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Profesorul Alexandru Ungureanu la 80 de ani 

Călător cu maşina timpului: din amintirile unei generaţii / 

Professor Alexandru Ungureanu at the age of 80 

Time traveler: the memories of a generation 

 
 

Şerban Lucian1  

 

 
Primăvara anului 1992, Caransebeş: un elev din clasa a XII-a aştepta cu emoţie 

sosirea subiectelor la Olimpiada Naţională de Geografie. După minute interminabile de 

încordare, în sala de clasă îşi face apariţia un profesor cu o ţinută impozantă, într-un elegant 

costul crem, degajând prestanţă în cel mai natural mod. Un zâmbet cald, încurajator, spre sala 

îngheţată de emoţie. Privirile admirative lasă loc micilor şoşote limirate: „Cine e? Cine e?” 

Undeva, pe rândul din mijloc, elevul nostru zâmbeşte, intuind răspunsul. Opririle zilnice la 

anticariatul-magnet aflat pe traseul către liceu i-au adus în bibliotecă, pe lângă colecţia Jules 

Verne şi diverse lecturi geografice, două cărţi fascinante: o geografie a resurselor naturale şi 

un studiu al oraşelor din Moldova, lucrări care-l făcuseră să întrezărească frumuseţea 

geografiei dar şi complexitatea domeniului de studiu. Păstrate şi astăzi la loc de cinste în 

bibliotecă, acestea aveau să-l introducă de timpuriu pe timidul participant la concursul şcolar 

într-un univers aparte, în care descriptivismul cu care era obişnuit lăsa loc unor studii şi 

analize geografice profunde, aproape de neînţeles pentru vârsta sa. Atracţia geografiei 

devenise însă prea mare pentru a renunţa, iar numele autorului lucrărilor avea să-l urmărească 

pe întregul parcurs… 

Octombrie 1992: primul contact cu viaţa de student. Primelecursuri, seminarii, lucrări 

practice. Din cândîn când, pe lungul şi cam întunecatul culoar de la ultimul etaj al corpului B, 

proaspeţiiboboci se intersectau cu domnul profesor. Jovial, ne răspundea la fiecare salut, 

zâmbind uneori preocupat. Aura cuvântului „decan” (termen cam misterios pentru noi) 

conferea o notă suplimentară de atracţieşi respect...Nu mică ne-a fost mirarea să vedem în 

curând că fiecare dintre noi eram ştiuţi pe nume, dovada vie a unei memorii de excepţie. 

Semestrul al II-lea avea să ne aducă primul curs ţinut de domnul profesor (Geografie 

generală), relevându-ne complexitatea geosistemică a Terrei şi faptul că geografia nu se 

reducea la cele trei manuale pe care le-am avut cu toţii de învăţat pentru dificilul examen de 

admitere. Pentru mulţistudenți, cultura enciclopedică, stilul clar şi sintetic al prezentărilor, 

fluiditatea discursului aveau să reprezinte prima întâlnire din viaţă cu spiritul academic, cu 

erudiţia.  

                                                             
1 Profesor  la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30, cod 600206, 

telefon 0334-405941,  e-mail: luciansherban@yahoo.com 
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Iunie 1993: emoţiile primului examen. Frica de a nu reuşi să te ridici la înălţimea 

cerinţelor îţi dădea frisoane. Fâstâceala din faţa unui bilet cu întrebări şi jena de a nu putea 

răspunde la subiect reprezentau pentru noi pericole mai mari decât nota în sine. De-a lungul 

anilor de studenţie, acest sentiment a devenit şi mai acut, pe măsură ce descopeream 

polivalenţa domnului profesor. Orice examen susţinut la domnul Ungureanu era, înainte de 

toate, o încercare de autodepăşire a limitelor proprii. Nu nota maximă era obiectivul suprem, 

ci frica de a nu pleca capul ruşinat de propria-ţiignoranţă... 

Ianuarie 1994: sesiune dificilă, la finalul unui semestru cu două cursuri foarte 

interesante: Geografia resurselor naturale şi Etnografie şi toponimie geografică. Dacă 

primul avea să ne scoată la lumină particularităţilerepartiţieispaţialeşi secretele bogăţiilor 

Terrei, cel de-al doilea a fost cu adevărat o mare surpriză pentru noi, cei încă neobişnuiţi cu 

abordarea inter şitransdisciplinară. Vastele cunoştinţe în domeniul limbilor străine, 

cunoaşterea detaliată a numeroase izvoare cartografice şi documentare au transformat acest 

curs într-un adevărat univers de cunoştinţe integratoare, structurate şi sintetizate într-o 

manieră deosebită. Dincolo de notele în general modeste obţinute în această sesiune, foştii 

studenţi aveau să trăiască  peste ani păreri de rău că nu mai pot participa la aceste cursuri 

acum, când experienţa şi cunoştinţele acumulate ar fi permis receptarea la un al nivel a 

conţinuturilor. 

29 mai 1995: examen la Geografia populaţieişiaşezărilor. Curs greu, cu un bagaj 

informaţional foarte dens, dar extrem de atractiv.Deşifamiliarizaţi de acum cu prelegerile 

domnului profesor, aveam să rămânem din nou surprinşi: fiecare informaţie, studiu de caz, 

tipologie sau explicaţie îşi găsea un loc precis în discurs, nimic nu era de prisos, nimic nu 

putea fi trecut cu vederea atunci când învăţai pentru examen. Poate subiectiv, consider că 

acest curs ne-a oferit cel mai bun exemplu de înaltă 

ţinută ştiinţifică şi didactică, punct de plecare 

pentru îmbrăţişarea carierei didactice a multora 

dintre noi, pentru dorinţa permanentă de a fi la 

curent cu provocările societăţii contemporane şi cu 

numeroasele palimpseste ale geografiei umane... 

Unul dintre cursurile care, dacă ar fi fost ţinute într-

o universitate celebră din Occident, ar fi făcut sala 

plină, cu studenţiveniţi din multe alte facultăţi...La 

fel ca şi celelalte cursuri, o prezenţă vibrantă, în 

care magistrul vorbea liber, ajutându-se uneori de o 

simplă foaie cu însemnări. Rar se întâmplă să 

beneficiezi de o asemenea erudiţie susţinută de o 

memorie fenomenală... 

