de pauză pandemică, 2,98 milioane 

de elevi şi 208 400 cadre didactice în 17 464 unităţi de învăţământ preuniversitar
145

. Raportul 

mediu era de 14 elevi la un cadru didactic, raport optim pe ansamblu, dar cu mari variaţii în 

funcţie de unitatea de învăţământ.      

În Bucureşti, începeau anul şcolar 595 unităţi de învăţământ de stat şi particular
146

 în 

scenariul galben, ceea ce presupunea prezenţa zilnică obligatorie la şcoală pentru preşcolari şi 

elevii din învăţământul primar, precum şi pentru elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, iar 

elevii din celelalte clase de gimnaziu şi liceu să fie prezenţi fizic în clase prin rotaţie. Alte 17 

                                                           
140

 Sursa : Statul va deconta plata serviciilor de tip afterschool. Legea a fost trimisă spre promulgare, 

www.digionline.ro, 28 iulie 2020. 
141

 Sursa : Premieră în educaţie : Cine sunt cei 2 secretari de stat oficial în concediu pentru a-şi face campanie 

electorală / Debut de şcoală cu licitaţii ratate pentru tablete şi manuale şi promisiuni neonorate după 3 luni de 

vacanţă, G4media.ro, 14 septembrie 2020. 
142

 Sursa : Monica Anisie, mesaj înaintea începerii şcolii : „Niciodată educaţia nu a beneficiat de atâta atenţie”, 

www.stiriedu.ro, 11 septembrie 2020.  
143

 Sursa : Ministrul Educaţiei : Eu sunt optimistă pentru începutul de an şcolar. 96,4% dintre unităţile de 

învăţământ sunt pregătite, www.sparknews.ro, 12 septembrie 2020. 
144

 Sursa : Agerpress, www.edupedu.ro, 13 septembrie 2020. 
145

 Surse : Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Educaţiei, septembrie 2020. 
146

 Dintre acestea 121 erau de nivel preşcolar, 145 de nivel gimnazial, 96 de nivel liceal, 16 unităţi de 

învăţământ special, 5 şcoli de arte, 6 cluburi sportive, 6 cluburi ale copiilor şi 200 unităţi de învăţământ 

particular (Sursa : Inspectoratul Şcolar al Mun. Bucureşti, www.sparknews.ro, 11 septembrie 2020). 
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unităţi de învăţământ de stat şi particular urmau să funcţioneze în scenariul roşu (online), iar 

7 unităţi de învăţământ aflate în curs de reabilitare sau care au cazuri medicale, urmau să-şi 

desfăşoare activitatea în scenarii mixte (galben şi roşu)
147

. Nici o unitate de învăţămât din 

Bucureşti nu începea anul şcolar oficial în scenariul verde, însă scenariul galben era similar 

celui verde pentru ciclurile preşcolar şi primar şi pentru clasele terminale ! 

La nivel naţional, situaţia se prezenta diferit: cele mai multe şcoli (12 423) începeau 

cursurile în scenariul verde, 4 915 în scenariul galben, iar 263 (cu circa 100 000 elevi şi 500 

de cadre didactice) în cel roşu
148

, totul în condiţiile în care potrivit datelor din 13 septembrie 

2020 erau 1 109 cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore (Fig. 1). Numărul total al 

cazurilor confirmate se ridica la 103 495 iar cel al deceselor provocate de această maladie la 4 

163 (36 cazuri în ultimele 24 ore). Erau 7 052 internați, dintre care 465 la terapie intensivă
149

. 

Trendul era de creştere accentuată: dacă pe 8 iulie la 555 de infectări pe zi se vorbea la nivel 

guvernamental de reintroducerea stării de urgență
150

, la data începerii anului şcolar, la un 

număr dublu de infectări zilnice, dar în contextul apropierii datei alegerilor locale, aceleaşi 

autorităţi considerau că „situaţia e sub control, nu se pune problema revenirii la starea de 

urgenţă”
151

. După numai trei zile însă, pe 16 septembrie, se înregistrau 1713 cazuri noi în 

ultimele 24 ore (creștere cu 54,5%), iar la două săptămâni de la deschiderea anului şcolar
152

, 

pe 30 septembrie, erau confirmate 2 158 noi infectări
153

, ceea ce însemna aproape o dublare a 

numărului acestora (creştere cu 94,6%) (Fig. 2).  

După alte 10 zile, pe 9 octombrie
154

, numărul infectărilor zilnice deja explodase, 

ajungându-se la 3 182 noi cazuri (creştere cu 187% faţă de momentul începerii anului şcolar), 

aproape 20% dintre acestea (579 cazuri) înregistrându-se în Bucureşti, unde incidenţa a ajuns 

la 2,28 la mie, iar numărul total de cazuri de la începutul pandemiei, la 21 434
155

. Alte judeţe 

                                                           
147

 Sursa : idem. 
148

 Sursa : Monica Anisie : 100 000 elevi vor fi în scenariul roşu. 500 de cadre didactice nu vor începe noul an 

şcolar, E. Marinescu, www.newmoney.ro, 13 septembrie 2020. După numai 10 zile de la începerea anului 

şcolar, numărul unităţilor de învăţământ ce funcţionau în scenariul roşu ajunsese la 313 (Sursa : Creşte numărul 

şcolilor aflate în scenariul roşu : 313 unităţi de învăţământ, 4 505 sunt în scenariul galben, www.stiri.tvr.ro, 24 

septembrie 2020). 
149

 Sursa : Buletinele de presa de la ora 13:00 de la https://stirioficiale.ro/informatii, www.mediafax.ro. 
150

 „Victor Ponta, preşedintele Pro-România, a transmis că tema principală a discuţiilor de marţi în Parlament a 

fost rentroducerea stării de urgenţă. Fostul premier susţine că acest lucru ar fi o catastrofă”. Sursa : 

Reintroducerea stării de urgenţă din 15 iulie ! Un fost premier o spune pe faţă : Este o catastrofă, C. Popa, 

www.capital.ro, 8 iulie 2020. 
151

 Surse : Premierul Ludovic Orban despre starea de urgenţă şi carantină. Nu există aceste ipoteze. Situaţia e 

sub control., www.stiritv.ro, 11 septembrie 2020. 
152 Potrivit specialiştilor în sănătate publică, impactul infectărilor din primele zile de şcoală este cuantificabil 

după circa două săptămâni. 
153 Sursa : wwwg4media.ro, 30 septembrie 2020. 
154 La acea dată deveneau evidente şi consecinţele epidemiologice ale alegerilor locale din 27 septembrie, multe 

şcoli funcţionând ca secţii de votare. 
155 Sursa : Nou record de cazuri de COVID-19 în Bucureşti – 597. Incidenţa a ajuns la 2,28 la mie, 

www.digi24.ro, 9 octombrie 2020.  
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cu rată de incidenţă crescută a infectărilor erau Alba, Vâlcea, Iaşi, Bacău, Teleorman, Neamţ 

şi Vaslui
156

 (Fig. 3). 

 

 
Figura 1. Situaţia infectărilor la nivel naţional în preziua deschiderii anului şcolar  

(13 septembrie 2020). 

1. sub 500; 2. 500-1000; 3. 1000-1500; 4. 1500-2000; 5. 2000-2500; 6. 2500-3000; 7. 3000-4000; 8. 

4000-5000; 9. 5000-6000; 10. peste 6000.  

 

 
Figura 2. Situaţia infectărilor la nivel naţional două săptămâni de la deschiderea anului şcolar 

(30 septembrie 2020). 

1. 500-1000, 2. 1000-1500, 3. 1500-2000, 4. 2000-2500, 5. 2500-3000, 6. 3000-4000, 7. 4000-5000, 

8. 5000-6000, 9. peste 6000.  

                                                           
156 Sursa : idem. 
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Numărul unităţilor şcolare nevoite să funcţioneze în scenariul roşu ajunsese în 

Bucureşti la 36, cu peste 23 200 elevi
157

, ceea ce însemna aproape 10% din numărul total al 

elevilor din capitala României. Dintre aceştia, 473 elevi nu dispuneau de nici un dispozitiv 

pentru a face cursuri online iar 10 806 aveau doar telefoane de tip smartphone
158

. În acelaşi 

timp, Bacăul
159

 devenea primul oraş din România în care toate şcolile se închideau şi treceau 

în scenariul roşu, acesta fiind urmat de Râmnicu Vâlcea
160

. În aceste condiţii, Consiliul 

Naţional al Elevilor solicita autorităţilor generalizarea la nivel naţional a învăţământului 

online, prin trecerea la scenariul roşu : „acesta este momentul pe care toţi îl anticipam cu 

teamă: creşterea rapidă, incontrolabilă, a numărului de cazuri şi apariţia acestora inclusiv în 

unităţile de învăţământ. Facem apel la autorităţi, cu precădere la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, la primari şi la directorii unităţilor de învăţământ, să ia toate măsurile care se 

impun pentru a garanta faptul că tranziţia la educaţia exclusiv online poate fi făcută oricând, 

dacă va fi nevoie”
161

.  

În aceste condiţii, a fost reconsiderat programul „şcoală după şcoală”, guvernul 

anunţând începerea acestuia, cu finanţare europeană, către finalul anului 2020, fiecare elev 

care frecventează programe de tip afterschool în instituţii de stat sau private, urmând să 

primească tichete valorice în cuantum de 200 lei (aproximativ 40 €) pe lună
162

. Aceste ar 

acoperi circa 15% din costurile totale ale unui astfel de program, restul urmând să fie 

suportate de părinţi.  

De cealaltă parte însă, la nivelul autorităţilor, situaţia se prezenta mai puţin alarmant. 

Într-o declaraţie susţinută de Preşedintele României
163

 pe 9 octombrie, acesta făcea următorul 

apel către părinţi: „Vă încurajez să îi trimiteţi pe copii la şcoală. Decizia de a deschide şcolile, 

deşi nu este una uşoară, este corectă şi necesară”
164

. Inconsecvența era evidentă: dacă pe 11 

martie unităţile de învăţământ au fost închise la numai 25 de cazuri de infectare la nivel 

naţional
165

, şapte luni mai târziu, la peste 3 000 de infectări zilnice, acestea rămân deschise, 

deşi numărul de infectări printre elevi a crescut alarmant, ajungând în primele două săptămâni 

                                                           
157 Dintre cele 36 unităţi de învăţământ închise, 21 erau din cauze epidemiologice iar 15 datorită lucrărilor la 

clădiri programate în această perioadă (Sursa : Inspectoratul Şcolar al Mun. Bucureşti, citat de M. Peticilă, 

www.edupedu.ro, 8 octombrie 2020). 
158 Potrivit unui „recensământ” solicitat de Ministerul Educaţiei pentru a vedea câţi elevi au nevoie de 

dispozitive pentru şcoala online (Sursa : idem). 
159 Sursa : Toate şcolile şi grădiniţele din oraşul Bacău trec la scenariul roşu. Masca devine obligatorie în judeţ, 

www.digi24.ro, 9 octombrie 2020. 
160 Sursa : Râmnicu Vâlcea trece în scenariul roşu şi închide toate şcolile. Incidenţa cazurilor de COVID-19 a 

explodat, www.digi24.ro, 12 octombrie 2020. 
161 Sursa : Ne pregătim pentru scenariul roşu în toată ţara, A. Banu, www.portalinvatamant.ro, 8 octombrie 2020.  
162 Surse : Tichete de 200 lei pentru „Şcoală după şcoală”. E oficial : programul începe în acest an, cu finanţare 

europeană, www.portalinvatamant.ro, 15 octombrie 2020; Turcan, despre programul „Şcoală după şcoală” : 

Tichete în valoare de 200 lei vor fi acordate fiecărui elev care optează să participe la cursuri de „after-school” în 

instituţii publice sau private, A. Petrescu, www.news.ro, 14 octombrie 2020.  
163

 La rândul său, profesor. 
164

 Sursa : Preşedintele României, Klaus Iohannis a susţinut declaraţii de presă : Deschiderea şcolilor este 

necesară.Un vaccin nu va fi gata în 2020, conform OMS, A. Petcu, m.mediafax.ro, 9 octombrie 2020. 
165

 Date comunicate de Grupul de Informare Strategică, 10 martie 2020, ora 16.00. 
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de la deschiderea şcolilor, la 1 325
166

. Mulţi dintre aceştia, asimtomatici, sunt purtători ai 

virusului
167

. Cel mai probabil, la baza acestei inconsecvenţe stă dorinţa Preşedinţiei ca şcolile 

să funcţioneze şi la data prognozată pentru alegerile parlamentare (6 decembrie 2020), multe 

dintre acestea fiind şi atunci secţii de votare. În acest sens, cu prilejul aceleiași declaraţii de 

presă, Preşedintele mai afirma: „Nu putea fi prevăzut când se va termina pandemia, aşa că 

alegerile nu mai puteau fi amânate”.  

 

Figura 3. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (9 octombrie 2020). 

1. sub 1,5, 2. 1,5-2,0, 3. 2,0-2,5. 

 

La aceasta se adaugă impactul economic pe care l-ar avea o asemenea decizie : mulţi 

părinţi care nu au cu cine să-şi lase copiii acasă pe perioada când şcolile sunt închise şi nu au 

posibilitatea angajării unei bone sau a unui contract cu un afterschool, ar fi nevoiţi să renunţe 

la serviciu. În plus, faţă de situaţia din luna martie, scăzuse considerabil ataşamentul 

populaţiei pentru introducerea de restricţii, în condiţiile în care lumea se obişnuise deja cu 

traiul în pandemie. Pe de altă parte, decizia Preşedintelui se încadrează în tendinţa înregistrată 

la nivel european, unde în pofida creşterii alarmante a numărului de infectări, majoritatea 

statelor încercau să menţină şcolile deschise. Astfel potrivit datelor furnizate de UNESCO, 

doar România, Spania, Letonia, Bosnia-Herţegovina şi Serbia aveau şcolile deschise parţial, 

în vreme ce Macedonia de Nord era singura ţară în care acestea erau închise din cauza 

pandemiei
168

. 

                                                           
166

 Sursa : Peste 1 300 de copii s-au infectat cu noul coronavirus de când s-au deschis şcolile, L. Galescu, 

www.portalinvatamant.ro, 28 septembrie 2020. 
167

 Sursa : Inspector şcolar : De regulă, copiii aduc virusul la şcoală. Poate ajunge sistemul în colaps ?, P. 

Bădică, www.newsweek.ro, 15 octombrie 2020. 
168

 Sursa : www.UNESCO.org, 11 octombrie 2020, preluat www.edupedu.ro, 13 octombrie 2020. 
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În a treia săptămână de şcoală s-a produs o creştere cu 22% a numărului de cazuri de 

infectare la copii: între 14 septembrie şi 8 octombrie s-au înregistrat 2 787 cazuri de infectare 

la grupa de vârstă 0-19 ani şi a avut loc o dublare a numărului de focare în şcoli
169

. În aceste 

condiţii, multe dintre unităţile de învăţământ s-au transformat în adevărate „bombe 

epidemiologice”
170

, în pofida măsurilor de prevenţie luate, considerate printre cele mai stricte 

din Europa, multe dintre acestea fiind intens criticate atât în mass-media
171

, cât şi de către 

unii specialişti în sănătate publică
172

. Astfel, în majoritatea statelor din Uniunea Europeană şi 

în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, purtarea măştii în sălile de curs nu este 

obligatorie (Tabelul 2).  

Tabelul 2.  

Obligativitatea purtării măştii de protecţie în unele ţări din Uniunea Europeană şi Regatul Unit. 

State în care masca nu este 

obligatorie în sala de curs 

State în care masca este 

obligatorie în sala de curs 

Observaţii 

Germania România Obligatorie de la 5 ani 

Regatul Unit Spania Obligatorie de la 6 ani 

Ungaria Franţa Obligatorie de la 11 ani 

Bulgaria Belgia Obligatorie de la 12 ani 

Italia Grecia Se distribuie măşti gratuite 

Austria   

Polonia 

Suedia 

Danemarca 

Sursa: Carmen Avram arată dublul standard din sălile de clasă, A. Itu, www.dcnews.ro, 16 septembrie 2020. 

Există însă o mare diferenţă între distanţarea fizică oferită de infrastructura şcolară din 

majoritatea acestor state şi cea oferită de infrastructura şcolară din România (Kelley et al. 

2020) ! 

O altă problemă este legată de interzicerea prezenţei părinţilor în şcoli şi în curtea 

acestora. Măsură aparent bună, aceasta a avut ca revers aglomerarea părinţilor în spaţiile 

comune din incinta şcolilor unde prezenţa le era permisă, în multe cazuri fără păstrarea unor 

norme elementare de protecţie sanitară şi distanţare fizică. Abia în luna octombrie, când 

                                                           
169

 Sursa : M. Peticilă, www.edupedu.ro, 8 octombrie 2020. 
170

 Sursa : Sindicaliştii din învăţământ acuză transformarea şcolilor în bombe epidemiologice : Instituţiile 

statului nu şi-au făcut treaba !, www.newmoney.ro, 18 septembrie 2020. 
171

 Sursa : Ion Cristoiu : „Regulamentul pentru începerea anului şcolar pare a fi întocmit de cineva care n-a 

văzut în viaţa lui un copil. Nici măcar în poză”, www.moaraluigelu.blogspot.com, 13 septembrie 2020. 
172

 Sursa : Directorul Institutului de Sănătate Publică : Elevii nu trebuie să poarte mască în timpul orelor, D. 

Roxin, www.daniel-roxin.ro, 17 septembrie 2020. 

http://www.dcnews.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.newmoney.ro/
http://www.moaralui/
http://www.daniel-roxin.ro/
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numărul infectărilor a explodat, s-a impus obligativitatea purtării măştii de protecţie pe o rază 

de 100 de metri în jurul şcolilor în Bucureşti
173

, dar şi în alte judeţe, precum Cluj sau Galaţi. 

De cealaltă parte, pe măsura creşterii numărului de infectări şi a trecerii şcolilor în 

scenariul roşu, învăţământul online îşi arată din ce în ce mai mult limitele: pe de o parte 

limitele în ceea ce priveşte acoperirea cu infrastructura necesară, iar pe de altă parte limitele 

tehnice, de funcţionare la parametrii acceptabili
174

, dar şi în ceea ce priveşte securitatea 

informatică. La aceasta se adaugă triplul rol al profesorului: de cadru didactic, de manager al 

măsurilor de protecţie sanitară şi de administrator de reţea
175

, în ultimul caz cunoştinţele 

fiindu-i de cele mai multe ori insuficiente sau, în cel mai bun caz, „furate din mers”. 

Iată de ce multe dintre cadrele didactice sunt de părere noul an şcolar este marcat de o 

continuă improvizaţie
176

 dată de alternanţa predării fizice cu cea online, de provocări zilnice 

cu care nu s-au mai întâlnit, de lipsa infrastructurii pentru predarea online şi de 

disfuncţionalităţi tehnice ale reţelelor de internet, dar şi de orgolii şi slăbiciuni, care odată cu 

sistemul online, pot fi mai repede „descoperite” nu numai de elevi, dar şi de părinţii 

acestora
177

. Pe de altă parte, autorităţile sunt acuzate de lipsă de implicare prin „pasarea” 

responsabilităţilor de la nivel central la nivel local, prin împărţirea acelorași sarcini între mai 

mulţi, pentru ca în final să nu răspundă nimeni. „Profesorii sunt din ce în ce mai descurajaţi şi 

neîncrezători în faţa desfăşurării haotice a actului educaţional. Cadrele didactice acuzau 

Ministerul Educaţiei de implicare redusă şi de aruncarea a responsabilităţii pe umerii 

autorităţilor locale şi considerau că primul semestru a fost deja compromis”
178

.  

Pe de altă parte, „scenariul de predare online, cel puţin la ora actuală, nu este fezabil, 

pentru că se crează diferenţe între copiii care au materiale şi copiii săraci”
179

. Predarea online 

are ca efect o dezvoltare a „industriei” meditaţiilor private, accesibile doar pentru elevii ai 

căror părinţi dispun de suficiente resurse financiare
180

.   

După o lună de activitate şcolară şi la două săptămâni după alegerile locale, moment 

la care se încheie analiza din prezentul material, tendinţa de creştere accentuată a numărului 

                                                           
173

 Sursa : Prefectul Capitalei : Purtarea măştii, obligatorie, la distanţe mai mici de 100 de metri faţă de şcoală, I. 

Vişan, www.agerpres.ro, 6 octombrie 2020. 
174

 Surse : Revoltă a sindicaliştilor din Educaţie : Sistemul de cursuri online se blochează. Şcolile se vor închide, 

www.replicaonline.ro, conform Mediafax citat de stiripesurse.ro, 18 septembrie 2020; Şcoala în 2020. Hibrid 

între nepăsare şi sărăcie, C. Călin, www.totuldespremame.ro  
175 Sursa : De ce nu funcţionează şcoala în sistem hibrid. Profesorul nu poate fi administrator de reţea, C. 

Osiceanu, www.newsweek.rom, 9 octombrie 2020.  
176 Surse : Începerea cursurilor între cinismul şi indiferenţa autorităţilor, R.N. Secelean, www.oficialmedia. 

com,13 septembrie 2020; Profesorii avertizează : Primul semestru este pierdut!, C. Marcu, www.national. ro, 30 

septembrie 2020.   
177

 Sursa : De ce refuză unii profesori să predea online. Consilier ministru : „E frica de a fi dezvăluiţi”, A.L. 

Popescu, www.romania.europalibera.org, 2 octombrie 2020. 
178

 Sursa : Profesorii avertizează : Primul semestru este pierdut !, C. Marcu, www.national.ro, 30 septembrie 

2020.   
179

 Sursa : Idem. 
180

 Sursa : Învăţarea online, nu doar pentru cei care îşi permit. Ar putea învăţarea online să reducă decalajul de 

cunoştinţe asimilate cauzat de COVID-19 ?, www.theguargian.com, preluat din www.univrse.ro, 14 octombrie 

2020. 

http://www.agerpres.ro/
http://www.replicaonline.ro/
http://www.newsweek.rom/
http://www.national/
http://www.romania.europalibera.org/
http://www.national/
http://www.theguargian.com/
http://www.univrse.ro/
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de infectări zilnice se menţinea, şcolile întrând rând pe rând în scenariul roşu
181

. Astfel, 

conform datelor oficiale din 13 octombrie 2020
182

 numărul infectărilor era de 160 461 nivel 

naţional, dintre care 23 449 în Bucureşti
183

, iar în alte şase judeţe numărul acestora depăşea 5 

000 (Fig. 4).   

 

 

Figura 4. Situaţia infectărilor la nivel naţional o lună de la deschiderea anului şcolar 

(13 octombrie 2020). 

1. 500-1000, 2. 1000-1500, 3. 1500-2000, 4. 2000-2500, 5. 2500-3000, 6. 3000-4000, 7. 4000-5000, 

8. 5000-6000, 9. peste 6000. 