1996, anul IV. Un an plin, cu specializarea noastră pe cele trei domenii de licenţă: 

geomorfologie, meteorologie-climatologie, geografie umană. Deşi programa de studiu ne 

permitea să aprofundăm domeniile de interes, cu un prezumtiv suport al atractivităţii oferite 

de documentarea pentru  viitoarele teme de licență, ceva lipsea: întâlnirea cu domnul profesor 

Alexandru Ungureanu. Curricula ne suprima participarea la o nouă întâlnire geografică de 

mare anvergură... 
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Mai 1997: focul examenelor de licenţă. La Amenajarea teritoriului şi aşezărilor, 

grupa studenţilor de la Geografie Umană aştepta cu nerăbdare rezultatele probei scrise. Prin 

cabinetul domnului profesor se perindau sfioşi viitorii absolvenţi, aşteptând verdictul. 

Studentul nostru, fost elev olimpic, avea să trăiască o mare bucurie: „O lucrare excelentă, 

felicitări!” va suna verdictul. O notă mai valoroasă decât multele note maxime obţinute la alte 

discipline de-a lungul timpului, o notă care ştergea ca prin farmec amărăciunea că la toate 

celelalte examene susţinute cu magistrul prestaţia nu fusese nici pe departe la nivelul 

aşteptărilor. Cuvintele spuse atunci, pe un ton blând, cu un zâmbet cald („De ce a trebuit să 

aştepţi cinci ani?”) au reprezentat pentru tânăr validarea faptului că nimic nu e imposibil... 

Anii au trecut cu o viteză ameţitoare. Deşi tot mai rare, întâlnirile foştilor absolvenţi ai 

ultimei generaţii de învăţământ geografic superior de cinci ani cu Domnia Sa lăsau aceeaşi 

puternică impresie. Acelaşi spirit pătrunzător, aceeaşi căldură sufletească, aceeaşi rară 

distincţie a omului de ştiinţă…aceeaşi modestie1. Dincolo de prodigioasa activitate, domnul 

profesor a reprezent un creator de şcoală geografică, un model şi un reper luminos.   

Acum, privind retrospectiv, irupe revelaţia faptului că generaţia noastră a ajuns la 

vârsta la care l-am cunoscut în primii ani de facultate. Pare greu de crezut, deoarece, ştim cu 

toţii, oamenii pe care îi îndrăgim şi îi preţuim nu îmbătrânesc, ei rămân mereu tineri în 

sufletul nostru. La ceas de sărbătoare, îi urăm, aşadar, cu întreaga apreciere, purtând aceleaşi 

emoţii ca la început, multă sănătate şi nenumărate bucurii! La Mulţi Ani, Domnule 

Academician!2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 „Nu-mi stă în fire să fiu mândru”, mărturisea domnul profesor la începutul anului 2016 într-un interviu acordat   

postului de televiziune TVR Iaşi (sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Ipa-BZjxwZA). 
2 Foto: 21 oct 2016 (Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”) 
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Omagiu Doamnei Prof. univ. emerit dr. Irina Brândușa Ungureanu, la 

aniversarea a 80 de ani de viață / A tribute to Prof.  univ. emeritus Dr. 

Irina Brîndușa Ungureanu, on her 80th anniversary 

 

Paraschiv Viorel1 

 

 

Cu siguranță misiunea pe care mi-am asumat-o nu este una deloc ușoară atunci când 

trebuie să-ți aduni amintirile dragi despre cei care ți-au marcat formarea academică. Impresia 

pe care ți-o lasă anii de facultate cu trăirile și 

emoțiile care se succed cu o mare repeziciune este 

marcată diferit și uneori determinant de profesorii 

cu care ai interacționat. Devii licențiat și ești deja 

stăpân pe metodologia evaluării curriculare și, de 

ce nu, poți emite judecăți de valoare despre  

profesorii tăi. 

Doamna Profesoară Irina Ungureanu a 

fost una dintre personalitățile didactice de aleasă 

marcă cu care noi, studenții, am intrat în contact 

pe durata celor 4/5 ani. La cursuri, seminarii și la 

lucrările practice ne vorbea cu cele mai alese 

cuvinte, având întotdeauna la îndemână ”verbul” 

geografic bine articulat și armonizat. Cei din 

grupa mea am făcut specializarea geomorfologie 

aplicată și pedologie și ne-am intersectat mereu pașii cu doamna profesoară Irina Ungureanu, 

profesoara care ne-a orientat discret să descoperim pe îndelete tainele modelării scoarței 

terestre inclusiv cu noile tehnici ce erau în faza pionieratului pe atunci, respectiv GIS. 

Cursurile de Geografia mediului și Geografia Carpaților și Subcarpaților au avut și ele 

încărcături emoționale deosebite.  Cursurile grele cu multă materie și cu o bibliografie 

stufoasă, dar plăcute prin maniera de predare și desfășurare a lucrărilor practice, ne-au făcut 

să trecem relativ ușor și peste acaste discipline. Când ai în sala de curs o personalitate erudită 

dotată cu un bagaj vast de cunoștințe, care oferă explicații cauzale generoase și bine selectate, 

reușești să treci mai repede de orice încărcătură excesivă a programelor academice din acele 

vremuri!  

Am avut lucrarea de licență coordonată de doamna profesoară Irina Ungureanu. 

Conform ”cutumelor” din facultate am mers cu două capitole pentru corectură. S-a uitat prin 

material cu privirea-i ageră, mi-a sugerat câteva aspecte metodologice și mi-a spus: ”ai 

respectat planul stabilit, te-ai încadrat în metodologia de cercetare de teren. E bine, știi limba 

                                                             
1 Societatea de Geografie din România- Filiala Iași, Bd. Carol I, nr. 20, Iași. E-mail: paraschiv03@gmail.com 

Foto 1. Aula Univ. Tehnice ”Gh. Asachi” 

simpozion PESD, 2019 – secțiunea plen 

(moderator) 
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română…să mă anunți când este gata”! Am apreciat foarte mult faptul că lăsa studentului 

capacitatea lui maximă de exprimare geografică și nu dorea reproducerea unor ”postulate” 

bătătorite! 