 

O zi mai târziu, numărul infectărilor zilnice din ultimele 24 ore depăşea şi pragul de 4 

000, acestea ajungând la 4 016
184

. Creştea totodată la 17 numărul judeţelor în care rata de 

incidenţă a infectărilor cumulate în ultimele 14 zile raportate la 1 000 locuitori depăşea 1,5 

(în 5 dintre acestea şi în Capitală acesta depăşind 2,0)
185

 (Fig. 5).  

 

                                                           
181

 Sursa : Se închid tot mai multe şcoli. Toate unităţile din Bucureşti ar putea trece în scenariul roşu. De la o zi 

la alta se inched tot mai multe şcoli din cauza îmbolnăvirilor. Sunt peste 500 în toată ţara, care funcţionează 

după scenariul roşu, dintre care 39 în Capitală, www.stirileprotv.ro, 12 octombrie 2020. 
182

 Sursa : Buletinele de presa de la ora 13:00 de la https://stirioficiale.ro/informatii, www.mediafax.ro. 
183

 Dintre care 6 179 în ultimele 14 zile. 
184

 Sursa : idem. 
185

 Sursa : Grupul de Comunicare Strategică, preluat www.digi24.ro.   

http://www.stirileprotv.ro/
https://stirioficiale.ro/informatii
http://www.digi24.ro/
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Figura 5. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (13 octombrie 2020). 

1. sub 1,5, 2. 1,5-2,0, 3. 2,0-2,5. 

 

 Pe 15 octombrie 2020, la o lună de la deschiderea anului şcolar şi la două săptămâni 

de la alegerile locale, indicele de infectare în Bucureşti avea să treacă pragul de 3,0 ceea ce 

crea premisele închiderii fizice a tuturor şcolilor
186

, acestea urmând să funcţioneze mai 

departe în scenariul roşu
187

. În acelaşi timp, numărul zilnic de infectări în capitala României a 

atins un nou record: 777. Ulterior, autorităţile au revenit şi au comunicat o rată a infectărilor 

de 2,89
188

, acestea fiind acuzate în mass-media că reduc artificial rata de infectare pentru a 

evita închiderea şcolilor şi impunerea de noi  restricţii
189

. La polul opus, judeţul Argeş, care la 

sfârşitul lunii iulie înregistra o rată zilnică a infectărilor aproape dublă faţă de Bucureşti, 

riscând carantinarea municipiului Piteşti şi a altor localităţi, prin aplicarea fermă a unor 

măsuri restrictive şi instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie în toate spaţiile 

publice, a înregistrat o scădere considerabilă a numărului de noi infectări zilnice de la 104 pe 

26 iulie
190

 la 58 pe 14 octombrie 2020
191

. 

La nivel naţional, numărul de infectări înregistra o creştere rapidă ajungându-se ca pe 

data de 6 noiembrie să se depăşească pragul de 10 000 de infectări în 24 de ore, în vreme ce 

                                                           
186

 La nivelul întregii ţări trecuseră în scenariul roşu 1 040 şcoli (Sursa : www.digi24.ro). 
187

 Sursa : Rata de incidenţă a trecut de 3, în Bucureşti. În aceste condiţii se închid şcolile, teatrele, restaurantele, 

www.smartradio.ro, 15 octombrie 2020.   
188

 Sursa : Grupul de Comunicare Strategică, preluat www.edupedu.ro, 15 octombrie 2020. 
189

 Surse : Cum se calculează rata de incidenţă. Autorităţile o reduc artificial, folosind variabile ascunse, 

www.smartradio.ro, 15 octombrie 2020.  
190

 Sursa : Judeţul care a înregistrat aproape de două ori mai multe cazuri de coronavirus faţă de Bucureşti în 

ultimele 24 de ore. Situaţia pe judeţe, G. Negreanu, www.mediafax.ro, 26 iulie 2020. 
191

 Sursa : Buletin de Presă, 14 octombrie 2020 ora 13.00. 

http://www.smartradio.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.smartradio.ro/
http://www.mediafax.ro/
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la secţiile de ATI se depăşea plafonul de 1000 de internări, foarte aproape de capacitatea 

maximă a acestora. Rata infectărilor ajunsese uriaşă: 31,32% din totalul testelor efectuate 

erau pozitive, iar numărul cazurilor active la nivel naţional depăşea 91 000. Capitala ajunsese 

la o rată de infectare de 5,14‰ cu 1 283 noi infectări zilnic, în vreme ce trei judeţe (Cluj, 

Timiş şi Sălaj) depăşeau o rată de infectare de 6‰. În aceste condiţii, erau instituite noi 

restricţii
192

 printre care purtarea obligatorie a măştii de protecţie în toate spaţiile deschise, 

restricţionarea circulaţiei publice pe timp de noapte, închiderea pieţelor agroalimentare dar şi 

trecerea tuturor unităţilor de învăţământ din România în scenariul online.  

Considerăm însă că generalizarea scenariului roşu la nivel naţional, fără a se ţine 

seama de particularităţile epidemiologice ale fiecărei localităţi este hazardată. Dacă în mediul 

urban şi mai ales în oraşele mari învăţământul online este pefect justificat datorită ritmului 

mare de infectări, a claselor cu mulţi elevi şi a unei infrastructuri tehnice relativ 

corespunzătoare, în zonele rurale unde rata de infectare este mai redusă şi numărul copiilor 

mai mic, pe fondul scăderii natalităţii şi plecării masive a familiilor tinere, s-ar fi impus o 

abordare diferită, mai ales că în aceste zone mulţi copii nu beneficiază încă de mijloace de 

acces facil la internet rămânând astfel în afara procesului educaţional. 

4. Un studiu de caz 

 Pentru a exemplifica cele arătate anterior, propun un scurt studiu de caz al unei mari 

şcoli gimnaziale din cartierul Militari, sectorul 6, Bucureşti. Amplasată într-o zonă de mare 

concentrare demografică, şcoala dispune de 79 cadre didactice şi circa 1 200 elevi doar în 

ciclul primar. Infrastructura este alcătuită din 36 săli de clasă, 3 cabinete de specialitate, 2 

laboratoare, 3 cabinete medicale, 1 bibliotecă şi 1 sală de sport cu teren de sport aferent 

amenajat în curtea şcolii.  

 Şcoala a început cursurile în scenariul galben, ceea ce presupunea prezenţa fizică la 

ore a tuturor elevilor din ciclul primar, precum şi a elevilor din clasele a VIII-a, în celelalte 

clase (V-VII), jumătate dintre elevi fiind prezenţi fizic la ore, jumătate învăţând online de 

acasă, prin rotaţie săptămânală. 

Clasele, în care toţi elevii sunt prezenţi fizic, au câte 33-34 copii, fiecăruia revenindu-i 

circa 0,5-0,8 mp, sub normele de distanţare fizică minimală admisă în condiţii de pandemie. 

Mobilierul şcolar este alcătuit din trei rânduri a câte două bănci individuale lipite care au fost 

despărţite pe câte două laturi (în faţă şi pe lateral) prin panouri din plexiglas. Deoarece sunt 

fixate de părţile laterale ale meselor, protecţia asigurată de acestea se limitează doar în 

dreptul meselor, nu şi al elevilor care stau pe scaune, în spatele panourilor despărţitoare. Prin 

urmare, acestea sunt total ineficiente. În plus, prin aburire sau murdărire împiedică o bună 

vizibilitate a elevilor la tablă şi la profesor, ceea ce pe termen lung poate conduce la afecţiuni 

oculare. În plus, în unele situaţii marginile acestora sunt tăiose, putând genera accidente. 

Ca în toate unităţile de învăţământ din România, purtarea măştii de protecţie în clase 

este obligatorie, datorită numărului mare de elevi, iar profesorii nu pot gestiona purtarea 

corectă a măştii de către fiecare copil şi respectarea cu stricteţe a normelor de igienă şi 

protecţie sanitară. Orele şi pauzele au fost reduse, programul pentru ciclul primar fiind în 

general între 8.00 şi 11.00. Este permisă servirea unei gustări pregătită de acasă în timpul 

                                                           
192

 Prin Hotărârea nr. 52 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 
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pauzei special destinate acestui scop, deşi cadrele didactice nu au recomandat acest lucru
193

. 

Spălarea mâinilor în pauza destinată servirii gustării crează aglomeraţie la grupurile sanitare, 

ceea ce asociat cu scoaterea măştii de protecţie pe timpul servirii gustării, creşte riscul de 

infectare. Copiilor le este permis, chiar recomandat, să aibă asupra lor, în ghiozdane, 

substanţe dezinfectante, însă manipularea greşită a acestora poate conduce la accidente prin 

ingerare sau prin pulverizarea la nivelul ochilor. 

Părinţii au dreptul să însoţească copiii la şcoală doar până la o poartă care desparte 

curtea şcolii de terenul de sport, dincolo de care copiii merg singuri până în clase. Acel loc 

este supravegheat de bodyguarzi special angajaţi în acest scop de la o firmă externalizată, nu 

însă şi traseul pe care îl parcurg singuri copiii din acel loc până în clase, care este parţial 

supravegheat cu ajutorul unor camere video.   

La ieşire, toţi copiii sunt aşteptaţi de către persoanele aparţinătoare în acelaşi loc, 

creându-se regulat în acest perimetru aglomeraţia adulţilor, de cele mai multe ori fără 

păstrarea unor norme minimale de protecţie
194

 şi de distanţare fizică. Tot în acest perimetru în 

care este permis accesul sunt amplasate şi două containere în care sunt amenajate clase, astfel 

că părinţii ce însoţesc elevii care învaţă aici îi pot conduce până la uşa clasei. Geamurile 

acestor containere fiind de cele mai multe ori deschise pentru aerisire, permit ca elevii (din 

clase) să vorbească cu părinţii (de afară) până la începrerea orelor fără purtarea măştilor de 

protecţie. Nu întâmplător primele cazuri confirmate de coronavirus s-au înregistrat la elevii 

care învaţă în aceste containere. 

Toate aceste disfuncţionalităţi organizatorice au fost sintetizate în câteva petiţii 

adresate de părinţi autorităţilor locale responsabile, respectiv Administraţiei Şcolilor din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, încă de la 

deschiderea anului şcolar. Majoritatea părinţilor au optat însă pentru continuarea procesului 

educaţional în aceleaşi condiţii, preferând să accepte situaţia din dorinţa de a nu deranja 

cadrele didactice, care la rândul lor nu doreau să-şi compromită bunele relaţii pe care le aveau 

cu conducerea unităţii şcolare, sesizându-le anumite deficienţe organizatorice. Într-un sondaj, 

realizat la o clasă a II-a, ca urmare a unei astfel de petiţii, după ce învăţătoarea de la clasă a 

declarat în faţa părinţilor că nu este adepta învăţământului online, 27 de părinţi au votat 

pentru varianta de învăţământ „faţă în faţă” sugerată de învăţătoare şi doar 3 pentru varianta 

de învăţământ hibrid, ceea ce presupunea o distanţare fizică corespunzătoare a elevilor. După 

doar 3 zile de la respectivul sondaj
195

, şcoala se închidea, întrând pentru două săptămâni în 

scenariul roşu datorită infectărilor cu coronavirus, iar aceeaşi învăţătoare avea să declare că... 

                                                           
193 Servirea gustării depinde de obişnuinţa şi obiceiurile alimentare ale fiecărui copil. Mulţi pleacă dimineaţa la 

şcoală fără să servească micul dejun. 
194

 Fiind în spaţiu deschis, purtarea măştilor de protecţie nu era obligatorie în primele săptămâni de şcoală, până 

la reglementarea acestui aspect ca urmare a creşterii rapide a infectărilor. 
195

 Sondajul a fost realizat pe data de 23 septembrie, şcoala a fost închisă în perioada 25-29 septembrie pentru 

desfăşurarea alegerilor locale, a mai funcţionat apoi „faţă în faţă” doar două zile, iar începând din 2 octombrie a 

trecut pentru două săptămâni în scenariul roşu.  
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„inevitabilul s-a produs”!
196

. Un „inevitabil” la care ea însăşi a contribuit prin influenţarea opţiunii 

majorităţii părinţilor şi un scenariu la care, de fapt, toţi se aşteptau.  

Ulterior, după cele două săptămâni de cursuri online, şcoala a reintrat în scenariul galben (cu 

prezenţa fizică a copiilor la cursuri) doar pentru doar o zi !
197

. Deoarece rata de infectare în Capitală 

depăşit pragul de 3 la mie, prin decizia Comitetului Municipal Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă 

toate unităţile de învăţămât din Bucureşti au reintrat, începând cu 20 octombrie, în scenariul roşu. Din 

9 noiembrie, ca urmare a creşterii alarmante a cazurilor de infectare (peste 10 000 noi cazuri zilnic) 

acest scenariu a fost generalizat pentru toate unităţile de învăţământ din România
198

.    

CONCLUZII 

 Din analiza începutului de an şcolar „atipic” 2020-2021 pot fi indentificate două categorii de 

disfuncţionalităţi care au condus la creşterea rapidă a infectărilor cu COVID-19, situaţie pe care mulţi 

oficiali o anticipau
199

 : 

A. Disfuncţionalităţi de ordin general, ca urmare a măsurilor de relaxare prost înţelese aplicate 

treptat după data de 15 mai, concomitent cu contestarea amenzilor din perioada stării de urgenţă, care 

au creat multora impresia că nerespectarea normelor elementare de protecţie sanitară nu atrage nici o 

contravenţie. La acestea se adaugă lipsa unor măsuri eficiente de control a respectării normelor 

sanitare de protecţie în mijloacele de transport în comun, managementul frecvenţei acestora în 

Bucureşti şi în alte mari oraşe fiind total nesatisfăcător (se succed la intervale mari de timp, ceea ce 

generează aglomerarea lor, prin urmare imposibilitatea păstrării unei distanţe fizice corespunzătoare 

între călători). 

B. Disfuncţionalităţi de ordin specific. În primul rând trebuie subliniat modul cum a fost 

conceput „scenariul galben” de învăţământ. Distanţarea fizică este valabilă doar pentru anumite clase 

(V-VII, IX-XII), elevii de vârstă mică (preşcolarii şi cei cei din ciclul primar) fiind nevoiţi să înveţe în 

clase de câte 30-35 copii, fără respectarea unor norme elementare de distanţare fizică. S-a evitat astfel 

efortul bugetar ce consta în acordarea de stimulente financiare pentru plata seriviciilor de tip 

afterschool, însă aceste clase s-au trasformat în adevărate focare epidemiologice. Mulţi părinţi, pentru 

care lucrul de la domiciliu nu este posibil, sunt nevoiţi să sprijine învăţământul „faţă în faţă” în orice 

condiţii. În unele şcoli cu mulţi elevi, prin decizia consiliilor de administraţie s-a extins învăţământul 

hibrid în toate clasele din ciclul primar, evitându-se aglomerarea acestora. O soluţie de compromis ar 

putea fi învăţământul hibrid cu grupe fizic/online în funcţie de opţiunea părinţilor. În acest fel, părinţii 

care pot susţine supravegherea copiilor de acasă pot opta pentru învăţământul online, iar cei care sunt 

nevoiţi să meargă zilnic la serviciu şi nu au cu cine să-i lase,  pot opta pentru învăţământul faţă în faţă, 

însă cu un număr redus de elevi. 

Copiii, deşi cei sănătoşi nu se numără printre categoriile de pacienţi cele mai vulnerabile la 

noul virus, pot fi excelenţi purtători, în condiţiile în care în mediul familiar intră în contact cu 

persoane vârstnice sau cu co-morbidităţi.  

Separatoarele, pe care primăriile s-au grăbit să le monteze în perioada campaniei 

electorale pentru alegerile locale ca o măsură de „compromis” acolo unde distanţarea fizică 

                                                           
196

 Ulterior, nevoită să predea online prin trecerea şcolii la scenariul roşu, avea să recunoască că nu este deprinsă 

cu tehnica predării online, situaţie de altfel foarte des întâlnită în rândul cadrelor didactice care nu au beneficiat 

de un trainig corespunzător în acest sens. 
197

 Luni 19 octombrie 2020. 
198

 Prin Hotărârea nr. 52 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 
199

 Surse : Deschiderea şcolii, cea mai mare încercare pentru sănătatea publică în anul pandemiei, M. 

Prelipceanu, www.rfi.ro, 15 septembrie 2020; Arafat : Este clar că anul şcolar va duce la o creştere a infecţiilor 

cu COVID-19, A. Stănescu, www.informatiabucuresti, 12 octombrie 2020. 
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era imposibilă, nu numai că s-au dovedit ineficiente (fiind montate în dreptul meselor şi nu în 

dreptul elevilor, care stau pe scaune), ci şi periculoase (tăierea acestora la dimensiunile dorite 

a lăsat uneori margini tăioase, iar prin murdărire / aburire împiedică o bună vizibilitate) etc. 

Obligativitatea purtării măştii sanitare la orele de curs, contestată de unii specialişti, 

face ca unii elevi care frecventează şi programe de tip afterschool să poarte masca de 

protecţie exagerat de mult timp (8-10 ore pe zi) cu consecinţe negative atât asupra sănătăţii, 

cât şi asupra păstrării normelor de igienă ce derivă din frecventa atingere a măştii.  

Interzicerea accesului părinţilor în curtea şcolii a creat premisele aglomerării acestora 

în incintele unde le era permis accesul. Aceste zone, în lipsa unor reglementări stricte privind 

normele de protecţie sanitară din primele săptămâni de şcoală, au constituit principalele 

focare de transmitere a virusului. 

 Pe de altă parte, se pune şi problema limitelor învăţământului online. Procedurile 

pentru achiziţionarea de laptopuri şi tablete a fost întârziate, mulţi elevi nu au mijloacele 

necesare de conexiune la internet, iar mulţi profesori au dificultăţi în utilizarea platformelor 

informatice, în lipsa unor traininguri în acest scop. Conexiunile în multe situaţii funcţionează 

cu dificultate, se mai pune şi problema securităţii deficitare a acestora, sau a cadrelor 

didactice care din motive mai mult sau mai puţin obiective, nu vor să le fie înregistrată 

prestaţia la ore.  
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DISCIPLINELE OPȚIONALE COMPONENTA FLEXIBILĂ A 

PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT / OPTIONAL SUBJECTS AS A 

FLEXIBLE COMPOUND OF THE CURRICULUM 

 
 

Lesenciuc Mihaela
200

 

 

Rezumat. Articolul cuprinde o analiză complexă, cantitativă și calitativă, asupra 

Curriculumului la decizia școlii în județul Iași, cu particularizare pe disciplina Geografie. 

Cuvinte-cheie: curriculum personalizat, opționale, alternative educaționale, geografie 

 

Abstract. The article includes a complex quantitative and qualitative analysis on the school 

decision curriculum in Iași County with a focus on Geography. 

Keywords: personalized curriculum, optional, educational alternatives, geography 

 

 

Disciplinele opţionale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învățământ 

și contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale.  Curriculumul la decizia școlii 

(CDȘ) constituie un segment al Curriculumului național care permite dezvoltarea de către 

fiecare unitate de învățământ a propriului proiect curricular. Curriculumul la decizia școlii 

(CDȘ) se constituie atât din pachete disciplinare ofertate la nivel național sau local cât și din 

pachete disciplinare ofertate la nivelul unității de învățământ. CDȘ este oferta educațională 

propusă de școală, în concordanță cu interesele și nevoile de învățare ale elevilor, cu 

specificul unității școlare și nevoile comunității locale. 

Analiza SWOT a curriculumului la decizia școlii 

Punctele tari  

- inițierea elevilor în domenii și tematici care răspund nevoilor de pregătire 

profesională a acestora și cerințelor din piața muncii;  

- pregătirea elevilor în vederea admiterii la facultate sau examene naționale;  

- flexibilitate;  

- încurajează interacțiunea dintre elevi și profesori, precum și munca în echipă;  

- implicarea în activități extra-curriculare.  

Puncte slabe și bariere  

- Utilizarea CDȘ preponderent ca modalitate de a aprofunda disciplinele de examen sau 

discipline la care programa școlară este una foarte încărcată și deci, confundarea de 

către elevi a CDȘ cu o disciplină obligatorie de studiu;  

- Complexitatea documentației pentru avizarea unui CDȘ;  
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- Lipsa resurselor materiale și a dotărilor la clasă, lipsa infrastructurii școlare și 

supraaglomerarea multor unități de învățământ; 

-  Utilizarea CDȘ pentru completarea normelor didactice;  

-  Numărul insuficient de programe de pregătire a cadrelor didactice și limitarea la 

cunoștințele și pregătirea cadrelor didactice;  

-  Raportarea cu superficialitate la opționalele ca disciplină nouă;  

- Lipsa unei analize reale a nevoilor de pregătire a elevilor, comunicarea deficitară între 

școală și elevi/ părinți cu privire la CDȘ, formalismului procesului de consultare a 

elevilor și părinților și al alegerii CDȘ din opțiunile puse la dispoziție;  

- Percepția asupra opționalului din partea elevilor și a părinților este că echivalează cu o 

medie de 10.  

Oportunități  

- parteneriatele cu organizații neguvernamentale, instituții și companii care să vină în 

sprijinul unităților de învățământ cu tematici și resurse informaționale noi, dar și spații 

alternative pentru derularea CDȘ;  

- schimburi de bune practici prin programele și proiecte de mobilitate a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar, finanțate la nivel european;  

-  accesarea fondurilor nerambursabile la nivel local și național pentru transformarea 

orelor de opțional prin:  - remunerarea unor experți externi invitați la ore,  

              - dotarea clasei cu echipamente și materiale care să permită derularea 

orelor în mod interactiv etc. 

Amenințări  

- Gradul mare de încărcare a programei școlare, care limitează numărul de ore de 

opțional;  

- Schimbări legislative fragmentate și sacadate în sistemul educațional care au redus 

numărul de ore alocat opționalelor, dar au condus la un grad mare de încărcare a 

programei, astfel încât, CDȘ este utilizat ca o disciplină de aprofundare a celorlalte, 

obligatorii;  

- Lipsa remunerației suplimentare a cadrelor didactice care elaborează dosarul unui 

opțional și îl derulează la clasă;  

- Lipsa continuității în colaborarea cu ONG-urile și lipsa resurselor financiare care să 

poată susține parteneriatele cu sectorul neguvernamental;  

- Cotele ridicate la care se practică plagiatul pe platformele educaționale pentru 

elaborarea conținutului unor manuale și culegeri școlare îi determină pe profesori să 

nu participe cu materiale într-un sistem de peer learning online;  

Oferta curriculară proprie rețelei școlare a IȘJ Iași cuprinde pentru anul școlar 2020-2021, 

154 de școli și licee cu CDȘ-uri avizate și doar 44 școli fără opționale (tabelul nr. 1). 
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Tabel 1 

Nr. 

crt.  

Disciplina  Număr  

de opționale  

Nr. 

crt.  

Disciplina Număr  

de  

opționale  

1 MATEMATICĂ  376 11 FIZICĂ  45 

2 LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ  

250 12 DISCIPLINE TEHNICE  42 

3 GEOGRAFIE  153 13 EDUCAŢIE MUZICALĂ  34 

4 LIMBA ENGLEZĂ  141 14 ARTE PLASTICE  29 

5 BIOLOGIE  79 15 RELIGIE  25 

6 CHIMIE  69 16 ACTIVITĂŢI 

EDUCATIVE  

13 

7 ISTORIE ŞI DISCIPLINE 

SOCIO-UMANE  

65 17 ÎNVĂŢĂMÂNT 

SPECIAL  

11 

8 LIMBI ROMANICE ( 

franceză, spaniolă, italiană 

ș.a.)  

59 18 LIMBA GERMANĂ  6 

9 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT  

55 19 LIMBA TURCĂ  4 

10 INFORMATICĂ ŞI T.I.C.  51 20 LIMBA CHINEZĂ  3 

 

 
Figura nr. 1. Repartizarea opționalelor în județul Iași pe discipline 
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Opționalele în domeniul geografiei, în anul școlar 2020-2021 

Din totalul celor 198 unități scolare, sunt doar 59 școli și licee cu opționale și 139 

școli și licee fără opționale (majoritatea fiind licee tehnologice unde nu se pot aproba 

opționale la geografie). Disciplinele opționale sunt predate de 84  profesori de geografie, din 

totalul celor 267 profesori de specialitate în acest an școlar. La nivelul județului Iași geografia 

este a treia disciplină școlară ca număr de CDȘ-uri aprobate în anul școlar prezent (tabelul 1, 

figura nr. 1). 
 

 
Figura nr. 2. Tipul opționalelor 

 

 

 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

100 

 

Figura nr. 3.  

 

 
Figura nr. 4.  

 

Tipul și repartiția opționalelor în județul Iași sunt redate în figurile 2-7, fiind 

clasificate pe nivele de studiu și clase. 

 

 
Figura nr. 5 
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Figura nr. 6. 

 

 
Figura nr. 7 

 

Tipurile de opționale care pot fi incluse în curriculul la decizia școlii (CDȘ) sunt 

următoarele: 

1. aprofundare 

 Realizează un traseu suplimentar pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute 

în trunchiul comun;  

 Nu necesită programă nouă,  nici rubrică nouă în catalog;  

 este utilizat pentru formarea competențelor minimale obligatorii.  

2. ca disciplină nouă de studiu 

a. integrat: 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

102 

 

  este structurat în jurul unei teme integratoare din cadrul unei sau mai multor arii 

curriculare 

 rubrică nouă 

 presupune noi competențe specifice  

Exemple: 

GEOGRAFIE – Informatică / TIC  

 GEO-TIC. ELEMENTE DE GEOGRAFIE PREDATE CU AJUTORUL 

CALCULATORULUI 

 GEOINFORMATICA  

 SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE  

GEOGRAFIE - Istorie/Religie  

 VIATA SI CULTURA PE MAPAMOND 

 GEOGRAFIE ȘI ISTORIE LOCALĂ 

 TURISMUL ÎN SPAȚIUL RELIGIOS DIN ROMÂNIA ȘI EUROPA 

 GEOGRAFIA TURISMULUI RELIGIOS ORTODOX 

 GEOGRAFIA ȘI ISTORIA JUDEȚULUI IAȘI-STUDIU ASUPRA COMUNEI 

DELENI  

GEOGRAFIE - Educație fizică  

 ASPECTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ ŞI UMANĂ DIN COMUNA MĂDÂRJAC 

JUDEŢUL IAŞI ŞI ÎNTRECERI SPORTIVE ORGANIZATE 

GEOGRAFIE -Biologie/Chimie/Științe  

 APA-ESENȚA VIEȚII 

 EDUCAȚIE PENTRU PROTECȚIA  MEDIULUI 

 OMUL ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 EDUCATIE ECOLOGICA 

 OMUL SI MEDIUL INCONJURATOR 

 CURIOZITĂȚI PE TERRA DIN  DOMENIILE GEOGRAFIEI ȘI 

 ȘTIINȚELOR 

 IDEI VERZI PENTRU PLANETA  ALBASTRĂ 

 TAINELE STIINTELOR 

 VREMEA ȘI CLIMA, CARSTUL ÎN ROMÂNIA 

 CURIOZITĂȚI PE TERRA DIN  DOMENIILE GEOGRAFIEI ȘI 

 ȘTIINȚELOR  

GEOGRAFIE –Limbă străină 

 VOYAGER EN FRANCE / CĂLĂTORIND IN FRANȚA  

 GEOGRAFIA ŢĂRILOR FRANCOFONE 

 GEOGRAFIA FRANȚEI 

 DÉCOUVRIR LA FRANCE À TRAVERS SES RÉGIONS  

 GEOGRAFIA GERMANIEI, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE GERMANĂ 

 DESTINATII AMERICANE (AMERICAN DESTINATIONS), DISCOVER 

EUROPE  

b. ca disciplină nouă 
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 Introduce fie o disciplină nouă față de cele din trunchiul comun fie noi domenii 

corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun 

 Rubrică nouă 

 presupune noi competențe specifice  

EXEMPLE 

Geografia Turismului  

 TURISM- EXCURSII- TIMP LIBER 

 DESTINAŢII TURISTICE EUROPENE 

 PE CĂRĂRI DE MUNTE 

 TURISMUL ÎN ROMÂNIA 

 TURISM ÎN EUROPA- PEISAJE GEOGRAFICE EUROPENE 

 METODICA EDUCAȚIEI OUTDOOR 

 ITINERARII TURISTICE ÎN ROMANIA 

 CĂLĂTOR PRIN LUME. EUROPA 

 ORIENTARE TURISTICĂ 

 HOINAR PRIN  ROMÂNIA  

Geografia orizontului local  

 GEOGRAFIA ORIZONTULUI LOCAL - COMUNA BELCEȘTI ȘI JUDEȚUL IAȘI 

 GEOGRAFIE LOCALĂ (Pașcani, com. Lungani – satul Zmeu, Lespezi,  Erbiceni) 

 GEOGRAFIA JUDEȚULUI IAȘI  

 GEOGRAFIA ORAȘULUI TG. FRUMOS ȘI A ÎMPREJURIMILOR 

Alte teme: 

Hazarduri naturale și antropice, Capitalele Lumii, Mari orașe europene, Omul si 

geosferele, Uniunea Europeană ș.a. 

Temerile  specifice perioadei pe care o traversăm cu privire la predarea CDȘ-

urilor sunt următoarele: 

-   creșterea abandonului școlar; 

-   creșterea decalajului între mediile urban-rural; 

-    anumite lacune în pregătirea elevilor, cu accent pe elevii din clasele terminale. 
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MODALITĂȚI DE LUCRU CU ELEVII CE PREZINTĂ DIFICULTĂȚI 

DE ÎNVĂȚARE / WAYS OF WORKING WITH STUDENTS WITH 

LEARNING DIFFICULTIES 

 

Ivan Elena
201

 

 

Rezumat. Tabloul concret al rămânerilor în urmă la învățătură este variat și nuanțat. 

Totuși, cu toată îngrădirea și caracterul nuanțat al acestuia există anumite tipuri de rămâneri 

în urmă. Întotdeauna se poate stabili cauza principală a situației fiecărui elev. Sunt puține 

cazuri în care elevii prezintă afecțiuni organice ale creierului, aceștia având Certificat eliberat 

de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională. Pentru majoritatea dintre ei 

dificultățile la învățare sunt rezultatul unor greșeli în educația intelectuală a acestora,  pentru 

că participarea lor intelectuală necesară  procesului de învățare este insuficientă. 

Termeni cheie: învățare diferențiată, dificultăți de învățare, elevi problemă. 

 

Abstract. The real picture of falling behind at school is varied and nuanced. However, 

with all the restraint and nuanced character of this topic, there are certain types of falling 

behind. The main cause of each student‟s situation can always be established. There are few 

cases in which the students have a brain disorder, which have a certificate issued by the 

County Centre of Resources and Educational Assistance. For most of them the learning 

difficulties are the result of some mistakes in their education, because their intellectual 

participation in the learning process is insufficient. 

Key words: differentiated learning, learning difficulties, problem-students 

 

 

 Activitatea de învățare reprezintă munca elevului și se caracterizează printr-o serie de 

particularități. De exemplu, la fel ca orice muncă, învățarea nu poate fi constituită numai din 

activități interesante, nu se poate baza doar pe astfel de discipline. Există numeroase teme 

care nu stârnesc interesul copiilor, într-o etapă sau alta a efectuării lor, iar uneori se dovedesc 

chiar plictisitoare. Nu întotdeauna temele sunt ușoare; pentru rezolvarea unora dintre ele este 

nevoie de eforturi considerabile, susținute, din partea elevului. Este nevoie de o perioadă de 

timp mai lungă, fapt ce determină renunțarea la unele activități ce l-ar putea interesa în acel 

moment. Când este corect organizată, activitatea de învățare dă sentimente de mulțumire, la 

finalul efortului depus, după învingerea greutăților și emoții pozitive în cazul reușitelor. 

Acesta este contextul în care începe să se manifeste dragostea pentru învățătură. 

Problema rezultatelor la învățătură este una dintre cele mai importante ale școlii, 

deoarece există încă mulți elevi cu rezultate slabe. La aceștia se adaugă elevii care au note 

satisfăcătoare, deși ar putea să învețe mai bine. 
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După cum se știe, una din condițiile progresului școlar este existența atitudinii 

pozitive pentru învățătură și a dorinței de a munci. Dar când, dintr-un motiv sau altul elevul 

nu și-a format atitudinea pozitivă față de activitatea școlară, această cauză este suficientă 

pentru ca el să prezinte dificultăți în procesul educativ și să rămână în urmă la învățătură. 

Lucrarea de față reprezintă o încercare de a prezenta activitatea didactică desfășurată 

cu elevii ce prezintă dificultăți în procesul de învățare, căile folosite pentru a dezvolta 

capacități intelectuale, pentru a-i învăța pe elevi cum să gândească, cum să le formăm 

capacități de autoinstruire, cum să le creăm acea disponibilitate pentru a se integra în 

activitatea școlară. Acest lucru este necesar deoarece prima piedică de care se izbește școlarul 

în drumul său spre realizarea unui scop constă în necunoașterea mijloacelor cu ajutorul cărora 

acest scop poate fi atins, în imposibilitatea de a găsi, în mod independent, din pricina lipsei de 

experiență, aceste mijloace. Dacă unui elev, care nu are încă format simțul răspunderii față de 

îndatoririle sale, i se cere schimbarea atitudinii, fără să fi învățat în prealabil cum să 

procedeze, sau unui elev care încă nu are dezvoltat spiritul de disciplină i se cere o 

comportare disciplinată, fără ca el să știe cum trebuie să se comporte în acest sens, rezultatul 

așteptat va întârzia să apară. Deci, nu este suficient ca elevul să dorească să se schimbe pentru 

ca el să poată face acest lucru, trebuie să fie educat în mod special și sistematic. 

Realitatea din școala românească ne obligă să tratăm diferențiat elevii prin utilizarea 

unei game variate de teme de muncă independentă, atât în clasă, cât și pentru acasă. 

Experiența ne-a adus la concluzia că procesul este foarte eficient. Se întâmplă uneori 

ca informațiile prezentate de profesor și măsurile luate de aceștia să nu aibă nici o influență 

asupra unor elevi. De asemenea, se întâmplă des ca aceleași măsuri educative să aibă efecte 

diferite, la copii diferiți. Acestea se explică prin faptul că elevul reacționează diferit la 

măsurile educative, în funcție de o serie de condiții: 

 trăsăturile personalității sale; 

 cauzele care îi determină o anumită conduită și care constituie obiectul respectivei 

măsuri educative; 

 relația dintre elev și profesor, între copil și cei din jur; 

 atitudinea față de procesul instructiv educativ; 

 deprinderi și procedee greșite ale muncii de învățare; 

 existența unor lacune care s-au format din cauza absențelor de la școală; 

 dificultăți în însușirea materiei; 

Din aceste motive, în organizarea lecțiilor, a întregului sistem de măsuri educative, 

trebuie să se asigure tratarea individuală, adică să se ia în considerare particularitățile 

individuale ale copilului. Se recomandă să diferențiem materia în două categorii de 

cunoștințe: cele obligatorii, pentru toată lumea și cele complementare. Este o misiune dificilă 

deoarece trebuie încercate o varietate de metode și tehnici de lucru pentru a le găsi pe cele 

mai potrivite, care să îi sensibilizeze pe elevi, să determine o schimbare.  

Pentru a stabili modalitatea de lucru trebuie să identificăm cauza care determină 

dificultățile de învățare. În funcție de aceste cauze, experiența la catedră a dus la identificarea 

mai multor situații.  
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Elevi care tulbură disciplina în timpul lecției. Cu siguranță, fiecare dintre noi a 

întâlnit sau a auzit despre un elev care încalcă disciplina școlară pentru că și-a asumat rolul de 

bufon al clasei, distrându-și colegii cu diferite năzbâtii, fără a se teme de pedepse. Ei sunt 

insensibili la orice măsură educativă, se opun încercărilor profesorilor de a-i ajuta, cu toate că 

elevul este conștient că are nevoie de ajutor. Această rezistență apare, în general la 

preadolescenți. În această perioadă se dezvoltă conștiința de sine. De acest fapt sunt legate 

sensibilitatea și atenția deosebită a elevului față de felul în care îi apreciază cei din jur 

activitatea și cunoștințele. Tot de aceste transformări se leagă și marea importanță pe care o 

dau preadolescenții relațiilor cu cei din jur. Toate acestea creează un fond pe care poate 

apărea ușor rezistența interioară. Pentru a evita apariția acesteia trebuie să identificăm 

motivul care determină comportamentul elevului. Acest lucru se face printr-o discuție în care 

să se lămurească cauzele care îl determină; explicațiile pe care le dă elevul sunt foarte 

importante. 

Tonul folosit de profesor are un rol semnificativ în rezolvarea situației. Convorbirea nu va 

conține, la început, mustrare, nemulțumire sau tragere la răspundere a elevului, nu va deveni 

un interogatoriu. Elevul trebuie să vadă doar dorința profesorului de a afla, din spusele sale, 

problemele care îi determină acest comportament, această atitudine față de școală. El trebuie 

să fie sigur că profesorul vrea să îl ajute să își îmbunătățească situația la învățătură, 

disciplină, să își normalizeze relația cu colegii. În aceste condiții, dacă elevul are încredere, 

profesorul va obține de la acesta, informațiile care vor lămuri situația. În urma discuției 

profesorul trage concluzii și stabilește strategia prin care îl va motiva pe elev să își schimbe 

atitudinea. Din practică am observat că, pentru unii elevi, este suficient să se schimbe tonul 

de comunicare cu ei, să se înceteze cu reproșurile și mustrările pentru ca rezistența interioară 

să dispară. Alți elevi vor colabora cu școala dacă li se acordă încredere și nu vor mai fi aspru 

pedepsiți. De multe ori elevii nu conștientizează că ceea ce se cere de la ei este necesar lor și 

nu profesorului sau școlii. Au impresia că așa sunt ei și nu se pot schimba. 

Elevi care întârzie sistematic la ore. Acesta nu găsește mijloacele și procedeele de 

îndreptare a conduitei sale, care să îl ajute să se încadreze în timp: să se culce mai devreme, 

să ceară să fie trezit, să-și pregătească de cu seară tot ce îi este necesar pentru școală. 

Discuțiile cu părinții rezolvă  problema. De multe ori aceștia nici nu știu de această situație, ei 

plecând de acasă înaintea copilului. 

Elevi care au note satisfăcătoare, dar ar putea să învețe mai bine. În fiecare clasă 

avem elevi care învață mai puțin decât ar putea, fie pentru că nu știu să lucreze sistematic, fie 

pentru că, pur și simplu, nu vor. Pentru cei care întâmpină greutăți în însușirea materiei 

trebuie luate în considerare particularitățile individuale. Ținând cont de acest lucru, sunt 

necesare condiții diferite de instruire și educare. De exemplu, unii elevi au nevoie să fie 

controlați îndeaproape și îndrumați, pe etape, în timp ce îndeplinesc o sarcină de lucru. Nu 

știu cum să învețe materia predată, nu și-au format deprinderi și tehnici corecte de învățare: 

cum să întocmească planuri, să se folosească de scheme, hărți. Există elevi cărora nu le este 

dezvoltat suficient interesul pentru învățătură. Pe aceștia activitatea de învățare îi plictisește, 

nu îi interesează ce se petrece la școală, nu doresc să își însușească noi cunoștințe. Învățarea 

este adesea formală, iar informațiile acumulate li se par inutile. Nu știu să învețe planificat și 
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sistematic, nu privesc activitatea de învățare ca pe o activitate serioasă, pentru îndeplinirea 

căreia este nevoie de muncă, timp și efort. 

În fiecare școală există elevi care nu vor să învețe. Acestora le lipsesc atât motivele 

sociale cât și cele personale ale învățării, nu le este dezvoltat suficient interesul pentru 

învățătură. În aceste cazuri, munca de învățare nu se poate realiza și atunci copilul nu învață 

bine, sau încetează să mai progreseze. Chiar dacă apare interesul pentru învățătură, nu este 

suficient pentru ca întreaga activitate școlară să se realizeze în totalitate. Există un mare 

număr de îndatoriri școlare pe care el trebuie să le îndeplinească și care nu au nicio legătură 

cu interesul pe care îl manifestă față de o disciplină școlară sau alta. Pentru ca elevul să se 

străduiască să învețe bine la toate obiectele, pentru ca să își îndeplinească toate sarcinile 

legate de munca de învățare, pentru ca să meargă zilnic la școală, să învețe apoi 4-5 ore și să 

își rezolve toate temele care nu sunt întotdeauna foarte interesante, ca să învingă asemenea 

dificultăți, renunțând la activități mult mai atractive, este necesar ca el să fie stimulat în acest 

sens nu numai de interesul pentru un obiect sau altul, ci și din motive sociale izvorâte din 

relațiile copilului cu cei din jur. În cazul în care aceste motive nu s-au dezvoltat suficient, iar 

motivele personale nu constituie nici ele un stimulent la învățătură, avem de a face cu un elev 

care nu învață pentru că nimic nu îl îndeamnă să facă acest lucru. 

Avem elevi care vin la școală pentru că îi trimit părinții. Ei vin la școală, dar se 

mulțumesc cu note satisfăcătoare, necesare promovării dintr-o clasă în alta. Ei nu au dorința 

de a învăța, nu sunt conștiincioși în pregătirea lecțiilor, nu își însușesc temeinic cunoștințele, 

nu își formează deprinderi corecte pentru învățare, nu au dorință de mai mult și de a depăși 

greutățile. Au mari lacune în cunoștințe, nu se jenează când nu își îndeplinesc sarcinile sau le 

rezolvă parțial. De obicei este mai mare decât colegii săi, rămânând repetent de câteva ori. 

Metode prin care încercăm să îl integrăm în colectiv, să îi schimbăm poziția în clasă, 

atitudinea față de colegi, față de școală. 

 îi acordăm sarcina de a controla caietele colegilor dacă și-au făcut tema, să 

pregătească materialele didactice; 

 să lucreze în pereche cu un coleg; 

 fișe de lucru cu hărți, texte, imagini. 

Se poate distinge clar o categorie de elevi a căror rezultate slabe sunt cauzate de 

faptul și-au format deprinderi și procedee greșite în munca de învățare-cei care nu știu să 

învețe. Avem elevi care memorează textul fără să îl analizeze logic, fără să alcătuiască un 

plan al materialului pe care trebuie să îl învețe. Se mulțumesc doar să citească lecția, fără să 

folosească procedee active de învățare. De regulă, ei citesc întreg textul o dată sau de două 

ori, de la început până la sfârșit, fără să mai verifice în continuare dacă și-au însușit sau nu 

materia și fără să știe cum ar trebui să o facă. De aceea ei sunt convinși, adesea, că și-au 

pregătit bine lecția, deși în realitate se constată că și-au însușit foarte puțin, slab. 

Impresia că au învățat bine li se creează imediat după citire. După cum se știe, materia 

învățată în felul acesta se uită foarte repede, lucru pe care cei mai mulți dintre acești elevi nu 

îl au în vedere. Atunci când citesc textul în întregime, fără împărțirea în fragmente și fără 

reproducerea lui nu pot să își dea seama ce anume nu știu. Lichidarea lacunelor în acest caz 

este adesea dificilă deoarece, atunci când li se cere acestor elevi să învețe partea neînsușită, ei 
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încep să învețe din nou, totul, de la început. De foarte multe ori această particularitate 

constituie un prilej de conflict, deoarece elevul este convins că a învățat și știe materia, în 

timp ce profesorul constată slaba cunoaștere a acesteia. Trebuie discutat cu elevul pentru ca 

acesta să înțeleagă cauza acestei situații. Dacă i se aduce învinuirea că este leneș poate apărea 

rezistența la cooperare, cu toate urmările ce decurg de aici. 

În clasele primare, procedeele și mijloacele greșite ale activității de învățare nu 

împiedică atât de mult însușirea cunoștințelor de către școlari. Dar începând cu clasa a V a, 

care, în general necesită alte mijloace de învățare, aceste obișnuințe, greșite, uneori adânc 

înrădăcinate, devin adesea cauza rămânerii în urmă la învățătură a unor elevi care înainte 

făceau față oarecum problemelor. Situația acestor elevi se poate îmbunătăți, în primul rând 

prin înlocuirea tehnicilor greșite cu altele corecte. Dar elevii nu sunt în măsură să realizeze 

singuri acest lucru. Ei au nevoie de ajutorul profesorului. În aceste cazuri elevii nici nu 

realizează care sunt cauzele rezultatelor slabe la învățătură. Uneori se împotrivesc încercărilor 

de a-i învăța tehnici corecte și eficiente. Această împotrivire este determinată în primul rând 

de faptul că ei folosind de mult timp mijloacele respective și s-au obișnuit cu ele. În al doilea 

rând se constată că însușirea noilor deprinderi durează foarte mult în cazul unor materii mai 

complexe. Această deficiență poate fi rezolvată dacă se observă modul în care ei muncesc 

individual pentru a stabili exact greșelile lor, pentru a le arăta care sunt acestea. Se pot 

efectua temele în clasă, după terminarea orelor de curs. Li se va arăta ce trebuie să 

urmărească pentru a-și îmbunătăți situația și li se indică calea pentru realizarea acestui scop. 

O altă categorie de deficiențe în munca de învățare se referă la procedeele folosite 

pentru rezolvarea exercițiilor. În lucrările scrise ale elevilor constatăm adesea greșeli, 

identificate de către profesori, ca fiind datorate neatenției. Sunt greșeli cunoscute tuturor și 

constau în: omiterea unor litere, cifre sau cuvinte, înlocuirea unor litere sau părți de cuvinte 

cu altele. Aceste greșeli se fac nu pentru că elevul nu ar știe să scrie corect ci pentru că nu și-

a observat greșeala. 