 

 
Foto 2. Simpozionul Internațional ”Present environment and sustainable development”, iunie 2015, Iași, prof. 

emeritus Irina Ungureanu împreună cu prof. emeritus Micheline Hotyat de la Universitatea Paris IV Sorbona 

 

De-a lungul timpului, post-absolvire, am mai avut ocazia de câteva ori să 

intercaționăm împreună cu prilejul unor manifestări științifice organizate la universitatea 

ieșeană, sau în cadrul comisiei de doctorat la susținerea referatelor. De fiecare dată discuțiile 

profesionale au fost protocolare și cu multă încărcătură emoțională. Îmi amintesc cu mare 

drag lecția erudită de istorie națională de la cetatea Soroca, cu prilejul unei aplicații a 

simpozionului PESD, de acum peste 10 ani în urmă. Doamna profesoară a avut o atitudine 

civică elevată și de punere la punct față de ghidul cetății care ne prezentase frânturi dintr-o 

istorie trunchiată și mincinoasă, care reușise să ne ofenseze pe toți cei prezenți. 

În 2018, cu prilejul Centenarului Întemeierii Statului Național Unitar Român, am 

organizat în calitatea mea de membru al staff-ului filialei Iași a Societății de Geografie din 

România un eveniment geografic la Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. 

Mârzescu” din Iași, cu participarea doamnei profesoare Irina Ungureanu și a domnului 

profesor Alexandru Ungureanu. L-am omagiat împreună pe marele profesor unionist, 

Gheorghe I. Năstase. A fost o adevărată plăcere să-i revedem pe cei doi profesori ce ne-au 

călăuzit pașii profesionali, care cu mare distincție și respect au conferențiat despre valorile 
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cultivate de înaintașii noștri, punctând cu amintiri despre viața personalității vocate, în fața 

unei săli pline de elevi și profesori din liceele tehnologice din județul Iași! 

Aceasta este o incursiune prin memorie, probabil un pic subiectivă, posibil puțin 

jurnalistică, prin care cred că totuși am reușit să reflectez doar o mică parte din personalitatea 

complexă a profesoarei noastre dragi, Irina-Brândușa Ungureanu.  

Acum când borna 80 bate la ușă geografii ieșeni și nu numai ei vă urează multă 

sănătate! Vă mulțumim pentru toată energia și dragostea pe care ne-ați arătato de-a 

lungul studiilor și pentru că ați fost și veți rămâne un exemplu pentru noi. Să ne trăiți 

întru mulți ani! 
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Profesorul universitar doctor docent Petre Gâştescu – la peste 65 de 

ani de activitate în geografie / Professor Dr. Petre Gâştescu – over 65 years 

of geographical activity 

 

Mărculeţ Ioan 1, Mărculeţ Cătălina 2 

 

 

Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

Profesorul Petre Gâştescu s-a născut în satul Soci, comuna Miroslăveşti, judeţul 

Iaşi, la 13 noiembrie 1931, având părinţi pe Vasile şi Victoria Gâştescu, de profesie 

agricultori. A urmat clasele şcolii primare din satul natal, iar pe cele liceale la Iaşi (Seminarul 

”Veniamin Costachi”) şi Paşcani (Liceul Teoretic). În următorii ani (1951-1955) a continuat 

studiile universitare la Facultatea de Geologie-Geografie a Universităţii „C.I. Parhon” din 

Bucureşti, Secţia Geografie, unde a absolvit cursurile instituţiei de învăţământ superior cu 

diploma de merit (fig. 1), având lucrarea de licență „Alunecările de teren de pe interfluviul 

dintre văile râurilor Moldova și Siret între Pașcani și Roman”, coordonată de Prof. univ. dr. 

docent Petre Coteț.   

După finalizarea studiilor universitare, Petre Gâştescu a funcţionat circa trei ani 

(1955-1958) în calitate de cercetător stagiar în cadrul Direcţiei Generale Hidrometeorologice, 

iar apoi, timp de 43 de ani (1958-2001), în cadrul Institutului de Geologie-Geografie (ulterior 

Institutul de Geografie) al Academiei Române, instituţie care i-a marcat cariera de cercetător 

în domeniile limnologiei, hidrologiei, geografiei fizice etc. 

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

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

tel. 0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
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Fig. 1. Diploma de merit şi diploma de doctor docent în ştiinţe 

 

În Institutul de Geografie, cu implicare şi consecvenţă, Petre Gâştescu a parcurs şi 

promovat toate treptele ştiinţifice: cercetător ştiinţific (1958-1963), cercetător ştiinţific 

principal gradul II (1971-1990), cercetător ştiinţific principal gradul I (1990-1996, din 1996 

cu jumătate de normă, iar din 2001 cercetător asociat). În acest interval, Petre Gâştescu a 

îndeplinit numeroase funcţii de conducere: şef sector cercetare (1965-1969), şef secţie 

cercetare / şef de laborator (1969-2001) şi secretar ştiinţific (1968-1971). 

 
Fig. 2. a.) La zidul chinezesc în septembrie 1974. De la stânga la dreapta: Gheorghe Neamu, Tsa Pnig 

(interpret), Petre Gâştescu, Bângu Bing; b.) La a 50-a aniversare a Institutului de Geografie. De la dreapta la 

stânga: prof. dr. doc. Petre Gâştescu, Th. Verstapen (Preşedintele Uniunii Internaţionale de Geografie), acad. 

Victor Tufescu, prof. dr. Dan Bălteanu, membru corespondent al Academiei Române. 

 
 

Înscris la doctorat în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, Petre Gâştescu a 

obţinut titlul de doctor în geografie în anul 1961, cu teza „Lacurile din R. P. Română – 

geneză şi regim hidrologic” (publicată la Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963), 

coordonată de prof. univ. dr. docent Tiberiu Morariu, membru corespondent al Academiei 

Române. În 1966-1967, urmează un stagiu de pregătire la ”International Traning Centre for 

Aerial Survey”, Delft-Olanda, absolvit cu diploma „excellent resultsˮ, iar în anul 1971 obţine 

titlul doctor docent, tot la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu lucrarea 
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„Lacurile din România, limnologie regională” (publicată la Editura Academiei Române, 1971 

și premiată de Academia Română) (fig. 3). 

 
Fig. 3. Lucrări de limnologie realizate de Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

 

În Institutul de Geografie, dr. doc. Petre Gâştescu a fost preocupat de cercetarea 

ştiinţifică în hidrologie (cu precădere în limnologie), geografie fizică, geografie regională, 

ecologie etc. 