O altă deficiență frecvent întâlnită și care adesea duce la rezultate slabe o constituie 

ritmul foarte încet de lucru. Acesta se datorează mai multor cauze: 

 unii se lasă sustrași clipă de clipă de la temele pe care le efectuează, ascultă muzică, 

se joacă cu pisica, citesc mesaje de pe telefon; 

 alții, după ce rezolvă o temă, nu se pot hotărî la ce obiect să învețe sau să scrie, 

deschid când un manual sau altul; 

 există și elevi care execută mai multe mișcări de prisos, inutile: șterg ce au scris, 

recitesc ce au scris, frunzăresc manualul; 

 unii manifestă ,,pasivitate” în gândire, selectiv, numai la unele obiecte; 

 alții citesc rar, scriu încet. Trebuie să menționăm că aici nu este vorba despre elevii 

care manifestă, în general, încetineală și în alte activități, inclusiv cele practice. 

Ritmul lent de efectuare a temelor date pentru acasă face ca elevii să renunțe la joacă, 

alte distracții, uneori chiar la odihnă, dacă vor să rezolve toate sarcinile primite. Este 

cunoscut faptul că mulți elevi nu rezistă la o asemenea suprasolicitare și, din acest motiv 

renunță la activitățile școlare. Pentru a rezolva această deficiență trebuie să li se arate copiilor 

cu foarte mare grijă modul în care trebuie să își facă temele, cum să învingă dificultățile pe 
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care le vor întâmpina și asupra cărui lucru să își concentreze atenția. Avem mai multe 

posibilități să realizăm acest lucru:  

 să efectuăm temele în clasă după terminarea programului, 

 pregătire suplimentară pe grupe de nivel, observarea modului în care ei lucrează 

individual pentru a stabili exact greșelile fiecăruia, pentru a le arătă și lor greșelile pe 

care le comit, stabilirea unui plan remedial prin care li se arată ce scop trebuie să 

urmărească pentru îmbunătățirea situației, li se indică calea pentru realizarea acestui 

scop-însușirea unor deprinderi corecte de lucru. 

 rezolvarea unor teme împreună cu un coleg care are deprinderi corecte de lucru și 

verificarea reciprocă sub observarea profesorului. 

 se citesc texte și se adresează întrebări pe baza acestuia pentru a-i determina să fie 

atenți în timpul citirii la conținutul textului și să îl înțeleagă. Mulți copii citesc fără să 

înțeleagă textul. Mai mult decât atât, ei au o lectură monotonă, citesc mecanic. 

Trebuie să facem pe fiecare elev să înțeleagă și să simtă ceea ce citește, să fie capabil 

să-și reprezinte imaginile, ideile, sentimentele pe care le conțin cuvintele, propozițiile, 

să asimileze tot ce au citit așa cum ochiul fotografiază un personaj, o scenă, un peisaj 

pe care îl observă cu atenție. 

Citirea cu voce tare ne oferă posibilitatea de a verifica tehnica cititului, pentru a ne da 

seama de greutățile pe care le întâmpină la descifrarea textului și de greșelile pe care le face. 

Cititul în gând este mult mai rapid. Se recomandă să existe un echilibru între cele două 

tehnici pentru ca elevii să poată progresa în ambele. Mijlocul prin care controlăm cititul este 

acela de a pune întrebări copiilor. Controlul este mult mai eficient dacă este individualizat. Se 

cere să redea esențialul din ce a citit realizând o compunere, un desen. 

Lipsa înțelegerii celor citite se poate observa și după felul în care întocmesc planul 

lecției. Atunci când au de completat planul simplu de idei scriu fie cuvintele tipărite cu litere 

îngroșate, fie cuvinte selectiv din fiecare frază. În urma observării acestor elevi am constatat 

că ei nu sunt lipsiți de imaginație și se descurcă foarte bine în activități practice (jocuri sau 

lucrul cu hărțile). Ei se manifestă cu mai multă istețime decât la partea de teorie. 

În caietele de clasă notează tot ce li se cere, dar nu reușesc să redacteze compuneri. 

Scrierea ordonată a temelor acasă constituie o dovadă că depun efort. 

Sistemul de lucru pentru însușirea temelor orale constă în învățarea materiei pe baza 

unui ,,plan”. Mai întâi se citește materialul în întregime, se întocmește planul, apoi se 

povestește lecția după plan. Exemplu: 

Relieful major al continentelor-clasa a V-a 

 enumerarea formelor majore de relief ale continentelor; 

o munții: -altitudini, părți componente, caracteristici; 

 clasificare: după modul de formare, după vârstă, după tipul de roci din 

care sunt alcătuiți; 

 exemple de lanțuri montane. 

o dealurile:-altitudini, mod de formare, tip de roci din care sunt alcătuiți; 

o podișurile:-altitudini, caracteristici, mod de formare, exemple; 

o câmpiile:-altitudini, caracteristici, tip de roci din care sunt alcătuite. 
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Am constat de asemenea că un număr mare de elevi nu înțeleg multe cuvinte, dar nici 

nu încearcă să le înțeleagă lucrând cu dicționarul, nu întreabă care este semnificația lor. 

Experiența a dovedit că este important să se insiste pe însușirea cunoștințelor și deprinderilor 

elementare. Uneori este nevoie să recapitulăm informații pe care elevii le-au învățat cu câțiva 

ani în urmă, însă fără a le fi asimilat atunci. De exemplu, în unele cazuri trebuie să amintim 

noțiunile de Ecuator, Tropicul de Nord, de Sud, Cercuri polare, meridiane, latitudine, 

longitudine în ciuda faptului că elevii sunt în clasa a VI, VII sau chiar a VIII a. 

O cale minunată de a-i atrage pe elevi să învețe la Geografie este aceea de a le 

încredința sarcini prin care să observe anumite fenomene, activități care îi vor capta cu 

siguranță. 

 Dintr-un loc potrivit din curtea casei sau din fața blocului, privind în aceeași direcție, 

să noteze, de la o săptămână la alta unde se află soarele, la o anumită oră, în raport cu 

orizontul pe care îl are în față. Să compare înălțimea soarelui pe orizont. 

 Să arate direcția vântului, întotdeauna în raport cu repere concrete. 

 Să noteze zilnic temperatura în două, trei momente ale zilei. 

 Să compare în diferite luni ale anului punctul la care se ridică și apune soarele. 

 Să noteze datele la care apare luna plină, pătratele sale. 

 Lecții în aer liber pentru a învăța să folosească modalități de orientare în spațiu. 

 Activitatea vulcanilor. 

Elevii sunt atrași în mod deosebit de curiozități despre fauna și vegetația din alte țări: 

 Vânătoarea de tigri, de elefanți. 

 Cum sunt prinse și îmblânzite animalele sălbatice, dresarea lor pentru spectacole de 

circ. 

 Cum se explică rezistența îndelungată a cămilei la lipsa apei? 

 Cum găsește vulturul cadavrele? 

 Poate cangurul să se cațere în copac? 

 Locuințele lacustre. 

 Agricultura japoneză. 

Se adaugă abordările interdisciplinare: 

 Africa- informații despre Imperiile coloniale și dispariția lor, obținerea independenței 

de către statele africane, situația populației de culoare în timpul colonizării. 

 Rolul Mării Mediterane în antichitate. 

 Italia-legătura dintre sculpturile antice și prezența exploatărilor de marmură. 

 Grecia-prezența argilei de calitate și vasele antice. 

 Situația Japoniei în al doilea Război Mondial și dezvoltarea economică rapidă. 

În contextul actual studiul geografiei trebuie să fie viu și concret, urmând ca din 

mediul înconjurător să fie trase maximum de observații geografice. 

Rezultatele la învățătură depind de condițiile concrete de viață ale elevului, de 

posibilitățile, de priceperile și particularitățile sale individuale. Singur, elevul nu poate găsi 

căile cele mai potrivite pentru atingerea scopului deoarece nu are experiență. 
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Recuperarea timpului pierdut și înlăturarea pasivității intelectuale necesită timp. 

Rezultatele la învățătură vor fi mai greu vizibile; trebuie să ne mulțumim dacă elevul 

gândește mai activ și folosește mai mult judecata în procesul de învățare. 
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN PRACTICILE DE PROMOVARE A 

TALENTELOR ÎN ȘCOALĂ /  BRIEF ANALYSIS OF TALENT 

PROMOTION PRACTICES IN SCHOOL 

 

 

Hadarag Marnela
202

 

 

 

Rezumat. Oamenii au fost binecuvântați cu talent și au datoria să participe la diseminarea și 

înmulțirea lui. Talentul este un „dar“ al naturii generoase, al divinității, implică obligația asumării 

conștiente a responsabilității individuale și colective și presupune participarea a două funcții esențiale 

ale creierului uman - afectul și rațiunea. Este susținut de creativitate, motivație (intrinsecă și 

extrinsecă), de originalitate, solicită implicare, perseverență, curaj, înțelepciune, senzitivitate și 

interes. Demersul educativ pentru elevii cu capacități înalte se poate realiza prin identificarea 

aptitudinilor extraordinare, elaborarea prin colaborare de sarcini extraordinare, participarea la 

experiențe extraordinare de învățare. Oamenii au fost binecuvântați cu talent și au datoria să participe 

la identificarea, cultivarea și promovarea acestuia. 

Cuvinte cheie: ,,dar”, talanți, talent, identificare, cultivare, promovare. 

 

 Abstract. People have been blessed with talent and have a duty to be involved in its 

dissemination and multiplication. The talent it‟s a “gift” of the generous nature, of divinity, implies 

the obligation of conscious assumption of the individual and collective responsibility and implies the 

participation of two essential functions of the human brain – the affect and reason. It is supported by 

the creativity, the motivation (intrinsic and extrinsic), the originality, requires involvement, 

perseverance, courage, wisdom, sensitivity and interest. The educational approach for the students 

with high capacity can be achieved by identifying the extraordinary skills, creating extraordinary 

tasks, being involved in extraordinary learning experiences. People have been blessed with talent and 

they have a duty to participate in its identification, cultivation and promotion. 

 Key words: “gift”, talent, identification, cultivation, promotion 

 

 

„Tratează oamenii după cum și-ar dori ei să fie și îi vei ajuta astfel să devină ceea ce 

ei sunt capabili să fie.“ (Goethe) 

Talentul este abilitatea unei persoane la dezvoltarea unor competențe și este dat de 

natură. Ceea ce e important de subliniat este faptul ca în realitate „talentul” și ceea ce produce 

el implică participarea a două funcții esențiale ale creierului uman -afectul și rațiunea.  

Termeni asociați persoanei talentate 

Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau 

concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente; este un 

concept multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. 
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Motivația este în general acceptată ca fundamentală pentru creativitate,iar cei mai 

importanți factori motivanți sunt pasiunea intrinsecă (auto-motivația) și interesul intrinsec de 

a efectua lucrarea (obiectul creației), care sunt mai eficienți decât motivația extrinsecă 

(recompense, recunoaștere). Într-un sens, persoanele creative sunt la discreția propriilor 

valori și motivații și se ocupă cel mai bine de probleme pentru care au o puternică afinitate 

emoțională. 

Imaginația/activitatea imaginativă este un proces de generare a ceva original: oferirea 

unei alternative la ceea ce este convențional, de așteptat sau de rutină. 

Originalitatea poate fi de mai multe categorii: individuală (în raport cu rezultatul 

anterior al persoanei), relativă (față de grupul de care aparține) sau istorică (rezultatul este 

original în raport cu orice realizare anterioară în domeniul particular). 

Iată o listă de termeni care pot fi asociați noțiunii de persoană talentată: flexibilitate, 

capacitate, abilitate, aptitudini, inteligent, dotat, implicare, sensibilitate, fluență, perseverență, 

muncitor, pasiune, curaj, motivație, moralitate, înțelepciune, senzitivitate, interes. 

Cunoașterea talentului 

În tradiția Asiei și Europei antice talentul este interpretat ca „dar” al naturii 

generoase, exprimat prin aptitudini cognitive excepționale: percepție, gândire, memorie. La 

Confucius, noțiunea de inteligență era legată de abilitățile excepționale de vedere și de auz, 

dar se extindea și asupra proceselor cognitive superioare. 

În sursele iudeo-creștine se asociază performanța intelectuală cu studiul îndelungat, 

iar originalitatea rezultatelor și comunicarea ideilor, cu dorința de învățare. Cei care se 

dedicau aprofundării surselor biblice reunite în Tora erau numiți „copii ai cărții”, datorită 

competențelor intelectuale deosebite, dobândite prin exersarea sistematică a darului natural. 

În pilda „talanților” din Noul Testament (Matei, 25), Isus Hristos se referă la unul 

dintre actele primordiale ale creatorului: la binecuvântarea omenirii cu talent și la porunca 

diseminării și înmulțirii lui. Ideea emergenței divine a talentului implică obligația asumării 

conștiente a responsabilității individuale și colective. Creștinismul ridică la rang de sacru 

talentul și procesul educării lui. 

Talentul este considerat o capacitate intelectuală înnăscută în Evul Mediu până în 

secolul al XIX-lea. Renașterea înlocuiește imaginea mistică a talentului cu cea umanistă, cu 

idealul unui „huomovirtuoso”, „magister in diversisatribus”. 

La începutul secolul al XX-lea expresiei de talent îi este atașat termenul de geniu de 

către psihiatrie și interpretată ca un simptom patologic. Ulterior s-a conturat și un curent al 

cercetării psihiatrice care urmărea ,,diagnoza științifică a maladiei care caracterizează toți 

oamenii ce par a fi genii”. Aceste interpretări nu au fort argumentate științific, dar ele au 

deformat imaginea surselor și resurselor excepționalității. 

              Talentul a fascinat dintotdeauna pe oamenii care au căutat să-și explice diferența 

între cei ”înzestrați-talentați” și cei obișnuiți. În special a fascinat precocitatea de exprimare a 

talentului, când acesta s-a afirmat de la vârste foarte tinere, și faptul că aceste talente nu 

păreau explicate prin relația cu ascendenții lor; cercetări făcute au dovedit inexistența 

talentului la ascendenți cum a fost cazul cu Goethe, Kant, Nietzsche, Da Vinci etc.; este însă 

adevărat că aceste cercetări nu au mers mai departe de ascendenții imediați. Mai interesante 
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s-au dovedit cercetările făcute în biografia marilor talentați, cei care au arătat creativitate de 

necontestat prin talentul lor. 

             Astfel este bine știut că talente până la genialitate ca Gauss –matematician, Newton, 

Faraday, Kant, De Foe, chiar Einstein au provenit din familii modeste; alții însă ca Bach și 

Mozart provin din familii unde a existat o preocupare pentru muzică, unde deci au intervenit 

doi factori natura și mediul prielnic. Putem spune că, din punct de vedere al eredității, nu se 

poate afirma cu certitudine că există factori care să favorizeze apariția talentului care poate să 

apară în familii înzestrate cu preocupări artistice și culturale dar poate, tot la fel de mult dacă 

nu predominant, să nu aibă nicio contingență cu acest fel de factori artistico-culturali. 

Categorii speciale de persoane cu aptitudini intelectuale înalte 

A. Populația aflată în risc față de accesul la avantajele educaționale la scara 

societății (Van Tassel-Baska, Patton, Prillman, 1989, SUA)care este descrisă prin: 

apartenența la un grup minoritar rasial/etnic; apartenența la familii cu venituri materiale mici; 

apartenența la familii cu un singur părinte; provin din familii formate din părinți fără educație 

sau cel puțin de nivel liceal.  

Probleme de integrare și de cultivare a talentului în rândul acestui grup țin de: aspirații 

culturale scăzute; lipsa suportului afectiv din partea mediului social și școlar; respingerea de 

către colegi.; conflictul între tendința de a-și dezvolta valorile aptitudinale specifice culturii 

de origine și nevoia de a avea succes în cultura majoritară; lipsa planurilor de lungă 

perspectivă în domeniul carierei școlare sau profesionale. 

Identificarea talentului persoanelor dezavantajate se poate realiza folosind următoarele 

tehnici/metode/instrumente: teste cu un conținut cultural adaptat (motivația, speranța de 

realizare socială, modalități de expresie și gândire, oportunități educaționale, venituri, status 

social); inventare de trăsături psihocomportamentale; probe cu răspuns oral; intervenții 

curriculare prin îmbogățirea contextului școlar; cooperarea cu părinții; servicii de consiliere 

pentru părinți și elevi. 

B. Elevii cu rezultate școlare inferioare posibilităților intelectuale personale (elevi cu 

subrealizare școlară), grup descris de următoarele aspecte: situație de nepromovare a 

sarcinilor școlare; situație de neatingere a cotelor personale ale performanței (intervin 

variabile de personalitate și de mediu educațional formal sau informal). 

Probleme în rândul acestor elevi apar în legătură cu următorii factori: 

a. Factori de personalitate: 

- Imaturitate socială, dificultăți emoționale, incapacitatea de a stabili relații sociale pozitive; 

- Comportamente antisociale, autocontrol diminuat; 

- Imagine de sine diminuată, tendința de a atribui succesul eredității sau inspirației și eșecul 

hazardului sau destinului; 

- Absența perseverenței. 

b. Factorii de mediu familial: 

- Respingerea/ostilitatea părinților față de dorințele copilului;  

- Expectațiile exagerate și presiunile către învățare, în absența suportului afectiv;  

- Atitudine restrictivă, severă față de copil;  

- Atitudini negative față de profesori, școală, activitate intelectuală;  
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c. Factori de mediu școlar: 

- Presiunea către conformism;  

- Incompetența sau lipsa de voință a profesorilor legată de abordarea cazurilor problematice;  

- Substimularea și suprasolicitarea; 

- Insuficienta cunoaștere a specificului elevilor cu abilități înalte (caracteristici, nevoi). 

Intervenții curriculare pentru elevii cu rezultate slabe se pot concretiza în următoarele 

acțiuni: 

- Diferențierea situațiilor de învățare în acord cu posibilitățile intelectuale ale copiilor dotați; 

- Intervenția timpurie, intensivă, de lungă durată (Whitmore, 1980, SUA);  

- Consiliere psihopedagogică adecvată: individuală sau de grup, prin modificarea situațiilor 

instructiv-educative în funcție de gravitatea și etiologia subrealizării școlare. 

C. Copii și adolescenți dotați și cu dizabilități 

Natura handicapului poate fi motor, senzorial, neurologic sau persoane cu dificultăți 

de învățare, persoane cu probleme de adaptare social-emoțională. 

Problemele copiilor dotați și cu dizabilități: imagine de sine subapreciată; dificultăți 

de învățare; absența unor mecanisme de înlăturare a atitudinilor negative/prejudecăților.   

Factori de mediu: nestimulare, inexistența unor probe adaptate acestui segment, 

atenția educatorilor este mai mult orientată spre handicapul decât spre talentul lor. 

D. Populația feminină și frica de succes se caracterizează prin: nivelul realizărilor 

școlare sau universitare; diferența de abilitate intelectuală (populație feminină și masculină); 

alegerea și evoluția carierei profesionale; imagine de sine; stereotipuri de sex-rol; efectele 

școlarizării în școli/clase de fete; intervenția curriculară. 

Probleme cu care se confruntă acest rup de populație: dificultăți în identificarea cu 

rolurile tradiționale de femeie; efectul Horner sau frica de succes (sindrom de evitare a 

succesului academic)-agresivitate; tendința spre conformism (pentru a fi acceptate și a evita 

riscul de ridicol). 

Intervenții curriculare în susținerea populației feminine: școlarizarea în școli/clase 

speciale pentru fete (favorizează activismul, voluntarismul, spiritul participativ, imagine de 

sine pozitivă, autocontrol mai puternic, postură dominantă în relațiile interpersonale, 

recunoaștere profesională); școlarizarea în clase mixte și diferențierea sarcinilor pe grupe de 

F și B - Crețu, C., 1997 (luarea în considerare a efectelor negative în plan cognitiv, afectiv și 

atitudinal); tabere tematice, asociații și organizații feministe, excursii tematice pe 

problematica feministă; programe educaționale de dezvoltare a unor aptitudini intelectuale 

înalte: independența/flexibilitatea gândirii, imaginație, spirit exploratoriu/de aventură. 

„Dobândește înțelepciune nouă din înțelepciunea veche și vei putea deveni profesor 

pentru alții.” Confucius 

Identificarea, cultivarea și promovarea talentelor 

Identificarea talentelor se realizează prin screening și psihodiagnoză. Un rol important 

îl are consilierul psihopedagogic, dar și formarea profesorilor în acest domeniu. 

Cultivarea talentelor se poate realiza prin: organizarea procesului de învățământ; 

adaptarea curriculum-ului prin diferențiere și individualizare; managementul curriculum-ului 

(ministere, școli, ONG-uri). 
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Promovarea talentelor prin sprijinire, susținere, pledoarie, popularizare, conștientizare 

În activitatea de promovare a talentelor de vorbește de advocacy pentru excelență 

(Crețu C., 1998), aceștia pot fi experți și cercetători în domeniul științelor educației; membri 

ai asociațiilor și fundațiilor de profil; educatori practicieni; părinți ai copiilor și tinerilor 

talentați; membri ai comunității. 

Obiectivele promovării talentelor 

 Sensibilizarea și conștientizarea publicului larg asupra specificității conduitelor 

aptitudinal performante; 

 Neutralizarea prejudecăților legate de natura supranaturală, diabolică sau patologică a 

excepționalității; 

 Corijarea opiniei eronate a fatalității succesului pentru cel înzestrat cu potențiale 

aptitudinale latente; 

 Determinarea politicilor educaționale de promovare a talentelor; 

 Susținerea cercetării științifice a domeniului; 

 Sprijinirea cultivării și afirmării talentelor. 

 
Caracteristici definitorii ale persoanei talentate 

 

Principalele practici de promovare a talentelor în medii educaționale formale și 

nonformale sunt: autoplanificarea și autodozarea studiului; autoorganizarea subiectului de 

învățat după o schemă personală; autoevaluarea rezultatelor obținute; crearea unui mediu 

adecvat învățării în ritmul și stilul învățării elevului; încurajarea formulării de întrebări și a 

autointerogării; observarea sistematică a stilului de învățare; antrenarea în rezolvarea unor 

probleme reale de viață. Demersul educativ pentru elevii cu capacități înalte se poate realiza 

prin identificarea aptitudinilor extraordinare, elaborarea de sarcini extraordinare, participarea 

la experiențe extraordinare de învățare. 

Practici de promovare a talentelor prin intervenție curriculară diferențiată 

1. Domeniul cognitiv 2. Domeniul afectiv – atitudinal 

a. Inteligența superioară mediei; 

b. Capacitatea înaltă de concentrare;  

c. Perseverența; 

d. Calități de comunicare cum ar fi precizia 

și  expresivitatea; 

e. Aptitudini în utilizarea sistemelor de 

simboluri; 

f. Memorie superior dezvoltată; 

g. Curiozitate; 

h. Interese academice multiple; 

i. Capacitatea de a elabora idei originale; 

j. Preferință pentru activitatea 

independentă. 

a. Senzitivitatea generală mărită; 

b. Optimismul; 

c. Calitățile charismatice; 

d. Receptivitatea față de perceptele morale; 

e. Simțul dreptății; 

f. Emotivitate; 

g. Simțul umorului; 

h. Urmărirea unor idealuri; 

i. Nivele înalte de energie, vitalitate; 

j. Angajare personală puternică; 

k. Perfecționism; 

l. Altruism. 
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Acțiuni specifice elevului cu 

aptitudini intelectuale 

înalte 

Recomandări instrucționale 

,,citește mult și repede,” Individualizarea programului de lectură; 

Formarea unui grup omogen de discuții și comentarii pe 

baza materialelor citite; 

Dezvoltarea spiritului critic față de text, 

Focalizarea învățării pe analiza și interpretarea textului citit. 

,,folosește un vocabular 

bogat” 

Introducerea în studiul limbilor străine; 

Accent pe construirea vocabularului; 

Dezvoltarea abilității de relaționare a cuvintelor. 

,,memorează bine cele citite 

și rostite” 

Este solicitat să prezinte clasei ideile subiectului în discuție; 

Pregătește o scenetă, un monolog, o povestire, o poezie, o 

legendă. 

,,pune întrebări 

manifestându-și 

curiozitatea” 

Accent pe înțelegerea metodelor de investigație științifică; 

Dezvoltarea spiritului de observație. 

,,lucrează independent și are 

multă inițiativă” 

Accent pe proiectele de muncă independentă; 

Formarea deprinderilor de organizare a studiului. 

,,se concentrează perioade 

lungi de timp” 

Încredințarea unor sarcini ce necesită timp. 

,,elaborează idei complexe” Introducerea în subiecte complexe de lectură sau de discuție; 

Antrenarea gândirii critice (analiză, evaluare, comparare). 

,,demonstrează o bună 

judecată” 

Introducerea în studiul logicii formale. 

,,emite idei originale și 

ajunge la rezultate 

neobișnuite” 

Antrenarea și aprecierea fluidității, flexibilității; 

Activitate în direcția de dezvoltării rezultatelor obținute. 

 

Aspectele adaptării curriculumului se referă la curriculum diferențiat la nivelul: 

conținuturilor educației proceselor/metodelor didactice, mediului psihologic și fizic de 

învățare, produselor expectate. Talentul poate fi cultivat și prin core curriculum sau educația 

generală care oferă o bază de cunoștințe, abilități și comportamente obligatorii, dar și prin 

curriculum specializat prin formarea de competențe, abilități și comportamente în domenii 

particulare (cu aspecte de diferențiere și individualizare). Un rol important îl are și curriculum 

informal prin ocaziile de învățare oferite de mass-media, muzee, instituții culturale, 

comunitatea locală, familie; curriculum ascuns sau subliminal prin experiența de învățare din 

mediul psiho-social și cultural al clasei/școlii. 

Problematica diferențierii curriculumului poate fi abordată din perspectivă 

managerială, prin elaborarea și introducerea unui proiect de diferențiere a experiențelor de 
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învățare a elevilor, în acord cu nivelurile lor aptitudinale. Diferențierea curriculumului se face 

prin conținut, proces, mediu, evaluare; prin stil, extensiune, profunzime, ritm; de către școală, 

familie, grup de colegi și cu relevanță pentru aptitudini, creativitate, motivație/afectivitate, 

imagine de sine și atitudini. 

Exemple de practici de susținere a copiilor cu aptitudini înalte: gruparea pe școli, 

clase și grupe speciale; programe de burse, grupe omogene și sesiuni de pregătire specială; 

accelerarea studiilor și organizarea centrelor de excelență; activitățile de la Palatele Copiilor 

și cercuri tematice/pe discipline; îmbogățirea programelor școlare (ex. prin activități practice, 

aplicative); programe educaționale susținute de ONG-uri și tabere de vară cu programe 

instructiv – educative. 

Prevederi ale legislației învățământului pentru copiii cu potențial aptitudinal înalt în 

România: 

-1904 – reforma propusă de Spiru Haret; Art. 19 din lege face referire la examenul de 

finalizare a studiilor liceale, cu libertatea pentru etalarea abilităților. 

- Circulara nr. 8345/1971 cu privire la organizarea claselor speciale de matematică, fizică, 

chimie și biologie pentru elevii cu aptitudini și rezultate deosebite la aceste discipline. 

- 1995 – face referiri la elevi și studenți cu capacități intelectuale. 

Ex. Titlul I. Dispoziții generale 

Art. 10. (4) Ministerul Învățământului poate aproba organizarea de unități de învățământ sau 

clase constituite din elevi capabili de performanță. 

Titlul II. Capitolul I.  

Art. 16. (2) Elevii și studenții cu aptitudini și performanțe școlare excepționale pot promova 

doi ani de studii într-un școlar sau universitar. 

În Legea învățământului 2011 apare un capitol distinct Capitolul II. Structura 

sistemului național de învățământ, cu Secțiunea a 14-a. Învățământul pentru copii și tineri 

capabili de performanțe înalte în care se legiferează înființarea Centrelor de excelență, se 

menționează organizarea de olimpiade și concursuri, tabere de profil, simpozioane și alte 

activități specifice, se acordă burse și alte forme de sprijin material pentru copiii capabili de 

performanță; se admite existența unor programe de aprofundare a învățării, de grupare pe 

abilități, de îmbogățire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat și transfer de 

competență, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învățare. 

Principalele dificultăți în activitatea cu elevii talentați sunt: supraîncărcarea cu sarcini 

didactice și extra didactice; existența unui curriculum unic pentru toți; insuficiența claselor și 

a școlilor cu programe speciale; lipsa materialelor informative pe această temă; consultanța 

psihopedagogică deficitară din școli; insuficienta pregătire (inițială, continuă) a profesorilor; 

legislația insuficient corelată cu problematica asistenței educaționale științifice a talentelor. 
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42 prototipuri ale talentului după F. Gagné 

APTITUDINI 

INTELECTUALE 

Enciclopedicul 

Inventivul 

Strategicul 

APTITUDINI 

FIZICE 

Rapidul 

Neobositul  

Herculeanul 

Gimnastul 

Agilul 

APTITUDINI 

SOCIO-AFECTIVE 

Diplomatul 

Confidentul  

Sfătuitorul  

Binevoitorul 

APTITUDINI 

ACADEMICE 

Gramaticianul  

Lexicologul  

Lingvistul  

Geograful  

Savantul 

Matematicianul 

TALENTE 

INTERPERSONALE 

Animatorul 

Judecătorul 

Profesorul 

Oratorul 

Liderul  

Reprezentantul 

Persuasivul 

Administratorul 

Afaceristul 

TALENTE 

ARTISTICE 

Scriitorul 

Meșteșugarul 

Artistul 

Comediantul 

Actorul 

Dansatorul 

Muzicianul 

Cântărețul 

SUCCESE 

INTERIOARE 

Istețul 

Sporadicul 

APTITUDINI 

CREATIVE 

Creativul 

Originalul 

TALENTE TEHNIC 

Mecanicul  

Programatorul 

Inventatorul 
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IMPLICAȚIILE COMUNITĂȚII LOCALE, ALE FAMILIEI ȘI ALE 

ȘCOLII ÎN EDUCAREA ADOLESCENȚILOR / THE IMPLICATIONS 

OF THE LOCAL COMMUNITY, FAMILY AND SCHOOL IN THE 

ADOLESCENT EDUCATION  

 

Epure Teodor
203

 

  

Rezumat. Societatea contemporană este pusă în fața unor provocări, în privința educației 

elevilor, la care este foarte greu să găsești soluțiile cele mai bune sau cel puțin favorabile și de 

preferat. Schimbările intempestive din școală, familie, mediu social  și comunitate sunt tot mai dificil 

de adaptat cerințelor, tot mai rapide și mai greu de stăpânit. Contradicțiile aduc adesea sistemul 

educațional în fața unor alternative și compromisuri. Elevul docil din timpurile demult apuse a devenit 

tot mai subjugat, efectiv, unor comportamente și cutume, în care spiritul de grup primează dincolo de 

orice idee de bună-cuviință, condescendență și respect. Prin statusul său genetic, omul este o ființă 

asociativă, nu poate trăi izolat, din aceasta rezultă și o serie de limite în educația adolescenților în 

familie şi societate, practic, un copil singur poate fi educat mult mai corect decât unul integrat 

aleatoriu într-un grup nepotrivit, din aceasta rezultând adesea comportamente deviante cu urmări greu 

de stăpânit, ideal ar trebui ca familia, societatea și școala să conlucreze armonios în educarea elevilor, 

a tinerilor, în general, practica dovedește totuși multe disfuncționalități în acest sistem pe care le vom 

trata în cele ce urmează.  

Cuvinte cheie: școală, familie, societate, anturaj 

 

Abstract. Contemporary society is facing challenges in terms of educating students, where it 

is very difficult to find the best or least favorable and preferable solutions. Untimely changes in 

school, family, social environment, community are increasingly difficult to adapt to faster and harder 

to control requirements. Contradictions often bring the education system in the face of alternatives 

and compromises. The docile student of long gone times has become more and more subjugated, 

effectively, to behaviors and customs, in which the group spirit prevails beyond any idea of propriety, 

condescension and respect. Through his genetic status, man is an associative being, he cannot live in 

isolation, a series of limits in the education of adolescents in the family and society results from this, 

practically, a single child can be educated much more correctly than one randomly integrated in a 

inappropriate group, often resulting in deviant behaviors with difficult to control consequences, 

ideally the family, society and school should work harmoniously in educating students, young people 

in general, the practice still proves many dysfunctions in this system that we will treat in the 

following. 

Keywords: school, family, society, entourage 
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  Societatea, comunitatea locală și adolescentul de azi 

Prin structura sa comunitatea locală este o adevărată instituție colectivă de care depinde, 

implicit, şi sănătatea spirituală, morală şi socială a membrilor săi. Pornind de la acest 

argument ajungem inevitabil la educarea celor mai tineri membri ai săi, pe care, de foarte 

multe ori, societatea şi comunitatea locală o consideră a fi sarcina exclusivă a şcolii, blamând 

adesea incapacitatea acesteia de a răspunde la solicitările societăţii moderne. Dacă elevii şi-ar 

lua modele din şcoală poate tot ar fi un câştig, având în vedere parcursul deosebit de complex 

al unui cadru didactic, care include şi pregătirea sa moral-psihologică, din păcate, modelele 

adolescenţilor de astăzi sunt artişti de circumstanţă, fotbalişti, fotomodele, actori cu o cultură 

îndoielnică şi, mai ales, unii membri ai societăţii care ies în evidenţă prin vădite carenţe 

educaţionale. 

Structura comunităţii locale şi implicaţiile acesteia în educarea adolescenţilor 

În funcţie de dimensiunile sale o comunitate locală poate fi numeroasă, restrânsă, bogată sau 

săracă, stabilă sau nomadă etc. Dacă avem în vedere statutul său urban/ rural, orice 

comunitate include o serie de lideri oficiali, instituţiişi personal asociat acestora, cea mai 

mare parte a comunităţii o constituie populaţialocalităţii, cu toate aspectele specifice acesteia. 

La aceste elemente adăugăm câteva posibile subcomponente implicate direct sau 

indirect în educarea informală a copiilor şi tinerilor reprezentate prin: 

1. Strada, uliţa, drumul 

2. Vecinii 

3. Cartierul 

4. Scara de bloc 

5. Unele instituţii de cultură/ distracţii 

6. Stadionul 

7. Biserica 

8. Şcoala/ grădiniţa, creşa 

9. Grupul de prieteni ș. a. 

Nu am enumerat decât o mică parte din posibilele surse de inspiraţie în educarea 

adolescenţilor şi a tinerilor, în general. Fiecare dintre componentele enumerate pot contribui 

direct sau indirect în educarea copiilor care au un talent admirabil de a prelua comportamente 

care sunt de foarte multe ori incalificabile sau cel puţin de nedorit, astfel din stradă sau uliţă 

educabilii preiau comportamente violente, atitudini antisociale, un stil haotic de 

comportament pe care adesea şi le însuşesc. Vecinii pot adesea să constituie un model pentru 

adolescenţii, unii se mai ceartă, alţii au un comportament asocial dar sunt şi vecini care sar în 

ajutor în rezolvarea unor probleme specifice copiilor, care dau sfaturi bune, care ştiu să 

mângâie cu o vorbă sau o îndrumare pozitivă. Cartierul, este de multe ori constituit în mod 

aleatoriu, membrii săi nu sunt totdeauna de aceeași condiţie socială, tocmai din această cauză 

din acest mediu pot prolifera grupuri cu intenţii greu de precizat formate din tineri cu o 

educaţie precară ce încearcă să-şi impună autoritatea inclusiv prin forţă, de obicei aşa-

numitele cartiere selecte nu acceptă astfel de membri în sânul lor. Scara de bloc reprezintă 

dincolo de modelele pozitive, reprezentate prin familii cu interese comune şi pozitive şi un 

model eterogen, un loc de asociere a unor grupuri de tineri, găşti sau grupuri eterogene de 
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tineri cu preocupări greu de definit şi controlat. Grupul de prieteni are un rol excepţional de 

important pentru că de structura acestuia depinde, de multe ori, evoluţia viitorului adult, un 

grup compus pe criterii şi interese comune şi bine intenţionate este o asociere fericită, din 

păcate astfel de grupuri sunt rare, iar modul de acţiune al unui grup este total diferit de cel al 

unui individ izolat. Stadionul, ştrandulşi alte locuri de petrecere a timpului liber organizat sau 

independent sunt alte locuri din care adolescenţii preiau modele comportamentale, atitudini, 

modus-vivendi. 

Alături de aceste spaţii şi locaţii specifice putem adăuga şiinstituţiile de educaţie 

formală, şcoala, biserica şiinstituţiile culturale, acestea fac eforturi concertate, se străduiesc să 

descopere metode eficiente de educare corectă a tinerilor, de descoperire a căilor de dirijare a 

tinerilor spre o corectă formare a acestora ca viitori adulţi, din păcate există o serie de 

elemente care pot perturba aceste bune intenţii, iată câteva: 

Elevii găsesc chiar şi în şcoalăposibilităţi de asociere în grupuri cu interese obscure; 

Mulţi elevi, pornind de la modele discutabile preluate din societate, au tendinţa de disimulare 

a interesului, de insobordonare, mitomanie etc Nu toţi elevii sunt bine intenţionaţi. Tinerii 

merg din ce în ce mai rar la biserică. 

Nu toate instituţiile de cultură ştiu să atragă tinerii iar uneori practică activităţi cu un 

vădit caracter cultural îndoielnic care nu educă decât parţialşi incorect comportamentul 

tinerilor. Prin instituţiile sale, poliţia, asistenţa socială şi consiliul local, comunitatea poate 

interveni în educarea corectă a tinerilor prin acţiuni de prevenţie, promovarea unor bune 

practici, activităţi de comemorare a unor personalităţi etc. 

2. Familia şi implicaţiile sale în educarea adolescenţilor 

Familia – celula de bază a societăţii – are un rol la fel de important ca şişcoala în 

educarea adolescenţilor. Date fiind sfidările societăţii moderne, dificultăţile de care se lovesc 

părinţii în educarea adolescenţilor sunt numeroase, adolescenţii au tendinţă să refuze sau să 

nu perceapă corect sfaturile părinţilor, mulţi părăsesc de timpuriu spaţiul familial, alţii se 

asociază în grupuri nefaste. Multe probleme sunt astăzi cauzate de structura familiei 

contemporane: 

Familii biparentale 

Familii monoparentale 

Familii cu părinţi în divorţ 

Familii adoptive. 

Deşi sunt o multitudine de tipuri familiale, cel mai frecvent fenomen contemporan 

este legat de exodul părinţilor spre alte regiuni ale continentului, copii fiind lăsaţi spre 

educarea fie a unui singur părinte, fie a unei rude, fie a bunicilor. Marele ecart educaţional 

rezidă din diferenţa mare de mentalitate între tinerii de astăzi şi persoanele adulte dar şi din 

lipsa afectivităţii părinteşti care pot afecta adesea ireversibil caracterul viitorilor adulţi. În 

familiile cu părinţi bine intenţionaţi, deschişi la schimbare, tinerii cresc disciplinaţi, 

permisivi, cu o gândire pozitivă. În familiile cu probleme sociale, legate de comportament 

asocial, lipsa banilor dar şi ereditate deficitară copii copiază atitudinea părinţilor, sunt 

inadaptabili sau au atitudini greu de controlat. 
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Este de remarcat faptul că adolescenţii păstrează, indiferent din ce familie provin, un 

model atitudinal din familie, de aici şi rolul crucial al acesteia în educarea copilului. Din 

familie provin dealtfel o serie de atitudini pozitive sau negative care marchează educabilul, 

spiritul de frondă, tendinţa de a contrazice, tendinţa de mitomanie şi disimulare în 

contradicţie cu un comportament corect, un discurs civilizat, puterea de a asculta şi de a 

accepta părerea altora, deferenţaşi respectul faţă de cei din jur sunt atitudini de dorit din 

partea adolescenţilor. 

O altă latură atitudinală legată de educaţia în familie este legată de interesul acesteia 

faţă de parcursul educaţional al tânărului, de implicare activă a acesteia în depăşirea 

momentelor de criză şi de caracterul cooperant sau nu al acesteia în eforturile instituţiilor de 

educaţie de a crea o generaţie de tineri mai puţindependenţi de provocările „toxice” ale lumii 

contemporane, de oferire a unor alternative cu rol corectiv şi preventiv. Numai familia, fără 

implicarea şcolii şi comunităţii nu poate rezolva definitiv şi corect aceste probleme şi 

reciproca este totdeauna valabilă. 
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SEMINARUL ON-LINE: ”PRACTICI DE SUCCES PENTRU 

EDUCAȚIA DIFERENȚIATĂ” , CHIȘINĂU /  

THE ON-LINE WORKSHOP: “SUCCESSFUL PRACTICES FOR 

DIFFERENTIATED EDUCATION”, CHIȘINĂU 

 

 

Roșcovan Serafima
204

 

 

 

Rezumat: Seria seminariilor metodice ale profesorilor de geografie de pe cele două maluri de 

Prut a continuat și în condițiile de pandemie mondială, în on-line. Seminarul din 8 noiembrie 2020 s-a 

desfășurat pe platforma Google Meet și s-a bucurat de participarea a 65 de profesori. 

Cuvinte-cheie:seminariu metodic, geografie, pandemie 

 

Abstract: The series of methodological workshops of the geography teachers on the two 

banks of the Prut river continued its online sessions during this global pandemic too. The workshop 

on November 8, 2020 took place on the Google Meet platform and enjoyed the participation of 65 

teachers. 

Keywords: methodological workshop, geography, pandemic 

 

   „Nu există elevi buni și slabi, ci există elevi buni la lucruri diferite” I.T. Radu. 

Acesta a fost mott-oul seminarului metodologic organizat de Societatea de Geografie 

„Gheorghe Năstase” din Republica Moldova în colaborare cu Societatea de Geografie din 

România, filialele Călărași și Suceava. Tema seminarului a fost „Metoda fișelor de lucru: 

abordări tradiționale și digitale”. Această  metodă este pe cât de tradițională pe atât de 

actuală. Despre instruirea diferențiată prin metoda lucrului cu  fișele scria la vremea sa  J. A. 

Comenius „… în livadă ne place sa avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu; 

toate aceste roade sunt bune, nici una nu este de aruncat. De ce sa nu acceptam în școli minți 

mai agere sau mai încete?” 

Metoda lucrului cu fișele a fost una utilă pentru educația din toate perioadele istorice. 

Robert Dottrens (1893 -1984), pedagog din Elveția, promovând această metode în cadrul 

educației diferențiate a tipizat fișele de lucru în câteva categorii: 

- fișe de recuperare, destinate să elimine lacunele din pregătirea elevilor; 

- fișe de dezvoltare, sunt destinate pentru elevii dotați care vor să-și sporească 

cunoștințele mai mult decât nivelul programei; 

- fișe de exersare, de rezolvare a exercițiilor, a problemelor, ele constau în exerciții cu 

dificultate crescândă, pe care fiecare elev le lucrează în ritmul său pentru însușirea 

                                                           
204 Lector superior Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, secretar științific al  Societății de Geografie 
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corespunzătoare a materiei predate. Sunt destinate pentru formarea priceperilor și a 

deprinderilor practice; 

- fișe de autoevaluare, pentru constatarea nivelului de pregătire și asigurare a feed-

back-ului 

Educația diferențiată rămâne un deziderat imperios și la etapa actuală. Lucrul cu fișele 

este o metodă eficientă în realizarea educației diferențiate, ce ține de particularitățile native 

ale fiecărui copil. 

În partea teoretică a seminarului au fost  punctate următoarele repere:   

 Reforma actuală a învățământului școlar a oferit posibilități multiple pentru realizarea 

instruirii si educației diferențiate. Introducerea disciplinelor opționale oferă dascălilor 

posibilitatea de a valorifica pe deplin potențialul de învățare al fiecărui elev în parte. 

 Educația diferențiată cu ajutorul fișelor vizează contribuția fiecărui copil adusă la 

situația predării si învățării. Elevii contribuie la activitate cu propriile lor experiențe, 

atitudini, calități, abilități.  

 Educația  diferențiată cu ajutorul fișelor de lucru are loc atunci când între profesor si 

elev se stabilește o relație de comunicare, bazată pe încredere si sinceritate. Prin 

munca diferențiată, elevii cu un ritm lent de învățare sunt ajutați, evitându-se 

rămânerea in urma la învățătură, iar elevii cu un ritm mai accelerat de lucru, sunt 

ajutați sa-si perfecționeze pregătirea si să atingă un nivel sporit de performanță. 

 Metoda lucrului cu fișele sporește munca independenta a elevului, îi  solicita efort 

propriu, atitudinea creatoare, munca de cercetare, de descoperire. Această metodă 

constituie una dintre cele mai eficiente metode de sporire a randamentului școlar 

ținând cont de  particularitățile de vârstă si individuale ale elevului. 

 Educația  diferențiată  se face pentru a obține maximum de randament din partea 

fiecăruia, pentru a-i învăța pe copii cum sa învețe, cum sa se autoinstruiască. 

Partea practică a seminarului  metodologic a fost dedicată transferului de experiență 

privind implementarea acestei metode în cadrul lecțiilor de Geografie. 