Aşa cum reiese din publicaţiile omului de ştiinţă Petre Gâştescu, limnologia a fost cu 

predilecţie domeniul de cercetare al domniei sale, un domeniu puţin aprofundat în acea 

perioadă în ţara noastră. În urma unei ample documentări (din arhiva deja existentă, din 

literatura străină, din analiza materialelor cartografice etc.) şi a cercetărilor de teren minuţios 

organizate, a pus bazele unei metodologii de cercetare, de analiză şi de interpretare a 

rezultatelor. Preocupările au fost centrate pe: geneza depresiunilor lacustre şi clasificarea 

lor, tipul limnologic (determinat printr-o anumită biohidrocenoză)3, bilanţul şi regimul 

hidrologic, regimul termic al apei lacurilor, caracteristicile hidrochimice şi ecosistemul 

lacustru4. Unele lucrări ale domniei sale au fost recenzate în reviste de prestigiu în Italia, 

                                                             
3 Articolul Problemes concernant la typologie limnologique – publicat de dr. Petre Gâştescu în revista de înaltă 

ţinută academică „Revue Roumaine de Géologie, Géophisique et Géographie – Géographie”, 14, 2, 1970 – a 

trezit interesul unor specialişti din afara graniţelor României. Într-o scrisorare adresată autorului, savantul Pierre 

Hubert, care la acel moment era cercetător la Centre d’Informatique Géologique, École Nationale Supérieure 

des Mines de Paris, ulterior secretar general al International Association of Hydrological Sciences, confirma 
concluziile geografului român: „Monsieur, c’est avec beaucoup des satisfactions que je viens de lire votre 

article – Problemes concernant la typologie limnologique – paru en 1970 dans la Revue Roumaine de Géologie, 

Géophisique et Géographie. J’ y ai trouvé des reponces a nombre de mes preocupations. J’ai travaillé sur des 

aspects physique de la limnologie du Léman (lac de Geneve), un peu isole dans une «communaute» 

limnologique presque uniquement preoccupée de biologie. Votre article m’a confirmé dans mon project 

d’entreprendre une bilan thermodynamique du Léman. Je dois parallèlement entreprendre une étude globale 

des grandes lacs de Savoie, qui est au fond une étude de nature typologique. Là encore la methodologie qui 

vous proposez un sera très utile ...”. 
4 Evaporarea apei de la suprafaţa lacurilor din R.P. România (în colab. cu I. Ujvári, 1958); Limanele fluviatile 

dintre Ostrov şi Cernavodă (sud-vestul Dobrogei), 1959; Formarea prin baraj natural a lacului Betiş din 

Maramureş (în colab. cu Ş. Dragomirescu, 1960); Câteva date asupra lacurilor din R.P. Ungară, cu menţiune 
specială asupra Balatonului, 1960; Caracteristicile hidrochimice ale lacurilor din R.P.R, 1960; Consideraţii 

morfogenetice asupra limanelor fluviatile din cursul inferior al Ialomiţei, 1960; Lacul Vulturilor din Siriu – geneză 

şi regim hidrochimic (în colab. cu Gh. Popa, 1960); Lacurile de pe valea Colentinei – geneză şi regim hidrologic (în 

colab. cu Alexandra Nicola, 1961); Tipuri genetice de lacuri în R.P. Română, după originea cuvetei lacustre, 1961; 
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Franța, Uniunea Sovietică (Rusia). Astfel, geografii francezi Maurice Pardé și René Frecaut 

în Revue Géographique de l’est, Année 1965, intitulează astfel recenzia La limnologie 

roumaine et ses problémes d’apres P. Gâştescu în care, după o trecere în revistă a capitolelor, 

în final, subliniază „Il est a souhaiter que des recherches d'hydrologie lacustre aussi précises 

et savantes se développent dans de nombreax pays. Le travail de P. Gâştescu dépasse 

largement le cadre des lacs roumaine et témoigne de la remarquable vitalité de la jeune 

ecole de limnologie roumaineˮ. Lucrarea Lacurile pe glob (Editura Științifică, 1969) 

recenzată de Riccardo Riccardi, în Bolletino della Societa Geografica Italiana,1971, a 

constituit și motivația alegerii ca membru al Societății Geografice Italiene cu următoarea 

caracterizare „Petre Gâștescu, professore di geografia al Universita di Bucarest, uno dei 

maggiori competenti del mundo in fatto di limnologia autore, fra l'altro di un’opera su tutti 

laghi della Terraˮ. 

În concepţia Profesorului Petre Gâştescu, exprimată în articolul Limnologia – ştiinţă 

de graniţă între geografie, hidrologie şi biologie, 1972, limnologia (ştiinţa lacurilor) este o 

ştiinţă de graniţă între geografie, hidrologie şi biologie, ce are strânse legături şi cu alte ramuri 

ale ştiinţei de la care împrumută unele metode de cercetare. În acest ansamblu de idei, 

limnologia are două subramuri: una numită limnologie fizică (limnogeografie) care studiază 

biotopul lacustru (depresiunea şi apa) şi limnologia biologică (limnobiologie) care studiază 

biohidrocenoza (biocenozele lacustre). 

Urmare a pasiunii pentru studiul lacurilor, pentru care a dezvoltat o autentică şcoală 

limnologică în România, în anul 2008, Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu (în calitate de 

preşedinte), împreună cu conf. univ. dr. Petre Brețcan (secretar), a înfiinţat „Asociaţia 

Română de Limnogeografie”, cu revista întitulată „Lakes, reservoirs and ponds, Romanian 

Journal of Limnology”, și a organizat conferințe internaționale cu tematică deosebit de 

actuală „Resurse de apă și zone umedeˮ(Water resources and wetlands) în 2012, 2014, 2016, 

2018, de regulă la Tulcea, cu aplicații în Delta Dunării, la care au participat numeroși 

specialiști de pe toate continentele.  