Participanții la seminar au urmărit cu viu interes prezentarea doamnei Tatiana 

Comendant, prof. grad didactic I, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Chișinău, un pedagog de 

excepție cu multă dedicație și cu pasiune  mare față de geografie, ce a demonstrat cu iscusință 

exemple concrete de fișe de lucru pentru diverse inteligențe ale elevilor aplicând teoria lui 

Gardner, a arătat practici de implementare a fiecărui tip de fișe în varianta tradițională dar și 

digitală. Pas cu pas a demonstrat cum poate fi utilizată programa Canva în realizarea 

diverselor fișe de lucru la lecția de geografie, a recomandat și alte platforme, precum: Quizlet, 

Liveworksheets, Wizer.me. Profesoara Comendant a realizat și tutoriale pentru exersarea și 

aplicarea  instrumentelor programei Canva. 

Profesorul Georgian Ungur de la Școala Gimnazială din comuna Modelu, Județul 

Călărași, România este deja bine cunoscut de cadrele didactice din Republica Moldova prin 

munca lui asiduă în domeniul valorificării tehnologiilor informaționale, prin transferul de 

experiență didactică digitală. Lecțiile lui postate în spațiul virtual sunt de mare ajutor pentru 

profesorii de geografie din republică. Raportorul a vorbit despre cum să elaborăm o fișă de 

lucru în funcție de nivelul de dificultate al cerințelor, de particularitățile native ale fiecărui 
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copil în parte, a dat exemple de diferite fișe de lucru în cadrul lecțiilor de geografie la 

tema Caracteristicile climatice ale continentului Africa, aplicând instrumentele Google 

Forms și Google Earth. 

Doamna profesoară Angela Albu, director la Gimnaziul Ciucuieni, raionul Sângerei, a 

prezentat experiențe specifice metodologiei lucrului pentru acasă, subliniind că temele pentru 

acasă trebuie să fie și ele diferențiate, fiind la alegere sau opționale, ținând cont de nevoile, 

interesele și preferințele elevilor. Prezentarea susșinută a captivat participanții prin cercetarea 

profundă a temei date (figura nr. 1), prin experimentul realizat cu elevii, cu părinții, prin 

talentul de manager și marea inspirație în realizarea unei școli moderne. Gimnaziul Ciucuieni 

este azi o școală-model cu săli de clase bine amenajate, dotate cu resurse educaționale 

moderne. Instituția dispune și de o clasă în aer liber - o experiență avansată în domeniul 

educației. 

Au comentat si au analizat profund prezentările la seminar profesorii din România 

Marcel Porof prof. dr. la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, Ionuț Enache de la 

Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești și Alemănuța Toader de la Școala Gimnazială 

Nocrich, Județul Sibiu care ne-a prezentat o fișă utilizată pentru colectarea de date în 

aplicațiile practice prin Platforma ArcGIS, Dorina Nedelea, de la Colegiul Național „Gh. 

Lazăr” din București și Ionuț Bogdan Dumitru, binecunoscut de cadrele didactice sub numele 

de „profu de geografie”, îi mulțumim pentru participare și pentru toate postările didactice la 

Geografie, care sunt de mare ajutor pentru profesori. 

La etapa de sinteze a seminarului participanții au menționat că lucrul cu fișele este o 

metodă foarte eficientă pentru adaptarea procesului educațional la potențialitățile individuale 

ale elevului, la ritmul și stilul de învățare al elevului, la interesele și abilitățile fiecărui copil. 

„OMUL NU E NICIODATĂ ATÂT DE MARE CA ATUNCI CÂND SE LASĂ ÎN 

GENUNCHI SĂ AJUTE UN COPIL”    PITAGORA 

Prezentăm un model de de lucru cu fișele  în cadrul unei lecții de Geografie. 

 

 Tema: America de Nord. Relieful. Disciplina: cl. a VII-a Geografia Continentelor 

și Oceanelor 

1.  Fișă de recuperare Activitățile  elevilor 

 Amintiți-vă  materia învățată 

anterior, examinând Harta 

Tectonică a  continentului 

America de Nord. Numiți 

unitățile structurale ale Americii 

de Nord. Identificați pe harta 

fizică  unitățile de relief care le 

corespund. 

Elevii recapitulează, recuperează materia învățată 

anterior despre unitățile structurale ale 

continentului America de Nord. 

Ei identifică pe harta fizică  unitățile de relief care 

se suprapun corespunzător unităților structurale ale 

continentului America de Nord. Profesorul îi 

urmărește atent, îi încurajează,  le vine în ajutor. 

 Fișă  de exersare Idei surprinse de elevi 

2.  Surprindeți ideile semnificative. 

Citiți activ textul și identificați  

ideile principale. 

 Sunt prezente toate unitățile de relief; 

 Unitățile de relief s-au format timp îndelungat 

sub influența factorilor endogeni și exogeni; 
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 Structurile de relief au dispunere meridională; 

 Podișurile și platourile înalte (500-1500 m) sau 

format la contactul dintre regiunile muntoase și 

cele de câmpie. 

 Fișă de exersare Idei surprinse de elevi 

3.  Interpretați textul, utilizând 

cuvinte și   opiniile proprii. 

 Relieful  continentului este spectaculos cu 

munți, podișuri și câmpii. 

 În munți este frecvent seismul și vulcanismul 

intens. 

 Munții Cordilieri sunt înalți cu vârfuri acoperite 

de ghețari, surse pentru multe ape curgătoare.  

Avalanșele de zăpadă aduc multe victime. 

 Podișurile sunt înalte, situate între munți. 

Activitățile omului în aceste locuri sunt 

limitate. 

  O mare parte din câmpii sunt situate în zona 

rece.   

 Fișă de dezvoltare Sistemul Cornell 

4.  Organizați  textul într-un plan 

de idei, sau într-un rezumat, sau 

într-un  crochiu geografic. Puteți 

utiliza  Sistemul Cornell  

Elevii elaborează un rezumat la textul dat 

Noțiuni-cheie Ideile 

principale 

Rezumat 

  

  
 

 Fișă de evaluare Harta conceptuală 

5.  Schițați o hartă conceptuală la 

tema dată. 

Elevii elaborează harta conceptuală, utilizând 

conceptele: unități structurale, relief, munți 

platouri, podișuri, câmpii, seism, vulcanism etc.  

 

 
Figura nr. 1  
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SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE GEOGRAFIA TURISMULUI 

PENTRU ELEVI IAȘI- ediția a V-a, 27 noiembrie 2020 / THE STUDENTS 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOURISM GEOGRAPHY IAȘI, 5 

th edition, november 27, 2020 

 
 

Albăstroiu Simona
205

 

 

 

 Rezumat. Simpozionul internațional de Geografia turismul își propune să aducă împreună 

elevi de gimnaziu, elevi de liceu și profesori pentru a-și împărtăși experiențele și rezultatele 

cercetărilor în domeniul turismului local.  

 Cuvinte cheie: simpozion, elevi, turism. 

 

 Abstract. The International Symposium of Tourism Geography aims to bring together middle 

school students, high school students and teachers to share their experiences and research results on 

the field of local tourism. 

 Key words: symposium, students, local tourism. 

 

 

 Ajuns la a V-a ediție, Simpozionul Internațional de Geografia Turismului, organizat la 

Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, se adresează atât elevilor din școlile 

gimnaziale și liceele din țară, cât și din statele vecine României care au populație vorbitoare 

de limbă română. Acest simpozion a fost inițiat de către domnul profesor de geografie Viorel 

Paraschiv în anul 2016 în cadrul unui proiect mai amplu, Punți peste Prut, care avea ca scop 

dezvoltarea relațiilor transfrontaliere între cele două țări situate de o parte și de alta a 

Prutului, România și Republica Moldova. Obiectivele proiectului vizau colaborarea în 

domeniul educației formale și nonformale; dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, în domeniul 

educației și al protecției mediului; precum și  diseminarea de bune practici educative, a unor 

metode alternative de educație, în spiritul dezvoltării conștiinței identității naționale. 

Prima ediție a simpozionului a avut loc pe data de 29 noiembrie 2016, fiind asociată 

cu data de 1 decembrie, Ziua Națională a României, tocmai pentru a sublinia importanța 

colaborării transfrontaliere dintre cele două țări care au o istorie comună.    

Simpozionul, devenit o tradiție a liceului, se desfășoară în preajma Zilei Naționale a 

României-1 Decembrie, iar, în acest an, ținând cont de situația pandemică de la nivel 

mondial, ediția a V-a a fost organizată, pe data de 27 noiembrie, exclusiv online, cu 

participarea indirectă a elevilor și cadrelor didactice coordonatoare. Deși trecem printr-o 

situație mai dificilă, mobilizarea elevilor a fost exemplară, între participanți numărându-se 

elevi din trei țări România, Republica Moldova și Ucraina. 

                                                           
205

 Profesor de geografie la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași , str. Milcov, nr. 11;  e-mail: 

albastroius@yahoo.com 



REPERE GEOGRAFICE nr. 15 (2) - 2020 

 

130 

 

Simpozionul este organizat pe două secțiuni, cu tematică diferită. În acest an, 

secțiunea poster a avut ca tematică „Serbările de Sântandrei - tradiții și posibilități de 

valorificare turistică locală”, iar secțiunea prezentări Power Point a urmărit identificarea și 

promovarea „unui arbore secular din peisajul local propus spre ocrotire”. 

La secțiunea poster au fost înscrise 15 echipaje de la Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică, Centrul de Excelență în Transporturi și Liceul Teoretic „George 

Călinescu”, din Chișinău (Republica Moldova); Liceul Teoretic „Emil Nicula”, din Mereni-

Anenii Noi (Republica Moldova), Grupul de inițiativă (Grup scout)/Centrul de creație al 

copiilor, din Orhei (Republica Moldova); Liceul „Ștefan cel Mare”, din Ropcea- Regiunea 

Cernăuți (Ucraina); Colegiul Național „I.C. Brătianu”, din Pitești, Colegiul Economic 

„Anghel Rugină”, din Vaslui, Colegiul Economic, din Năsăud, Colegiul Național „George 

Coșbuc”, din Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic Economic de Turism, din Iași. 

 

 
Harta nr. 1. Distribuția geografică a participanților acestei ediții  

 

La secțiunea a doua au fost înscrise 20 de prezentări Power Point ale elevilor de la 

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, din Chișinău (Rep. Moldova- fig. 1), 

Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, din Ialoveni (Rep. Moldova); Colegiul Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” și  Colegiul Național „Gh. Vrânceanu” din Bacău; Liceul Greco-Catolic 

„Timotei Cipariu”, din București; Liceul Teoretic/Clubul ecologic „Pro-Terra”, din Carei; 

Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, din Brăila; Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, Școala 

Profesională Tătăruși și Liceul Tehnologic Economic de Turism, din Iași (harta nr 1). 
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Parteneri în realizarea simpozionului sunt: Inspectoratul Școlar Județean Iași, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iași- Facultatea de Geografie și Geologie, Societatea de Geografie din Republica Moldova 

„Gheorghe Năstase”, Societatea de Geografie din România, Filiala Iași, Platforma Unionistă 

Acțiunea 2012 și S.C.  Cliven Turism din Iași. 

Felicitări tuturor elevilor participanți și cadrelor didactice care au coordonat lucrările 

prezentate în cadrul simpozionului. 

Rezultatele ediției prezente ale simpozionului sunt publice pe site-ul acestuia, care a 

fost realizat de elevii participanții de la liceul organizator: https://simpozionul-de-geografia-

turismului-pentru-elevi2.webnode.ro/, dar și pe pagina revistei ”Repere geografice” pe 

Facebook. 

 

 
Fig. 1. Captura desktop din cadrul simpozionului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simpozionul-de-geografia-turismului-pentru-elevi2.webnode.ro/
https://simpozionul-de-geografia-turismului-pentru-elevi2.webnode.ro/
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Lansare de carte – ROMÂNIA. GEOGRAFIA INDUSTRIEI / 

Book Launch Event – ROMANIA. INDUSTRIAL GEOGRAPHY 
 

 

Budeanu Petronela
206

 

 

 

Într-o zi de vineri, 27 

noiembrie 2020, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași a găzduit un 

eveniment cultural deosebit. Într-un 

context pandemic accentuat, într-o 

atmosferăsocialădestul de glacială, 

activitatea de lansare a cărții a 

constituit un prilej de întâlnire 

colegială, călduroasă, emoționantă, 

chiar dacă totul s-a desfășurat în 

mediul on-line.  

În acest context s-a desfășurat 

întâlnirea ce a avut ca scop principal 

lansarea cărții  România. Geografia 

industriei. Autorii acestei lucrări 

inedited sunt profesorii Viorel 

Paraschiv, Elena-Simona Albăstroiu, 

Ioan Mărculeț și  Teodor Epure. 

Alături de autori au participat la activitate colegi, prieteni, persoane specializate în domeniul 

geografiei care au avut un cuvânt de apreciere la adresa cărții. Prezentarea lucrării a fost 

susținută de cerc. dr. Radu Săgeată de la Institutul de Geografie al Academiei Române, prof. 

Jenö Trombitás de la Colegiul Economic Năsăud și prof. Constantin Gheorghiță de la Liceul 

Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu”, Iași. 

Discursurile celor amintiți au fost de apreciere, lucrarea fiind un proiect de pionierat 

în domeniul geografiei industriei în ultimii 30 de ani, în cadrul căruia autorii au depus o 

muncă de cercetare laborioasă, meticuloasă și riguroasă. Lucrarea de față presupune o 

îmbinare armonioasă a activității de documentare cu activitatea practică, multe imagini 

constituie fotografii ale autorilor realizate în timpul cercetărilor. Printre aspectele importante 

ale lucrării sunt prezentarea industriei României și procesul evolutiv al societății românești. 

Este realizată o cercetare a ramurilor industriei – industria extractivă, industria prelucrătoare 

și valorificarea patrimoniului arhitectural industrial prin turism specializat.  
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Lucrarea de față este una de referință pentru domeniul științific amintit și constituie o 

sursă importantă și credibilă de documentare pentru toți cei interesați să descopere 

frumusețile și valorile României. 

Felicitări autorilor! Le dorim succes în activitatea de documentare pentru viitoarea 

ediție! 
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V. 

GEOGRAFIA STUDENȚILOR 
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DEȘERTUL ATACAMA – CONSIDERAȚII CLIMATICE / 

CLIMATE CONSIDERATIONS ON ATACAMA DESERT 

 

Niculiță Anastasia
207

 

 

 

 Rezumat. Deșertul Atacama, unul dintre cele mai aride locuri de pe planeta Pământ, este 

situat în America de Sud și acoperă în prezent o suprafață de aproximativ 105.000 km
2
, având o 

lungime de 1600 km și o lățime maximă de 180 km. Este delimitat de Oceanul Pacific la vest și de 

munții Anzi la est. Face parte din ecoregiunea de deșert a Pacificului,care include  deșerturile de 

coastă din Peru și Chile, deșerturile Californiei și Mexicului (Hila, Mojave și Mexico). Factorii care 

au determinat formarea acestui deșert și specificul mediului deșertic ne permit să înțelegem mai bine 

diversitatea geografică a naturii 

Cuvinte-cheie: Atacama, deșert de coastă, foehn, curent rece, El Ninõ, anticiclon 

 

 

Summary: The Atacama Desert, one of driest places on Earth, is located in South America 

and covers an area of about 105.000 . It lies along the meridian for 1600 km and has a maximum 

width of 180 km. It is bounded by the Pacific Ocean to the west and the Andes Mountains to the east. 

It is a part of the Pacific Desert Ecoregion which includes the coastal deserts of Peru and Chile, the 

coastal deserts of California, including the Hila Desert, the Mojave Desert and the coastal deserts of 

Mexico.  The factors that determined the formation of this desert and the specifics of its nature allow 

us to better understand the geographical diversity of the nature. 

  Keywords: Atacama, coastal desert, foehn, cold current, El Ninõ, anticyclone. 

 

Origine. Deșertul Atacama datează de aproximativ 150 de milioane de ani, fiind în 

trecut un fund de mare. Dovezile geologice și mineralogice ale rocilor și alesolului sugerează 

că condițiile extreme de ariditatepersistă în sudul regiunii Atacama de peste 10 milioane de 

ani, făcându-l unul dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cel mai vechi deșert de pe Pământ. 

Motivul principal al aridității extreme a Deșertul Atacama este un model climatic 

preexistent format din prezența unui centru puternic de presiune înaltă în atmosferă pe coasta 

Pacificului în America de Sud și printr-o inversare constantă a temperaturii datorită 

curentului oceanic rece Humboldt. 
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                                     Figura nr. 1.  Localizarea Deșertului Atacama  

(Notă: aria neagră indică Deșertul Atacama în America de Sud; regiunea de culoare gri-închis 

reprezintă regiunea cu înălțimea de peste 3000 m, mai concret –  extensiunea principală a munților Anzi) 

 

 

 

 

După cum se poate observa din figura 

nr. 2, sistemele mari și stabile de înaltă 

presiune denumite anticicloni din Pacific 

persistă de-a lungul coastei, creând vânturi 

alizeice spre nord-vest (cu suflare din sud-

vest) care deplasează stratul de apă de la 

suprafața oceanică departe de coasta sud-

americană. În locul lor se ridică ape reci de la 

adâncime. Pe de altă parte, curentul 

Humboldt transportă apă rece din Curentul 

vânturilor vestice spre nord, de-a lungul 

coastei chiliene; apa care răcește briza mării 

occidentale reduce evaporarea și creează o 

inversiune termică cu aerul rece imobilizat 

sub un strat de aer cald, prevenind 

condensarea norilor care produc ploaie. 

Figura nr.  1.        Vânturile 

vestice 
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Toată umezeala creată progresiv de aceste brize 

marine se condensează de-a lungul versanților abrupți ai 

lanțului muntos Costa, care se confruntă cu Pacificul, 

creând ecosisteme de coastă extrem de endemice, compuse 

din cactuși, plante suculente și alte specimene de floră 

xerofitică. Ultimul factor care contribuie la formarea 

deșertului este sistemul montan al Anzilor. În primul rând, 

acest lucru se realizează prin efectul foehn, un fenomen 

climatic care determină norii aduși de masele de aer 

dinspre estul extra-andin să descarce precipitații pe 

versanții de est ai munților, în acest caz în Munții Anzi, 

astfel încât, atunci când îi depășesc, să nu aibă apă, 

generând astfel deșertul (figura nr. 4). În America de Sud 

acest fenomen se numește Sondas (în unele surse de 

informație denotă că vânturi foehnale în Chile se numesc 

Puelche, care se desprind din partea vestică a munților). 

În al doilea rând, Munții Anzi, împreună cu 

podișurile înalte Puna și Altiplano, formează cel mai lat 

segment al sistemului și reprezintă o barieră orografică 

eficientă în calea maselor de aer umede ce ar putea teoretic pătrunde dinspre regiunea 

Amazonului.  

Clima. Chiar dacă este situat în zone tropicale Atacama nu se încălzește extrem de 

mult datorită apropierii sale de apele reci ale Oceanului Pacific. Noaptea, temperatura poate 

scădea până la  -25°C în zona Ollagüe, iar în timpul zilei temperatura oscilează între 25
o
 și 

Figura nr.  3. Efectul foehnal 

Figura nr.  2.  Curentul Humboldt 
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30°C la umbră. Nu există prea multe diferențe între vară și iarnă, deoarece deşertul se află la 

latitudinea Tropicului Capricornului. Vara temperatura ambientului de dimineață oscilează de 

la 4
o
 până la 10°C, iar în condiții de iradiere solară completă, în timpul zilei, poate ajunge și 

la 45°C. 

Umiditatea relativă a aerului este de abia 18% în interior, dar foarte mare pe coastă, în 

lunile de iarnă ajungând până la 98%. Presiunea atmosferică este de 1.017 mb. Există 

perioade de vânt de tornadă, a căror viteză poate ajunge cu ușurință la 100 km/h, înregistrată, 

în general, la prânz. Topografia zonei este un gradient descendent foarte gradual spre mare, 

iar înălțimea medie este de 400-1.500 metri deasupra nivelului mării (foto nr. 1). 

Precipitațiile medii, în regiunea chiliană Antofagasta, sunt de doar 1 mm pe an. Unele 

stații meteo din Atacama nu au primit niciodată înştiinţare de ploaie. Au fost înregistrate 

perioade de până la 300 de ani fără ploaie în sectorul central, delimitat de orașele 

Antofagasta, Calama și Copiapó, din Chile. Datele ştiinţifice sugerează că s-ar putea ca 

Atacama să nu fi avut precipitații semnificative între anii 1570 și 1971.  

Deșertul Atacama este atât de arid încât munții care ajung până la 6.885 m sunt 

complet lipsiți de ghețari (foto nr. 1) și, în partea de sud, de la 25°S până la 27°S, ar fi putut fi 

lipsit de ghețari în întregul cuaternar, deși permafrostul se extinde de la altitudine de 4.400 m 

și este continuu până la peste 5.600 m. Doar cele mai înalte vârfuri vulcanice (cum ar fi Ojos 

del Salado, Monte Pissis și Llullaillaco) sunt acoperite cu zăpezi permanente. 
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Cele mai uscate părți ale Deșertului Atacama sunt situate între aproximativ 22
o
şi 26

o
S 

într-o vale largă, formată în zona de coastă și în zona mediană. Studiile efectuate de un grup 

de oameni de știință de origine britanică sugerează că unele albii ale râurilor sunt uscate de 

120.000 de ani. Cu toate acestea, unele locații din Atacama sunt acoperite de o ceață marină 

cunoscută local cu numele Camanchaca. Aceasta, în combinație cu roua bogată din aceste 

regiuni, oferă suficientă umiditate algelor hipolitice, lichenilor și chiar și unor cactuși. 

Flora Deșertului Atacama 

Prezența vegetației este legată de condițiile climatice ale teritoriului. Deși este 

adevărat că clima se caracterizează în principal prin temperaturile sale ridicate și absența 

precipitațiilor, există zone marginale, unele situate la o altitudine mai mare, altele, la sud de 

valea Copiapó, care au un nivel mai ridicat de umiditate. Unele văi ajung în deșert aducând 

apele rezultate din topirea ghețarilor din Munții Anzi, Valle de la Luna (foto nr. 7). 

În zonele cele mai uscate ale deșertului putem găsi specii adaptate la aceste condiții 

restrictive de umiditate, cum sunt următoarele: 

- varietăți de cactaceae: Copioaoa; 

- arbuști: Cachiyuyo; 

- arbori: Tamarugo și Roșcovul alb etc. 

Toate au o mare rezistență la deshidratare și salinitate. În zonele mai umede există o 

diversitate mai mare de plante. În Deșertul Atacama are loc unul dintre cele mai 

impresionante fenomene naturale din lume denumit ”deșertul înflorit” (foto nr. 2).  

Foto nr. 1 . Deșertul Atacama 

 Foto nr. 2. Deșertul Atacama în floare 
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”Deșertul înflorit” este legat de fenomenul El Niño și se manifestă în partea de nord a 

deșetrului (foto nr. 2 și 3). La aceste latitudini în unii ani pătrund apele calde pacifice din 

regiunea ecuatorială, care modifică pentru o perioadă scurtă de timp condițiile meteorologice, 

producând precipitații abundente și, odată cu aceasta, germinarea a peste 200 de specii de 

flori, majoritatea endemice, printre care şi cele pe care le prezentăm în continuare (foto nr. 3): 

- Suspine: acoperă suprafețe întinse, având culoare albă sau albastru-deschis. 