 

                                                                                                                                                                                              
Zonele lacustre pe teritoriul R.P. Române, 1962; Lacurile din România – geneză şi regim hidrologic, 1963; Curba 

batimetrică în interpretarea tipurilor genetice de lacuri, 1963; Caracteristicile hidrochimice ale lacurilor din 

bazinul Fizeşului (în colab. cu M. Parichi, 1963); Problèmes concernant le bilan hydrologique des lacs avec des 

exemples de Roumanie, 1964; Problèmes concernant le bilan hydrologique des lacs avec des exemples de 

Roumanie, 1964; Limnologia şi problemele actuale în cercetarea lacurilor din România, 1966; Quelques aspects du 
bilan hydrologique des lacs de la Plaine inundable du Danube (în colab. cu Ariadna Breier, 1966); Die Merkmale 

des thermischen Zustandes der Seen im Donautal (Rumanischer Abschnitt), 1966; Caracteristicile hidrochimice ale 

lacurilor din lunca Dunării, 1967; La zonalité géographique verticale réflectée dans le régime hydrologique des 

lacs de Roumanie (în colab. cu Ariadna Breier, 1968); The synoptic profile of lake water temperatures relative to 

altitude (în colab. cu Ariadna Breier şi B. Driga, 1969); Problèmes concernant la typologie limnologique, 1970; Die 

chemische Zusammensetzung von Eis und Wasser bei einigen Seen in Rumanien-Vergleichende Bemerkungen (în 

colab. cu B. Driga, 1971); Lacurile din România, limnologie regională; 1971; Limnologia – ştiinţă de graniţă între 

geografie, hidrologie şi biologie, 1972; Les limans et les lagunes de Roumanie (în colab. cu Ariadna Breier, B. Driga 

şi Tatiana Nicolae, 1972); Artificial lakes of Romania (în colab. cu Ariadna Breier, 1973); Some aspects of the hydric 

balance of lakes in the  eastern Romanian plain in the years 1956-1970 (în colab. cu B. Driga, 1973); 

Caracteristicile hidrochimice ale lacurilor din Câmpia Română Orientală, 1974; Relations hydrochimiques entre 
les lacs et les eaux souterraines de la plaine Roumaine de nord-est, 1977; Les lacs littoraux roumains-particularités 

hydriques, modifications anthropiques et leur utilisation (în colab. cu Ariadna Breier, 1982); Heliotermy – a 

peculiarity of some lakes in Romania (în colab. cu Camelia Anghel, 1983); Lacul de baraj antropic – un ecosistem 

lacustru aparte (în colab. cu B. Driga, 1996) ş.a. 
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Fig. 4. a. Imagine de ansamblu cu participanţi la primul simpozion organizat de Asociaţia Română de 

Limnogeografie, în colaborare cu Universitatea „Valahia” Târgovişte, iunie 2010. b. La susţinerea tezei de 

doctorat de către Petre Breţcan, la 28 iunie 2007, la Institutul de geografie. Comisia: prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu (îndrumător ştiinţific), prof. univ. dr. Mircea Buza (preşedinte), prof. univ. dr. Ion Marin, prof. univ. 

dr.  Gheorghe Romanescu şi cercet. ştiinţ. dr. Basarab Driga (referenţi). 

 

Hidrogeografia, ştiinţă analitică şi de sinteză, de integrare a resurselor de apă în 

contextul condiţiilor geografice ale unui teritoriu, a constituit o altă direcţie de cercetare 

pentru geograful Petre Gâştescu. Având ca repere definiţiile formulate de R. Keller-Germania 

(1962) şi V. Mihăilescu (1968) şi metodologia şcolilor franceză şi poloneză, Petre Gâştescu a 

contribuit la îmbogăţirea acestui domeniu, atât prin cercetări directe în echipă – cu 

colaboratori precum dr. Ion Zăvoianu, Ariadna Breier, dr. Basarab Driga ş.a., prin promovarea 

hidrogeografiei şi a resurselor de apă din România în cadrul Institutului de Geografie –, cât şi 

prin fixarea unor teze de doctorat, în calitate de conducător ştiinţific. Contribuţia sa în acest 

domeniu a fost prezentată în cadrul unor congrese și simpozioane internaționale şi sesiuni de 

comunicări ştiinţifice şi publicată în reviste de specialitate5. O parte din rezultatele cercetărilor 

au fost cuprinse în lucrarea Geografia Văii Dunării Româneşti (1969) şi în hărţile şi planşele 

Atlasului R.S. România (Resursele de apă şi potenţialul de folosire, pl. V-5, 1976; 

Hidrogeografia, scara 1 : 1.000.000, pl. V-6, 1976 ş.a.). 

Cercetările regionale întreprinse de Profesorul Petre Gâştescu au vizat, în special, 

arealele din sud-estul României (Câmpia Română, Dunărea, Delta Dunării şi litoralul 

                                                             
5 Légende des cartes hidrogéographiques (în colab. cu I. Zăvoianu şi B. Driga, 1967); L’Hydrogéographie et la 
carte hidrogéographique, 1970; L’exces d’humidité dans la portion nord-ouest de la Plaine Roumaine (causes et 

consequénces), 1974; The hydro-climatic particularities of Romania (în colab. cu I. Poşota, N. Ciovică şi Iulia 

Pătăchie, 1975); Les particularités hydrogéologiques de la Plaine Roumaine nord-est et le régime de variation du 

niveau piézométrique pendant la période d’excès d’humidité 1969-1973 (în colab. cu I. Zăvoianu şi Ariadna Breier, 

1975); Hidrogeografia – direcţii noi în cercetarea geografică, 1978; Water resources in the romanian Carpathians 

and their economic management, 1990; Bucharest Municipality – its peri-urban zone water supply, function, 

1998; On the genesis and time-space distribution of water resources in Romania. Geographical aspects (în 

colab. cu I. Zăvoianu, 1998); Teritorial distribution of water resources in Romania in term of social-economic 

demand (2003-2004); Water resources in Romania – categories and spatial configuration, 2006; Wetlands – 

categories, functions, ecological reconstruction and management with special reference to Romania (în colab. 

cu D. Ciupitu, 2007); Resursele de apă din România. Potenţial, calitate, distribuţie teritorială, management, 
2010; The Danube river in the lower sector in two hidrologycal hypostases-high and low waters (în colab. cu 

Elena Ţuchiu, 2012); Water resources in the Romanian Carpathians-genesis, territorial distribution, 

management, 2014; Danube hydrographical, hydrologycal and qualitative characteristics water with references 

on pontic sector (în colab. cu Elena Țuchiu, 2020) ş.a. 
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românesc al Mării Negre). O atenție deosebită a fost asupra relaţiilor existente între 

componentele mediului înconjurător şi regimul hidrologic al lacurilor. În Delta Dunării, 

cercetările începute încă din anul 1960, continuate şi în prezent, au vizat bilanţul hidric al 

unor complexe lacustre precum Matiţa–Merhei–Bogdaproste, Roşu–Puiu–Lumina ş.a. şi 

relaţiile dintre acestea şi principalele braţe ale Dunării. Pe baza observaţiilor şi măsurătorilor 

întreprinse, a stabilit indicele de primenire a volumului de apă din unele lacuri interioare ale 

Deltei Dunării, aspect important în starea calității lacurilor pentru fauna piscicolă în raport cu  

procesul de eutrofizare. 