- Pata de Guanaco: o floare specifică deşertului și foarte izbitoare, datorită culorii sale 

fucsia (foto nr. 4) 

- Ciucure de saddle: specii endemice, cu floarea în formă de sferă. 

- Añañuca galbenă: de obicei crește în zone mai  izolate; 

- Gheara din León: cunoscută cu numele bijuteria deșertului, este în prezent în pericol 

de dispariție, din cauza, pe de o parte, a deficitului său și, pe de altă parte, a 

comercializării sale ridicate. 

- Ureche de vulpe: este o specie endemică cu o formă particulară, asemănătoare cu o 

pâlnie, care îi permite să capteze apă, iar cu părul în interior, să captureze insecte. 

- Malvilla: una dintre cele mai abundente specii din deșert, care acoperă zone întinse 

ale deșertului, având culoarea liliacului. 

Alte flori foarte reprezentative ale deșertului înflorit sunt: Huilli, Celestina, Catifelele, 

Tomatillos, Capela frătarului, Don Diego de la Noche. 

Foto nr. 3. Flora din Atacama 
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Foto nr. 4. Culoarea”izbitoare datorită culorii sale fucsia”, este culoarea florilor  Pata de Guanaco. 

Fauna Deșertului Atacama 

În ceea ce privește fauna, ca și în cazul florei, prezența unei anumite specii variază în 

funcție de condițiile climatice și caracteristicile terenului. În general, există o varietate mai 

mare de artropode și păsări şi un număr mai mic de moluște, reptile și mamifere. Unele dintre 

cele mai caracteristice specii ale Deșertului Atacama sunt cele descrise mai jos:  

- Vinchuca aparţine grupului de gândaci de pat, cunoscută prin transmiterea bolii „boala 

Chagas” și considerată una dintre cele mai periculoase specii din lume. 

- Scorpioni de obicei, au dimensiuni mici și culori plictisitoare sau transparente. 

- Omizile apar ocazional, după perioade de ploi abundente. 

- Fluturii nocturni sunt întâlniți în zonele populate sau în zonele cu vegetație mai mare 

din deșert. 

- Șarpele cu coadă lungă este endemic în Chile, are culoare cenușie și este otrăvitor, 

deși veninul său este considerat nu foarte toxic. 

- Șopârla este una dintre cele mai ușor de văzut specii, deoarece se găsesc practic în 

toate zonele deșertului. 

- Vicuña acest mamifer se găsește în principal în nordul Chile, fiind o rudă apropiată a 

lamei, dar este mai mică și mai agilă; face parte din subordinul Cămilelor. 

- Guanaco este similar cu vicuñas şi împarte teritoriul cu ea. 

- Vizcacha (foto nr. 5) este un mamifer similar la aspect cu iepurele, răspândit mai ales 

în partea de sud a deșertului. 

- Vulpea Culpeo (foto nr. 6), răspândită pe toată suprafața deșertului, este, în unele 

cazuri, domesticită de locuitorii orașelor. 

- Flamingo poate fi întâlnit pe malul unor lagune cu apă sărată. 

- Șanteste este o pasăre comună în regiunea Atacama, care se găsește în zonele din 

apropierea râurilor. 

- Jote cu cap roșu este un vultur cu capul roșu, care locuiește în pădurile, tufărișurile și 

deșerturile subtropicale. 

- Aguiluchos pot fi găsite în diverse zone ale deșertului, atât în văi, cât și în zone 

interioare. 
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Foto nr. 5.  Vizcacha 

 

 Foto nr. 6. Vulpea Culpeo 
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Foto nr. 7. Valle de la Luna 

Concluzii. Deșertul Atacama este un tip de mediu specific zonei tropicale aride de pe 

fața pacifică sud-americană, cu trăsături specifice naturale (cu numeroase endemisme) care-i 

conferă o identitate naturală particulară, care ne îndeamnă la curiozitate și cercetare. 
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SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ANDREI LA ROMÂNII DIN ȚARA DE 

SUS A MOLDOVEI (NORDUL BUCOVINEI) /  
SAINT ANDREW’S FESTIVAL TO ROMANIANS FROM THE 

SOUTHERN COUNTRY OF MOLDOVA (THE NORTHERN 

BUCOVINA) 
 

 

Șubran Marina
208

 

 

 

Satul Ropcea este o veche vatră strămoșească situată la 6 km de centrul raional 

Storojineț, regiunea Cernăuți, Ucraina. Pentru prima dată este atestat la 18 februarie 1448 de 

cericul domnului Moldovei, Roman al II-lea. Satul nostru are o populație de aproape 3400 

locuitori, care în proporție de 98% la sută sunt români de religie creștin-ortodoxă. Locuitorii 

satului frecventează biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” care este prima și cea mai veche 

biserică din sat. O altă biserică este cu hramul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” construită recent 

(piatra de temelie a fost pusă la data de 13 aprilie 2011) unde serviciile divine se petrec în 

limba română, din anul 2018, de când a fost sfințită masa altarului. Credincioșii satului țin cu 

sfințenie sărbătorile religioase, ca dovadă sunt locașurile sfinte arhipline în aceste zile.  

 În relatarea noastră vom povesti despre sărbătorile religioase de peste an și anume de 

Sf. Andrei (Andrii), despre tradiții și vrăji. Creștinii cinstesc sărbătorile neamului omenesc 

mergând la biserică, punând o lumânare și spunând o rugăciune cu gândul la Apostolul 

Andrei, citesc acatistul sfântului, care este ocrotitorul nostru și a multor creștini din lume. La 

biserică serviciile devine se petrec obișnuit ca și-n oricare sărbătoare. 

1.Vrăji. Vrăji pe colțunași 

În seara sf. Andrei șase fete se adună, la o casă (la o fată), unde își vrăjesc ursitul. Din 

făină albă de grâu plămădesc aluatul care trebuie să fie gustos. Lipesc colțunași umpluți cu o 

hîrtiuță cu numele lor. Le pun pe prag și cheamă pisica să le mănânce. Care va fi întâi 

mâncată aceea se mărită prima. 

2. Ghicitul în nume 

În această seară fetele își pun sub pernă hărtiuțe cu nemele băiețelor care o plac, 

dimineața vâră mâna sub pernă și își ia hârtiuța cu numele ursitului. 

3. Vraja în apa fântânei 

La orele 12.00 noaptea, fata goală merge la fântână și se uită în apa ei, unde trebuie 

să-și vadă viitorul mire. 

4. Vraja păpucului 

În această seară fetele aruncau peste casă o cizmă sau un pantof. În care parte a căzut 

cu botul încălțămintea, într-acolo se va mărita. 

                                                           
208 Elevă în clasa a X-a la Liceul « Ștefan cel Mare și Sfânt»,  membră a ansamblului etno-folcloric «Izvoraș» 

Ropcea, regiunea Cernăuți – Ucraina, coordonator – profesoara  Victoria Costinean 
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5. Vraja gogoșului 

Fetele fac gogoși din tărâțe și dau la porci întrebândui :,,porcule, porcule când m-oi 

mărita?” . După grohaitul porcului află peste cîți ani se mărită. Dacă porcul grohăie odată -

peste un an, dacă de două ori- peste doi, iar dacă tace rămâne nemăritată. 

6. Furatul porților 

În seara Sf. Andrei băieții fură de la fete porțile și le ascund. A doua zi fata trebuie să 

cumpere poarta, cinstindu-i și servindu-i pe băieți la masă. 

7. Obicei 

În ajunul Sf. Andrei gospodarii (de obicei femeile) curăță un cățel de usturoi și fac cu el 

semnul crucii la uși (pe blănița ușii de sus), deasupra geamurilor casei și grajdului pentru a nu 

da voie să intre duhuri rele. 

Concluzii. Informațiile relatate sunt adunate de mine personal de la oamenii din sat de 

diferite vârste și păstrate din cele mai vechi timpuri, iar vrăjile nu au nimic comun cu religia 

creștină. Aceste tradiții au o mare valoare sentimentală pentru noi toți, pentru că ele s-au 

păstrat peste veacuri și confirmă identitatea noastră creștină românească pe aceste meleaguri. 

 

 
Ansamblul artisitic ”Izvorașul” din satul Ropcea coordonat de profesoara Victoria Costinean 

 

NOTĂ: Această lucrare a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia 

Turismului pentru Elevi ediția a V-a – 27 noiembrie 2020, organizat la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași.  
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TRADIȚIILE DE SFÂNTUL ANDREI PE VALEA ILVELOR / SAINT 

ANDREW’S TRADITIONS ON THE ILVELOR VALLEY 

 

Rus Laura
209

 

 

Noaptea Sfântului Andrei este cu adevărat o noapte magică pentru toți locuitorii din 

vetrele satelor situate pe văile Ilvelor, în partea montană și submontană din nord-estul 

județului Bistrița-Năsăud (foto nr. 1). Am cules câteva din tradițiile și superstițiile bunicilor 

noștri, care se pot reuni ca valori spirituale regionale, unele dintre ele păstrate peste secole și 

până-n zilele noastre. 

 

 
Foto nr. 1. Vatra satului Ilva Mare (foto internet) 

 

Amintim din cadrul acestui patrimoniu regional doar câteva tradiții care au valoare 

reprezentativă pentru sărbătoarea de Sfântu Andrei: 

- tinerele încearcă să-și vadă viitorul soț la miez de noapte, se așează complet dezbrăcate între 

două oglinzi într-o încăpere întunecoasă și cu două lumânări poziționate lângă oglinzi și cu o 

alta în mână, toate aprinse, iar apoi încearcă să privească cu ajutorul oglinzii din față spre 

oglinda din spate unde se derulează scene din viață. Se spune că unele persoane au avut astfel 

de iluzii optice și prin fața ochilor li s-au perindat momente din viață, iar unele chiar și-au 

văzut pe viitorul soț, adică ursitul! 

                                                           
209

 Elevă în clasa a XI-a A la Colegiul Economic din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Grănicerilor, nr. 2A. 

Coordonator profesor Jenö Trombitás 
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-  pentru a fi alungate spiritele rele bunicii noștri ungeau toate ungherele gospodăriei cu 

usturoi, de la grajdul animalelor și până la colțurile caselor, ferestrelor și ușilor. Copiii erau 

dați pe mânuțe în semnul crucii cu un cățel de usturoi, crestat și el în același semn al crucii; 

-  bunica ne-a povestit că în noaptea  ”Andriiului”, pe la miezul nopții, se întorcea cu gura-n 

jos un ulcior de lut după ce pe fundul lui s-a pus sare, ritual cu care se spera că se va putea 

cuceri inima băiatului iubit; 

- fetele își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul în noaptea sfântă (foto nr. 2 și 3); 

- în ziua de Sf Andrei nu se mănâncă nimic, dar după apusul Soarelui se frământă un pic de 

făină cu apă și sare, aluatul este apoi copt pe plită și se consumă. În acea noapte cine îți va 

aduce o cană cu apă în vis acela va fi ursitul; 
 

 
Foto nr. 2. Zastrea etnografică a Ilvelor (foto Laura Rus) 

 

- în unele sate un membru al familiei se costuma folosind măști urâte și aducea cadouri celor 

din familie, se pare a fi un ritual de anul nou păstrat de la vechii daci; 

- spiritele rele nu au acces în casă dacă toate cănile, pahare și farfuriile  sunt puse cu gura-n 

jos în noaptea de Sf. Andrei; 

- în gospodării se împrăștia pâine prin curte pentru noroc și protecția de spiritele rele; 
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- în noaptea de Sf Andrei existau și preocupări pentru animalele din gospodărie, se descântau 

droburile de sare care se dădeau animalelor pentru noroc; 

- șezătorile din perioada rece a anului adunau pe toți tinerii din satele Ilvelor. Cu prilejul 

șezătorilor se făceau pregătiri pentru belciugari
210

, jucau și pregăteau ”Capra” pentru 

sărbătoarea Nașterii Domnului sau pentru Anul Nou. 

Concluzii. Punerea în valoare a acestui patrimoniu tradițional al creștinilor din 

această parte de țară poate avea și conotații economice, prin oferta de turism specializat pe 

care investitorii în agro-turismul de aici le oferă. În perspectivă, cu o foarte bună strategie de 

marketing turistic, considerăm că vom putea pune și mai bine în valoare toată suita 

patrimonială turistică, atât cea naturală cât și cea etnografică cu tradițiile noastre bine 

păstrate. 
 

 

Foto nr. 3. Port popular de pe Valea Ilvelor (foto Laura Rus) 

NOTĂ: Această lucrare a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia Turismului 

pentru Elevi ediția a V-a – 27 noiembrie 2020, organizat la Liceul Tehnologic Economic de Turism, 

Iași.  

                                                           
210

 Colindători specifici zonei etno-folclorice a Ilvelor și Năsăudului, ce necesită pregătiri minuțioase ale 

trupelor componente ce se întâlneau începând de la sărbătoarea Sf. Andrei 
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PROTECȚIA UNUI ARBORE IMPORTANT DIN LOCALITATEA 

NATALĂ: SALCIA DE LA NEGREA-HÂNCEȘTI, REPUBLICA 

MOLDOVA / THE PROTECTION OF A SIGNIVICANT TREE IN 

YOUR HOME LOCATION: NEGREA-HÂNCEȘTI WILLOW, THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

Prescornic Valeriu
211

 

 

Salcia (Salix L.) este un gen de plante din familia Salicaceae. Tulpina copacului este 

împățită în trei, fiind noduroasă, iar scoarța cu crăpături. Frunzele salciei sunt alungite si au 

forma de sabie, cresc pana la 10 cm lungime si au o nuanta argintie, dispuse altern pe 

ramurile elastice, netede. Florile unisexuate, dispuse în amenți drepți, cu 2-10 stamine, ovarul 

bicarpelar și stilul cu 2-4 stigmate bifurcate. Mugurii pufoși semi-deschiși ai salciei, înainte 

ca aceștia să înflorească, sunt numiți și mâțișori. Fructul este o capsulă cu 2-4 valve. 

Semințele sunt mici, în număr mare și acoperite cu perișori argintii.  

 

Figura 1. Poziția geografică a satului Negrea 

Dimensiunile măsurate ale arborelui propus pentru protecție (figura nr. 2): 

- înălțimea = 13-15 m 

- grosimea 60cm*3 = 1,80 m 

- vârsta aproximativă = cca 100 de ani. 

Coordonatele geografice ale arborelui sunt redate în figura nr. 3: 

                                                           
211

  Elev în clasa a XII-a (grupa RC-0218) Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău - 

Republica Moldova,  coordonator  profesor Doroșchevici Ecaterina 
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- latitudinea nordică 46 ̊ 48' 4''; 

- longitudinea estică 28 ̊ 24' 28''. 

 

Foto nr. 2. Salcia seculară 

Figura nr. 3. Coordonatele geografice pentru arborele propus spre protecție 

Importanța ecologică și economică a salciei 

- Salcia conține salicina, o substanță asemănătoare acidului acetil salicilic care se 

găsește în aspirină. 

- Salcia este unul dintre primii copaci care înmuguresc și înfrunzesc primăvara și care 

se adaptează ușor la orice tip de schimbări climatice. 
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- Salcia este o solutie excelentă pentru drenarea solului dintr-o grădina umedă sau dintr-

o zona cu panază freatică la mică înalțime față de suprafață. 

- Rădăcinile salciei sunt viguroase și au un rol important pentru reducerea riscurilor de 

alunecări de teren. 

- Frunzele uscate de salcie sub formă de pulbere ajută la tratarea durerilor, în special a 

migrenelor și a durerilor reumatice.  

- Florile de salcie au rol mai ales în tratarea insomniilor, a stărilor de irascibilitate și 

nervozitate și în tonifierea nervilor. 

- Ceaiul de salcie are efecte sedative, trateaza insomniile și calmează durerile uternine, 

dar este folosit și ca antireumatic.  

Argumente pentru protecția salciei 

Acest arbore merită să fie protejat de stat, s-au cel puțin de autoritățile publice locale, 

deoarece poate fi victima activităților antropice, dar este cel mai bătrin arbore de pe teritoriul 

localității, are o istorie bogată și un rol deosebit în mediul natural. Fiind atît de mare, cu 

siguranță merită să fie valorificat, atît pentru dimensiuni, dar și pentru importanța sistemului 

radicular, care are posibilitatea de a absorbi excesul de umiditate pentru a reduce riscul 

alunecărilor de teren, care din păcate este un proces foarte răspîndit în țara noastră, în 

proporții de 60% din teritoriu (foto nr. 4). Sub salcie este mai racoare si umbra rara a acestea 

face locul extrem de placut!  

 

Foto nr. 4. Peisaj forestier local 

 

NOTĂ: Această lucrare a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia 

Turismului pentru Elevi ediția a V-a – 27 noiembrie 2020, organizat la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași.  
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CASTANUL LUI BACOVIA  / BACOVIA’S CHESTNUT 

 

Juverdeanu George Alexandru
212

 

 

Copacii albi, copacii negri 

Stau goi în parcul solitar 

(George Bacovia) 

 

 

 Castanul sălbatic (Aesculus 

hippocastanum), este un arbore din familia 

Sapindaceae. Este răspândit în sud-estul 

Europei, în special în centrul și sudul 

peninsulei Balcanice, precum și în regiuni 

din vestul și nord-vestul Europei. Castanul 

sălbatic are dimensiuni destul de mari, 

putând atinge uneori și înălțimi de până la 

40 m. Acesta este un arbore de talie mare, 

care la maturitate poate să se dezvolte la o 

înălțime medie de peste 10 metri. Perioada 

de înflorire este în lunile aprilie-mai, 

putând avea flori albe sau roze. Acest 

arbore preferă locurile cu soare sau cele cu 

semi-umbră. 

Castanul lui Bacovia  este 

localizat în municipiul Bacau, în parcul 

Bacovia din zona centrală, având geo-

locația 46° 33` 52`` lat. N, 26° 54` 41`` 

long E.  

Aproximăm vârsta la 100 - 110 ani, având la bază argumentele următoare: 

- cele mai vechi exemplare de castan plantate in anii 1935-1936 odată cu organizarea Parcului 

Cancicov au diametrul la 60-70% din diametrul actual al castanului din studiul nostru; 

- castanul lui Bacovia (aşa după cum l-am botezat noi, ţinând cont că în apropiere se află 

statuia poetului) apare în aceasta carte poștală din anul 1938, fiind deja un exemplar viguros 

(foto 2). 

- se poate observa dezvoltarea acestui castan prin compararea celor două cărți poștale din anii 

1938 si 1958 (foto 2-3); 

                                                           
212

 Elev în clasa a XI-a Colegiul Național  “Gh. Vrânceanu” Bacău, coordonator: prof. dr. Şerban Lucian 
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Foto 2-3. Cărți poștale din Bacău, în 1938 (stânga) și  1958 (dreapta). Sursa: colecţia M. Ceucă 

 

Caracteristicile arborelui: 

- amplasamentul este între două clădiri istorice: Palatul Administrativ și vechea primărie a 

oraşului; 

- înălțimea estimată de 15-16 m, încadrându-se în categoria arborilor de talia II; 

- circumferința măsurată este de 2,92 m; 

- diametrul ajunge la 0,92 m; 

- raza de incidență este de 3 m; 

- prezintă două tulpini desparțite la 1,12 m de sol; 

- este un arbore viguros, nu prezintă crengi rupte sau uscate; 

- paviment peste rădăcini: pietriș, după cum se poate observa în imaginea următoare (foto 4) 

 

 
Foto 4.  Completând fişa arborelui (9 XI 2020; foto:  prof. Lucian Șerban) 

 

- nu este afectat de perturbări adiacente; 
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- nu prezintă crăpături, scoarță moartă sau umflături anormale; 

- coroana are forma ovoidal - sferică, simetrică; 

- are o dispunere etajată a ramurilor principale; 

- nu prezintă riscuri de cădere. 

Importanţa castanului pentru comunitatea băcăuană 

-  istorică, deoarece a fost martorul tăcut al dezvoltării urbanistice băcăuane în secolul al XX-

lea; 

- recreativă, întrucât este locul în care bătrânii și copiii se pot odihni la umbră sau pot 

socialize pe băncile din imediata apropiere; 

- ecologică: acest arbore preia din emisiile de dioxid de carbon ale mașinilor care tranzitează 

centrul orașului; 

- peisagistică: arborele este o adevărată pată de culoare printre betoanele monotone din zona 

centrală, având o mare atracţie vizuală pe aleea dintre cele două clădiri istorice. 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Această lucrare a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia 

Turismului pentru Elevi ediția a V-a – 27 noiembrie 2020, organizat la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași.  
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PÂLCUL DE STEJARI SECULARI DE LA CANTONUL SILVIC 

DOBROVĂȚ (PARCELA K 27) / THE CLUMP OF SECULAR OAKS IN 

DOBROVĂȚ FOREST CANTON (PLOT K 27) 

 

Sandu Cristian-Andrei
213

 

 

Parcela silvică numerotată ”27K” face parte din masivul forestier care domină partea 

de sud a județului Iași, pădure situată pe platourile structurale și cuestele Podișului Central 

Moldovenesc.  Parcela K 27 mpresioneză prin grupul numeros de stejari seculari, dar credem 

că şi prin varietatea celorlalte specii de foioase aflate în amestecul tipic regiunii climatice, iar 

în apropiere există un pâlc de conifere delimitat de  un pârâu care se varsă pe stânga văii 

Dobrovățului. Cu prilejul celor câteva vizite în zonă am avut șansa să observ fauna specifică 

mediului forestier de dealuri înalte, în care veverițele se zbenguiau curajos de parcă sunt 

mereu în căutarea ghindelor grase, alte dăți am surprins un jder de copac sfios, dar și 

numeroase cervide inclusiv lopătari, mistreți, vulpi sau iepuri. 

Localizare geografică a parcelei: în apropierea cantonului silvic Dobrovăț, pe stânga 

DJ 247 (figura nr. 1). 

 

 
Figura nr .1 . Localizarea geografică a arboretului de stejari de la cantonul silvic Dobrovăț  
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 Elev clasa a XII-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, Aleea Mircea cel Bătrân, nr. 12. 

Coordonatorul lucrării a fost profesorul Viorel Paraschiv 
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(Sursa hărții Google earth și Facebook) 

A fost selectat un eșantion de 12 stejari seculari cărora le-a fost măsurată 

circumferința, la o înălțime de 130 cm de la sol (figura nr. 1). Media circumferinței arborilor 

a fost de 371cm şi un maxim de 435 cm,  doi arbori depăşind 4,00 m. În zonă mai pot 

observați alții încă vreo 20 de stejari bătrâni, a căror circumferință este apropiată celei 

măsurate. Vârsta estimată a arboretului este cuprinsă între 180-250 de ani și posibil spre 300 

de ani în cazul exemplarelor cele mai mature. 

 

 

Foto nr. 1 . Arboretul de stejari de  la Dobrovăț 

Importanța economică a acestui arboret secular de stejari este foarte mare în opinia 

silvicultorilor, pentru recoltarea ghindelor eșantionate necesare pepinierelor silvice, dar și ca 

fond estetic și peisagistic recreativ, local și zonal, drept pentru care considerăm că parcela și 

pădurea în ansamblul ei ar trebui protejate prin lege. 

 

 

NOTĂ: Această lucrare a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia 

Turismului pentru Elevi ediția a V-a – 27 noiembrie 2020, organizat la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași.  
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UN PROIECT SOCIAL DE SUCCES SAU DESPRE O ALTFEL DE 

GEOGRAFIE PARTICIPATIVĂ! / A SUCCESSFUL SOCIAL PROJECT 

ON A DIFFERENT PARTICIPATORY GEOGRAPHY! 

 

Morariu Ștefan
214

, Apăvăloaei  Alexandra
217 

 

O inițiativă din partea unui om și cadru didactic minunat, domnul diriginte Viorel 

Paraschiv a venit anul aceasta cu o propunere extrem de bună pentru elevii săi,  aceea de a 

ajuta o familie nevoiașă dintr-o comunitate parcă pierdută printre dealurile golașe ale 

Bahluiului, o familie care din păcate nu are posibilități financiare absolut deloc. Totul s-a 

desfășurat destul de repede, ne-am pus pe treabă pentru a strânge hăinuțe și bani pentru 

alimente. Este dureros să ajungi acolo și să observi o casă bătrânească înconjurată de râsetele 

și zâmbetele sincere ale unor copii. Ne așteptau patru copilași, trei mai micuți și un băiat mai 

mare cu probleme grave de sănătate care te face să realizezi cât de dură este viața. Am 

descărcat toate alimentele, am pus bagajele strânse ca donații în camera lor din casă, una 

singură de altfel care îți transmite o energie pozitivă și multă iubire. Nu ne-am gândit nici o 

secundă la banii donați, am făcut asta cu dragul de a le aduce un zâmbet copiilor și de a le 

demonstra că oamenii nu i-au uitat. Nu trăim cele mai bune timpuri, iar oameni răi găsim la 

tot pasul, dar asta nu ne poate împiedica să fim mai buni și să facem fapte bune. 

 

Foto 1. Participanți la proiect în vizita de la Hodora (07 dec 2020) 
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 Elevi în clasa a XII-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Aleea Mirceal cel Bătrân, nr. 12. 
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*** 

Ne-am adunat cu toții forțele și inimile  și după puteri am contribuit cu câte ceva. 

Proiectul nostru a demarat în preajma sărbătoririi Paștelui, în primăvară (foto nr. 2). Atunci, 

în plină pandemie, am reușit să ne mobilizăm câțiva elevi din clasă și cu dirigintele nostru am 

pregătit o donație de alimente, dulciuri și fructe pentru această familie dezavantajată material 

din Hodora-Cotnari. Fiind în plină perioadă de interdicții pe fondul pandemiei nu am reușit să 

ajungem să vedem situația reală din teren, doar dirigintele nostru ne-a povestit cum stau 

lucrurile pe teren cu rpilejul primei vizite. 

 

 
Foto 2. Prima acțiune socială la Hodora ( 16 aprilie 2020), cu doamna psiholog Oana Ciopeică 

 

Pentru campania din decembrie 2020 ne-am pregătit mai bine, fiind strânse donații 

mai multe (haine, jucării, bani pentru dulciuri și alimente), iar prin intermediul dlui diriginte 

au contribuit și doamnele profesoare Pleșca Brîndușa și Albăstroiu Simona. Ne-am deplasat 

la Hodora 10 elevi, dirigintele și un membru al comitetului de părinți al clasei dl Ionel 

Caraiman. A fost o colaborare foarte bună între profesori-părinți și elevi care ne-a mobilizat 

exemplar pe toți elevii, inclusiv pe cei plecați acasă în Republica Moldova care au donat 

electronic sume de bani. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil ca proiectul nostru 

să fie unul de succes. Suntem convinși că am reușit să aducem zâmbetul pe fețele acelor copii 

și vom încerca pe viitor să revenim cu alte donații și ajutoare pentru ei. Proiectul Hodora este 

deocamdată un model despre cum putem sădi fapte bune pentru semenii noștri! Poate fi 

considerat un mic gest pentru că nevoile acestei familii sunt foarte mari, dar sunt conștientă 

că pentru ei, toți, ajutorul nostru a contat enorm! Ținând cont că a fost și Moș Nicolae am 

observat și noi, unii poate cu lacrimi în ochi, licărul speranței pentru fiecare dintre cei 

prezenți. Din punctul meu de vedere, văzând situația acestei familii, am realizat că 
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neajunsurile acestei familii sunt cu mult mai mari față de cele pe care unii dintre colegii mei 

zic că le au și pe care acum chiar pe pot considera ”mofturi”! 

Drumul nostru până la Hodora ne-a prilejuit tuturor celor care am făcut deplasarea și o 

lecție de geografie locală, pentru că am avut prilejul să cunoștem o parte din teritoriul 

județului Iași pe unde pașii încă nu m-au purtat. Am admirat valea largă a Bahluiului spre 

nord de Podu Iloaiei, barajul și lacul de la Tansa-Belcești (foto nr. 3), cartierul de blocuri 

(comuniste) de la Belcești care de la depărtare ni s-a părut a fi un oraș! Apoi am mai aflat că 

în conacul fostei moșii de la Hodora s-a născut scriitorul Cezar Petrescu, cel pe care noi îl 

citim facultativ fiind doar o lectură la alegere!  

 

 
Foto nr. 3. Acumularea antropică Tansa-Belcești, de pe valea Bahluiului 

 

 

 

Notă: un gând bun d-rei psiholog NICOLETA CRAMARUC, cea care a solicitat 

ajutorul semenilor pentru această familie prin intermediul dirigintelui nostru 
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Viorel Paraschiv (coordonator), Ioan Mărculeţ, Elena-Simona Albăstroiu, 

Teodor Epure, România – Geografia industriei, Editura Pim, Iaşi, 2020, 423 

p., 56 fig., 35 tab., 108 foto, bibliogr, webogr. 

 

O geografie a industriei României care să 

surprindă amplele schimbări survenite în ultimele trei 

decenii marcate de schimbarea paradigmei de 

dezvoltare economico-socială era un demers absolut 

necesar însă care din păcate, a avut foarte mult de 

așteptat. Curajul unei astfel de abordări i-a revenit 

unei echipe de cadre didactice cu bogată experiență în 

elaborarea de cărți de specialitate şi didactice, 

monografii şi articole ştiinţifice şi de popularizare. 

 Lucrarea, a cărei extindere depăşeşte 400 

pagini, este o premieră în domeniu: este prima carte 

dedicată exclusiv industriei româneşti actuale. De 

aceea, aşa cum însuşi autorii declarau în deschiderea 

sa, este o carte grea, o carte care a necesitat un volum 

imens de muncă pentru informare şi documentare. A 

cuantifica în termeni precişi şi riguroşi ce a rămas şi 

ce s-a reclădit prin reconversia industriei din 

perioada centralizării economice, modul în care s-au 

„transformat” fostele unităţi industriale prin 

fragmentare şi reconversie, este un demers dificil şi 

laborios, la care mulţi s-au gândit, însă doar patru geografi au avut puterea şi consecvenţa să-l ducă la 

bun sfârşit. 

 Cartea, prefaţată de un „cuvânt înainte” semnat de Prof. univ. emerit Vasile Surd este 

structurată în cinci mari secţiuni de întindere variabilă însă strâns conectate logic între ele, fapt ce 

conferă unitate întregului ansamblu. Ea îşi propune să fie „o radiografie cât mai corectă a dezvoltării 

spaţiale şi a mutaţiilor teritoriale aduse odată cu dezvoltarea industriei actuale în ansamblul ei în 

România la nivelul datelor statistice actuale din anii 2015-2020. Individualizarea subramurilor 

industriale şi a rolului acestora pentru structura funcţională a spaţiului geografic este o altă dorinţă a 

autorilor pentru studiul de faţă” (p. 10). 

 Prima secţiune, Industria şi procesul evolutiv al societăţii româneşti, are un caracter istoric şi 

teoretico-metodologic. Autorii pornesc de la „ceea ce a fost” cu o scurtă incursiune în analiza 

geografică a industriei, a modului cum aceasta s-a configurat şi s-a dezvoltat în timp, în raport de 

favorabilităţile şi restricţiile factorilor de mediu, dar şi în funcţie de caracterul deciziilor politice din 

perioada economiei centralizate. 

 Taxonomia industriei, ce constituie obiectul celui de-al doilea capitol, este preambulul părţii a 

doua a lucrării, consacrată descrierii pe larg a ramurilor industriei. Aceasta constituie secţiunea cea 

mai cuprinzătoare a lucrării (p. 33-351), practic coloana sa vertebrală, care a necesitat cea mai amplă 

muncă de informare şi documentare din partea autorilor. Sunt analizate rând pe rând, pe baza celor 

mai actualizate date statistice şi informaţii documentare, industria extractivă (cu subramurile industria 

carboniferă, industria extractivă a hidrocarburilor, industria extractivă metaliferă, industria altor 
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activităţi extractive şi fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute prin prelucrarea 

petrolului) precum şi industria prelucrătoare (cu subramurile industria energiei electrice şi termice, 

industria metalurgică, industria constructoare de maşini şi echipamente industriale, prelucrarea şi 

industrializarea lemnului şi fabricarea mobilei, industria de substanţe şi produse chimice, tipărirea şi 

reproducerea pe suporţi a înregistrărilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice - lianţi, 

sticlărie şi produse ceramice, industria textilă şi a articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor 

de încălţăminte, marochinărie şi blănărie, industria alimentară, fabricarea băuturilor şi a produselor 

din tutun, precum şi alte ramuri industriale). 

 Secţiunea a treia a lucrării, cu caracter strict geografic, este consacrată regionării industriei 

din România. În acest context, sunt prezentate două studii de caz considerate reprezentative: evoluţia 

spaţio-temporală a industriei la Putna, judeţul Suceava şi industria în judeţul Braşov. 

 În contextul dezindustrializării accentuate ce a marcat ultimele trei decenii de evoluţie 

economică în România, autorii au alocat, în mod perfect justificat, o amplă secţiune valorificării 

patrimoniului arhitectural industrial prin turism. După clarificarea conceptuală a unor noţiuni 

specifice, sunt evidenţiate muzeele şi colecţiile tematice din domeniul exploatărilor resurselor 

subsolice, cele cu profil tehnogen ale unor ramuri şi produse industriale, barajele şi construcţiile 

monumentale ale unor hidrocentrale cu potenţial turistic, precum şi sediile administrative istorice cu 

valoare arhitecturală. 

 Ultima parte a lucrării oferă o perspectivă de evoluţie durabilă a industriei din România 

printr-un management adecvat al haldelor de steril minier şi industrial. Sunt evidenţiate situaţia 

actuală, accidentele ecologice survenite pe fondul unor greşeli manageriale, precum şi perspectivele 

pentru o dezvoltare durabilă echilibrată în acest sens. 

 Concluziile, traduse în patru limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană şi 

maghiară) subliniază faptul că „industria actuală a României se află pe un trend pozitiv al dezvoltării 

sale, mai ales în ultimii 13 ani, după intrarea ţării în Uniunea Europeană. Acest moment istoric, 

produs la 1 ianuarie 2007, a permis o rapidă dezvoltare economică şi, implicit, industrială a ţării” (p. 

403). Pe de altă parte s-au accentuat decalajele inter-regionale cu privire la dezvoltarea industrială: 

„industria românească este în continuare dezvoltată puternic în Bucureşti şi judeţul Ilfov, care deţin 

peste 35% din volumul industrial naţional şi care arată un dezechilibru spaţial cauzat, în principal, de 

piaţa de consum (cifrată la circa 2,5 milioane locuitori) şi de circuitul facil al capitalurilor şi 

bunurilor” (p. 404). La nivel internaţional, „există în continuare mari probleme interne şi 

internaţionale, pe fondul lipsei investiţiilor masive în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 

transporturi indispensabilă implementării proiectelor cu caracter industrial” (idem). 

 Volumul de faţă se înscrie în literatura noastră de specilitate ca o lucrare de referinţă, cu un 

real fond ştiinţific, recomandându-se printr-un stil clar, convingător, şi printr-o informare de mare 

actualitate. Aceasta este susţinută printr-un bogat material ilustrativ şi cartografic. Lucrarea vine în 

sprijinul atât al specialiştilor, cât şi al tinerilor geografi, elevi şi studenţi, interesaţi de situaţia 

economică actuală a României. 

 

 
 

Radu Săgeată 

Institutul de Geografie al Academiei Române  
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Ioan Mărculeț (coordonator), Cristina Petre-Ghiță, Mircea Furdui, Marius 

Lungu, Cătălina Mărculeț, Viorel Paraschiv - Geografie (Europa, România, 

Uniunea Europeană). Ghid de pregătire pentru examenul de 

BACALAUREAT. Sinteze și teste cu rezolvări, Editura Didactică și Pedagogică 

S.A., București 2020, ISBN: 978-606-31-1277-5 

 

 

 

 

Volumul de față, Geografie (Europa, 

România, Uniunea Europeană). Ghid de 

pregătire pentru examenul de 

BACALAUREAT. Sinteze și teste cu rezolvări,  

a fost realizat în urma unei colaborări 

fructuoase a unui colectiv de profesori și 

cercetători de specialitate, recunoscuți pentru 

realizarea manualelor și auxiliarelor școlare,  

cu expertiză în evaluarea școlară și pregătirea 

elevilor pentru examenul de bacalaureat. 

Apărută la  Editura Didactică și Pedagogică, 

lucrarea ce conține 235 de pagini, a fost 

realizată în conformitate cu Programa pentru 

Examenul național de Bacalaureat la disciplina 

geografie, respectând în același timp și 

Programa școlară pentru clasa a XII-a (OMEC 

nr. 5959/22.12.2006), devenind astfel un 

material de lucru ce poate fi utilizat împreună cu oricare din manualele școlare alternative 

aprobate de minister. 

Lucrarea, care include în partea introductivă Programa pentru Examenul național de 

Bacalaureat, este structurată pe trei mari capitole: Europa, România, Uniunea Europeană – 

probleme fundamentale (sinteze), Variante de teste și  Baremele de corectare și autoevaluare. 

Sintezele teoretice realizate de către Ioan Mărculeţ, Cristina Petre-Ghiţă și Cătălina 

Mărculeţ oferă celor interesați informații științifice explicite, actualizate și abordate într-o 

manieră accesibilă, despre Europa, România și Uniunea Europeană. Cele 8 materialele 

cartografice incluse în acest capitol vin în sprijinul elevilor în procesul de învățare, oferă 

informații suplimentare și îi încurajează pe elevi în vederea optimizării rezultatelor școlare. 

 În realizarea celor 30 de variante de teste autorii și-au adus contribuția în mod 

echitabil. Subiectul I a fost realizat de către Ioan Mărculeţ și Cătălina Mărculeţ, subiectul II, 

de către Cristina Petre-Ghiță și Marius Lungu, și subiectul III, de către  Mircea Furdui și 

Viorel Paraschiv.  
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 Structura itemilor propuși spre rezolvare corespunde structurii modelului de subiect 

propus de minister, fiind elevilor de real folos, în procesul de familiarizare cu subiectele 

pentru examenul de Bacalaureat. Varietatea itemilor folosiți (care solicită atât exerciții de 

localizare, dar și comparații, problematizări, calcule, scheme logice) și a materialelor grafice 

și cartografice (hărțile mute ale Europei și României, historiograme, climograme, grafice 

procentuale ș.a.) stimulează gândirea critică, asigură înțelegerea conținuturilor studiate și 

învățarea pe termen lung. 

 Includerea în ghid a baremelor de corectare și autoevaluare a variantelor de teste 

încurajează exercițiul individual al elevilor, care își pot verifica cunoștințele, performanțele 

și, pe baza rezultatelor obținute, își pot organiza modalitatea și programul de pregătire pentru 

examen. 

 În ultima parte a ghidului este inclusă o listă cuprinzătoare de materiale bibliografice 

și surse online de informare, care pot fi consultate de către cei interesați. 

Valoarea adăugată a acestei lucrări este asigurată de originalitatea testelor propuse 

spre rezolvare, susținând elevii în vederea pregătirii pentru examenul de Bacalaureat la 

disciplina Geografie, ajutându-i în procesul de învățare prin aplicații ce vizează punerea 

practică a cunoștințelor teoretice acumulate anterior. 

Lucrarea, este recomandată atât cadrelor didactice cât și elevilor, deoarece îmbină 

armonios informațiile teoretice, specifice conținuturilor studiate în clasa a XII-a, cu cele 

specifice evaluării moderne, din perspectiva gândirii critice, logice și practice. 

 

 

Simona Albăstroiu  

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași  
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GHEORGHE MATEI 

GEOGRAFIE. CAIET CU FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE PENTRU 

BACALAUREAT  EUROPA-ROMÂNIA-UNIUNEA  EUROPEANĂ. 

PROBLEME FUNDAMENTALE 

Editura Andreas - București, 2020;117 pagini; ISBN 978-606-765-109-6 

 

 

 

Lucrarea elaborată de profesorul 

Gheorghe Matei vine să completeze 

oferta generoasă de pe piața liberă a 

auxiliarelor și ghidurilor pentru 

pregătirea suplimentară în vederea 

examenului național de bacalaureat, fiind 

destinată atât profesorilor cât și elevilor. 

Volumul de față întregește pachetul 

educațional complex propus de autor 

alături de lucrarea ”Geografie - ghid de 

pregătire pentru bacalaureat”, apărută tot 

în acest an.  

Volumul are o abordare aparte 

prin cele 50 de fișe de lucru utile 

procesului de învățare și de pregătire al 

elevilor, iar cele 10 teste sunt elaborate în 

manieră originală ca modalitate de 

verificare a acumulării și verificării 

cunoștințelor. Rezolvarea fișelor de lucru 

și a testelor finale asigură atingerea 

tuturor celor 11 competențe evaluate, 

cuprinse în programa examenului național de bacalaureat. 

Prin parcurgerea integrală, pas cu pas, a caietului se asigură o temeinică înțelegere 

și o reală însușire a materiei/conținuturilor, rezolvarea cu succes a subiectelor propuse de 

acest caiet
215

 pot determina rezultate pozitive pentru utilizatori pe măsura eforturilor depuse 

și aspirațiilor fiecărui elev în parte. 

Fișele de lucru sunt însoțite de material cartografic original realizat de autor pe baza 

căruia s-au construit itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi (rezolvare de problem, analiză 

cauzală sau de tip eseu structurat) în manieră originală. Prin rezolvarea fișelor de lucru și a 

verificării rezultatelor evaluării prin teste se oferă un feed-back imediat asupra nivelului 

                                                           
215

 Virgil Dumitru în cuvânt-înainte 
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învățării printr-o măsurare exactă asupra îndeplinirii competențelor verificate secvențial sau 

final. 

Importanța practică a lucrării de față va fi dovedită de interesul și absorbția pieței de 

consum, noi considerând-o drept utilă și recomandată tuturor celor care se pregătesc pentru 

Examenul național de bacalaureat. 

 

Viorel Paraschiv 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 
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Simion Mehedinți România, 1924, București, manual ediția a III-a 

Editura Librăriei Socec&Co, reeditare Editura Terra, Focșani, 2020. 

ISBN 978-606-780-119-4, 286 pag. 

 

 

”Cine nu-și cunoaște de aproape țara și poporul, acela nu nimerește calea vieții sale și cu 

atât mai mult, nu poate pune pe alții la cale” (Simion Mehedinți) 

 

Prin grija neobositului profesor 

Costică Neagu, exegetul operei 

”patriarhului” geografie românești 

Simion Mehedinți, manualul elaborat 

de Simion Mehedinți imediat după 

Unirea tuturor românilor cu ”Patria-

mamă”, în 1919-1920, a fost reeditat. 

Astfel Biblioteca ”Simion Mehedinți” 

s-a îmbogățit cu un nou titlu, al XIX-

lea! Clarviziunea și rigoarea științifică 

în prezentarea faptelor, fenomenelor și 

locurilor geografice este vizibilă în 

fiecare din filele manualului elaborat 

de Simion Mehedinți. Impresionează 

acuratețea și cauzalitatea cu care sunt 

explicate toate trăsăturile analizate, 

începând cu poziția geografică pe 

Glob și pe continent și terminând cu 

spațiul antropogeografic și noțiunile 

de cosmografie, principiul istoric fiind 

deseori invocat. Deasemenea, o 

atenție deosebită este acordată 

exploatării iraționale a resurselor 

dintre care cele forestiere și urmările defrișărilor sunt prezentate și prin fotografii din zona 

obârșiei strămoșești, din depresiunea Vrancei. Astfel aflăm că și atunci, ca și acum, 

defrișările erau la cheremul unor mari procesatori de lemn vest-europeni care aveau mare 

grijă să distrugă mediul natural prin intermediul unor legi făcute cu dedicație pentru ei…! 

Alte informații interesante sunt referirile asupra aspectelor economice, a unor 

investiții importante în procesarea petrolului și a gazelor naturale, a prelucrării paielor pentru 

producerea hârtiei (în sudul Basarabiei), precum și aspectele demografice și a tradițiilor 

mediului antropogeografic. Un capitol aparte este destinat populațiilor românești din Balcani, 

cu explicații asupra modului lor de organizare și de păstrare a identității naționale, pentru 

fiecare minoritate națională fiind prezentate fotografii despre mediul lor de viață! Prezentarea 

orașelor importante ale țării este făcută în manieră istorico-culturală și bogat ilustrată, fiind 
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încă o dovadă a principiului de cercetare specific autorului și a educației permanente asupra 

poporului român, care făceau parte din crezul fundamental al lui Simion Mehedinți! Ultimul 

capitol este o geografie descriptivă, prin intermediul lecturilor geografice, Simion Mehedinți 

ne poartă prin toate frumusețile spațiului românesc, plecând din ”republica Vrancea”, apoi 

prin Apuseni, Maramureș, Dobrogea și litoralul Mării Negre, bălțile de pește, podgoriile, 

regiunile cerealiere ș.a. Sunt descrise și plăgile asupra plaiurilor românești cu invaziile  

dăunătorilor agricoli (columbaca, lăcuste, țânțari etc), dar și frumusețea nativă a româncelor! 

La final sunt și recomandări metodice cu teme pentru elevi! 

Orice popor are momentul lui istoric (Hegel) numai că, din păcate, Simion Mehedinți 

nu a apucat să se bucure vreodată de mersul istoriei pentru poporul său năpăstuit de vremuri 

sau poate chiar de propria neputință…! 

 

Viorel Paraschiv 

Societatea de Geografie din România - Filiala Iași 
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