O preocupare, de asemenea, importantă a fost cartografierea spaţiului deltaic care a 

suferit de-a lungul timpului profunde modificări, cauzate de amenajarea unor incinte în 

scopuri agricole, piscicole, stuficole sau silvice. Efortul întreprins, a fost concretizat prin 

publicarea unei hărţi a Deltei Dunării, la scara 1:75.000, în anul 1983. În deceniile următoare, 

harta a fost actualizată, sintetizată și publicată ca hartă turistică la scara 1:150.000 în mai 

multe ediții în 1986, 1992, 2001, 2004, 2007, cu texte în limbile română, franceză, engleză şi 

germană (la unele ediţii). 

Implicarea Profesorului dr. doc. Petre Gâştescu în studierea şi promovarea acestui 

spaţiu mirific al României a sporit după anul 1989. Datorită activităţii ştiinţifice şi implicării 

sale, în anul 1990 a devenit membru cofondator şi membru în Consiliul Ştiinţ ific al 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Rezultatele deosebite obţinute au devenit subiecte ale 

unor comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale6 şi au reprezentat o bază solidă în 

publicarea lucrării Delta Dunării – rezervaţie a biosferei (două ediții: 2006, 2008), editori 

Petre Gâştescu şi Romulus Ştiucă (fig. 5). 

În preocupările Profesorului Petre Gâștescu a intrat şi litoralul românesc al Mării 

Negre, dintre golful Musura, la nord, şi Vama Veche, la sud, cu frontul deltaic, lacurile 

litorale, morfodinamica ţărmului şi aspectele managementului. În cercetarea lacurilor din 

acest spaţiu s-a pus accentul pe aspectele genetice ale cuvetelor lacustre, pe bilanţul hidric (cu 

particularităţile hidrochimice), pe modul de utilizare a acestora şi pe problemele 

managementului actual. Morfodinamica ţărmului a fost studiată în raport cu tendinţa de 

ridicare lentă a nivelului Mării Negre (0,18-0,2 cm/an), cu reducerea semnificativă a 

aluviunilor Dunării (de la 67,0 mil. t/an în perioada 1921-1950, la 29,4 mil. t/an între 1981-

1990) şi cu construcţiile hidrotehnice, ca digul de la Sulina şi cel de la Capul Midia, care au 

dus la modificarea traseelor curenţilor litorali.  

 

                                                             
6 Cu implicarea esenţială a profesorului Petre Gâştescu, Institutul de Geografie al Academiei Române și 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării au organizat la Tulcea, în 1999, manifestarea 

ştiinţifică internaţională „The Delta’s – State-of-the art, protection and management”, care a avut ca rol esenţial 

cunoaşterea problematicii Deltei Dunării şi în afara României. 
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Fig. 5. Lucrări de cercetare şi promovare a Deltei Dunării  

realizate de prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

  

Morfodinamica ţărmului a fost studiată în raport cu tendinţa de ridicare lentă a 

nivelului Mării Negre (0,18-0,2 cm/an), cu reducerea semnificativă a aluviunilor Dunării (de 

la 67,0 mil. t/an în perioada 1921-1950, la 29,4 mil. t/an între 1981-1990) şi cu construcţiile 

hidrotehnice, ca digul de la Sulina şi cel de la Capul Midia, care au dus la modificarea 

traseelor curenţilor litorali.  

Cunoscând problematica regiunii de coastă marină, în 1991 Profesorul Petre 

Gâştescu a însoţit specialiştii Băncii Mondiale pe litoralul românesc, iar în anul următor a 

participat, împreună cu specialiști români, bulgari și turci, la un schimb de experiență în 

problema managementului zonei de coastă marină în S.U.A. Prin Hotărâre de Guvern, a fost 

numit membru în „Comisia Litoral”, ulterior în această problemă a prezentat comunicări 

științifice la mai multe manifestări internaţionale din S.U.A., Italia, Bulgaria şi Olanda, toate 

aceste acțiuni făcându-se în cadrul Comisiei Internaţionale a Zonelor de Coastă Marină 

(ICZM), finanțate de Banca Mondială.  

În ansamblu, de-a lungul timpului rezultatele din activitatea de cercetare din 

domeniile aprofundate (hidrologie, geografie fizică, geografie regională etc.) au fost 

prezentate de Profesorul Petre Gâştescu la numeroase conferinţe sau congrese din ţară şi din 

străinătate (Suedia, Franţa, Ucraina, Marea Britanie, Federaţia Rusă, Finlanda, Slovacia, 

Bulgaria, S.U.A., Italia, Armenia, Olanda, Israel, Germania ş.a.). 

Activitatea didactică a Profesorului Petre Gâştescu a debutat în anul 1970, prin 

concursul susținut pentru gradul didactic de lector universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani, 

al Universităţii din Bucureşti, unde a predat trei ani cursurile de „Geografia fizică a 

continentelor” şi „Biogeografie şi Pedogeografie”. În intervalul 1975-1989, cât Institutul de 

Geografie a fost integrat în Universitatea din Bucureşti, Petre Gâştescu a susţinut numeroase 

prelegeri, ca invitat la cursurile de „Hidrologie”, de către profesorii Aurora Posea, Ion Pișota 

şi Valer Trufaş, şi la cele de „Geografia României”, de către profesorii Valeria Velcea şi 

Grigore Posea.  

Din anul 1992 până în anul 1995, a desfăşurat o activitate didactică şi administrativă, 

ca profesor şi decan în Universitatea „Dacia” din Buzău, instituţie privată, la care a predat 

cursul de „Hidrologie generală”. 

Începând din anul 1994, după concursul de titularizare pe gradul didactic de profesor 
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universitar în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, instituţie de stat înfiinţată în 

1992, Profesorul Petre Gâştescu a desfăşurat o activitate didactică susţinută. În cadrul 

universităţii a predat cursurile „Hidrologie generală, Limnologie şi Oceanografie” şi 

„Geografie regională a României”. Pe lângă aceste cursuri de bază, a mai predat cursuri 

opţionale de „Calcule şi sinteze hidrologice”, „Ecologia aşezărilor umane” şi 

„Managementul mediului”, ultimul fiind la masterul înfiinţat din 1999. O latură a activităţii 

Profesorului Petre Gâştescu în Universitatea „Valahia” a fost şi cea de cercetare ştiinţifică 

pe bază de contracte. În perioada 1996-2001, în calitate de director de proiect, a condus două 

contracte finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS): „Starea mediului şi dezvoltarea durabilă a 

aşezărilor umane cu referire la judeţul Dâmboviţa” (1996-1999) şi „Studiul geografic al 

resurselor de apă din România în concepţia dezvoltării durabile” (1999-2001)7. De 

asemenea, în cadrul programului TEMPUS-PHARE, iniţiat de Comunitatea Europeană în 

perioada 1995-1998, a participat la tema „Gestion et protection de la resource en eau”, în 

coordonarea Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti – coordonatori fiind profesorii 

Radu Drobot (România) şi Jean Pierre Carbonnel (Franţa).  

Pe lângă activitatea de predare-cercetare, Profesorul Petre Gâştescu a îndrumat 

numeroase lucrări de licenţă la specializările de geografie şi istorie-geografie şi a participat la 

practica de vară şi la aplicaţiile cu studenţii. 

Tot începând din anul 1994, în calitate de profesor asociat la Universitatea din 

Bucureşti, Facultatea de Geografie, a predat cursul „Ecologia aşezărilor umane” şi predă 

cursul „Economia şi managementul mediului” la specializarea Geografia mediului, iar la 

studii aprofundate Modelarea sistemelor de aşezări urbane şi rurale, cursul „Dezvoltarea 

durabilă a aşezărilor urbane şi rurale”8.  

Din anul 2002, până în prezent, Petre Gâştescu, în calitate de profesor asociat, 

ulterior titularizat la Universitatea Hyperion din Bucureşti, predă mai multe cursuri – 

„Hidrologie generală”, „Geografia regională a României”, „Ecologia aşezărilor umane” şi 

„Gospodărirea apelor” și la masterul Managementul mediului și dezvoltare durabilă – și 

îndrumă lucrări de licență și de disertație. 

 

                                                             
7 Pentru a asigura studenţilor de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte cărţile necesare pregătirii de 

specialitate, profesorul Petre Gâştescu a pregătit şi publicat următoarele lucrări: Hidrologie, 1998; Limnologie şi 
Oceanografie, 1998; Dicţionar de Limnologie, 2000; Oceanografie (în colab. cu Ovidiu Murărescu şi Petre 

Breţcan, 2004) ş.a. (fig. 6) 
8 Pentru studenţii din Facultatea de Geografie din Universitatea Bucureşti a publicat cursurile: Ecologia 

aşezărilor umane, 1998; şi Managementul mediului, 2001. 
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Fig. 6. Lucrări destinate învăţământului universitar  

realizate de prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

 

Urmare a cunoştinţelor şi abilităţilor demonstrate, în anul 1972 dr. docent Petre 

Gâştescu a primit dreptul de conducere de doctorat, în domeniile hidrologiei (1972-1990) şi 

geografiei (din 1990) (fig. 4.b.). Până în prezent, din tezele coordonate, 40 au fost susţinute9. 

Aceste teze s-au remarcat prin temele interesante, fapt ce a făcut ca două să fie realizate şi 

susţinute în cotutelă cu Universitatea Aix–Marseille I din Franţa.  

Ca specialist în geografie, a fost solicitat ca referent la peste 165 de teze de doctorat 

susţinute în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române şi la universităţile din 

Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Galaţi şi Chişinău (Republica Moldova). De asemenea, 

a făcut parte din comisii de promovare a cercetătorilor din institutele de Geografie, Biologie 

şi Speologie din Bucureşti, de la Institutul Delta Dunării din Tulcea, precum şi a cadrelor 

didactice de la universităţile din Bucureşti şi din ţară (Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Galaţi, 

Timişoara, Oradea, Constanţa şi Suceava).  

Pe lângă activităţile de cercetare şi didactice, desfăşurate cu profesionalism şi dăruire, 

Prof. univ. dr. docent. Petre Gâştescu a întreprins şi o amplă activitate de popularizare a 

informaţiilor geografice. Pentru realizarea acestui deziderat a publicat numeroase articole şi 

mai multe cărţi şi a participat la emisiuni de radio și de televiziune, fiind apreciat de cititorii 

și ascultătorii dornici de cunoaştere a geografiei Pământului. Între aceste lucrări semnalăm: 

Lacurile Terrei (patru ediţii: Edit. Albatros, 1978; Edit. CD Press, 2002, 2006, 2008), Insulele 

Terrei (în colaborare cu A. Cioacă; trei ediţii: Edit. Albatros, 1985; Edit. Transversal, 2003; 

Edit. CD Press, 2013), Fluviile Terrei (trei ediţii: Edit. Sport-turism, 1990; Edit. Transversal, 

2002; Edit. CD Press 2009) (fig. 7), Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (Ghid turistic în limbile 

                                                             
9 Printre doctoranzii Profesorului Petre Gâştescu se numără: Maria Colette Iliescu, Gheorghe Bâzâc, Nicolae 
Bordei, Dumitru Băluţă, Victor Sorocovschi, Ecaterina Ioan Bordei, Gheorghe Romanescu, Basarab-Victor 

Driga, Brânduşa-Cristina Chiotoroiu, Rădița Alexe, Petre Breţcan, Ovidiu Murărescu, Elena Țuchiu, Ion 

Grigoraș, Iulian Nichersu, Nathan Cohen, Sorin-Mihăiță Teodor, Alina Poruncia-Ipate, Jeni Grigorovici-Drăgoi, 

Cristina-Elena Baltă, Mihaela Sencovici, Ionuţ Popa ș.a. 
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română şi engleză, în colab. Gr. Baboianu, POSMEDIU, 2011), Ghidul vizitatorului zonei 

pontice a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, POSMEDIU, 2013 și hârțile turistice ale Deltei 

Dunării, în mai multe ediții. 

 
Fig. 7. Lucrări de popularizare a geografiei realizate de prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

În cei 65 de ani de activitate în slujba geografiei naţionale, prin muncă asiduă şi 

perseverenţă, Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu a publicat singur şi în colaborare, în ţară şi 

peste hotare, peste 330 de articole şi cărţi. A fost ales membru în 17 societăţi, comitete şi 

comisii naţionale şi internaţionale de specialitate10, membru în 16 comitete de redacţie a unor 

reviste de specialitate – Studii și Cercetări de Geografie (din 1965); Revue Roumaine de 

Géologie, Géophisique et Géographie, Série de Géographie (din 1965); Hidrotehnica (din 

1990); Meteorology and Hydrology (1990-1995); Comunicări de Geografie (1962-1965); 

Revista Geografică (1994-1999); Analele Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Seria 

Geografie (din 1999) etc. – şi membru în comitetele de redactare şi coordonare ale unor 

volume, colecţii şi atlase („Tratatul de Geografie”, „Judeţele Patriei”11, „Limnologie 

fizică”, „Atlasul R. S. România” etc.).  

Meritele de netăgăduit ale Profesorului Petre Gâştescu au fost recunoscute naţional şi 

internaţional şi apreciate cu numeroase medalii, premii şi distincţii: „Medalia Meritul 

Ştiinţific” (1966); Premiul Academiei Române „Gheorghe Murgoci” (1971); membru în 

                                                             
10 Uniunea Internaţională de Geografie, Comisia „Programul hidrologic internaţional”, 1960-1984; Comisia 

„Sistemul coastelor marine”, 1992-2000; Asociaţia Ştiinţifică Internaţională de Hidrologie (IAHS) membru şi 

vicepreşedinte al Comisiei de Trasori, 1991-1995; membru al „Research board of advisors 2000”, The 

American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, S.U.A.; Societatea Geografică Română, membru în 

consiliu din 1960; Societatea Naţională de Ecologie (membru fondator), din 1990; Comitetul Naţional Român 

de Geografie (din 1966, în perioada 1980-1989 secretar, 1990-2000 vicepreşedinte); Comitetul Programului 

Naţional Român de Hidrologie, 1966-1998; Comisia Naţională „Litoral” pentru Managementul zonei de coastă 

marină, din 1999; Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a Academiei Române, din 1992; 

Comisia de limnologie a Academiei Române (iniţial Comisie de Hidrologie şi Ecologie Acvatică din 1987-

1995); Societatea de Limnologie din România; Asociaţia Română de Limnogeografie (membru cofondator şi 
preşedinte, din 2008) ş.a. 
11 În cadrul colecţiei „Judeţele patriei”, Petre Gâştescu a publicat monografiile: Judeţul Ilfov (în colab. cu I. 

Iordan, 1970), Judeţul Brăila (în colab. cu I. Gruescu, 1973) şi Judeţul Teleorman (în colab. cu Constanţa 

Rusenescu şi Ariadna Breier, 1976). 
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„Research Board Advisors of The American Biographical Institute” (2000); titlul de profesor 

de onoare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (2001); medalia şi diploma de 

excelenţă „Simion Mehedinţi” a Facultății de Geografie a Universității București; Doctor 

honoris cauza al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (2002); Doctor honoris cauza al 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2007); Diploma de onoare a Facultăţii de Geografie a 

Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca; Diploma de excelenţă a Societăţii de 

Geografie din România; Diploma de onoare a Institutului de Geografie al Academiei 

Române; Diploma şi Medalia Aniversară cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înfiinţarea 

Serviciului Hidrografic din România; Diploma de onoare cu ocazia aniversării a 20 de ani de 

la înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; titlul Profesor emerit al Universităţii 

„Hyperion” din Bucureşti, Cetățean de onoare al Comunei Miroslovești ş.a. 

 

 

Fig. 8. a. Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu (centru) la conferirea titlului de profesor de onoare al 

Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, la 26 octombrie 2001. În centru P. Gâştescu şi prof. V. Avădanei (prorector), 

în stânga C. Rusu (preşedintele comisiei) şi dreapta I. Stănescu (membru în comisie). b. Prof. univ. dr. doc. 

Petre Gâştescu la conferirea titlului de „Doctor honoris causa” al Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, la 20 

iunie 2002. În imagine: P. Gâştescu (în centru), prof. M. Iacobescu (prorector), Al. Ungureanu, membru 

corespondent al Academiei Române, prof. C. Brânduş (decan). c. Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu la 

conferirea titlului de „Doctor honoris causa” al Universităţii „Valahia”, Târgovişte, în noiembrie 2007. În 

imagine P. Gâştescu, prof. I. Cucui (rectorul universităţii) şi prof. Gh. Erdeli (în stânga). 

 

La cei 90 de ani de viață și cei peste 65 de ani de activitate fructuoasă dedicată 

geografiei, urăm domnului Profesor universitar doctor docent Petre Gâștescu, un călduros 

LA MULȚI ANI! 
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Profesorul universitar emerit dr. Vasile Surd la 75 de ani / 

Professor emeritus Dr. Vasile Surd at the age of 75 

 

 

Paraschiv Viorel1 

 

Prieteniile în lumea geografilor sunt de naturi 

diferite, cele mai multe pornind de la afinități științifice și 

până la dezvoltarea relațiilor interumane trainice venite din 

chimia sufletelor! L-am cunoscut pe Vasile Surd cu peste 

15 ani în urmă, la o conferință națională a Societății de 

Geografie din România. Încă de la început l-am perceput 

drept un om cu un șarm special, un magnet al bunei 

dispoziții pe durata aplicațiilor practice de teren și nu numai. 

Treptat ne-am apropiat  afectiv, colegial și profesional, 

printr-o prietenie durabilă în timp. Unii ar putea afirma că 

totul a fost dorință profesională, mai ales! Greu de spus! În 

2016 am mers împreună într-o lungă călătorie spre Capul 

Nord al Europei (foto 2), am vizitat statele baltice, cele 

nordice și central-europene, și am petrecut mult timp și astfel să cunosc capacitățile 

organizatorice ale profesorului Vasile Surd.  

 

 
Foto 2. Capul Nord, Norvegia, august 2016 

 

Apoi, au urmat conferința de geografia turismului de la Universitatea din Novi Sad, în 

Voivodina (2017), conferința U.I.G. de la Moscova (iunie 2018) organizată cu prilejul 

centenarului Institutului de Geografie al Federației Ruse și  excursia la Sankt Petersburg, 

vizita geografico-științifică în Extremul Orient-Transiberianul-Lacul Baikal (octombrie 2018- 

                                                             
1 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11. Email: vpv2012@yahoo.ro 

Foto 1. Cluj Napoca 
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foto 3) cu work-shop-uri și schimburi de experiență la institutele de geografie ruse din 

Vladivostok și Irkutsk și la universitatea de stat ”Far East” din Vladivostok. Am mers 

împreună la conferințele de la Abrud (2017 și 2019) și la alte câteva evenimente geografice 

comune (foto 4). Ne-am cunoscut familiile, am poposit la casa ”de suflet” ridicată de Vasile 

Surd în satul său natal, la Micești, unde de câteva ori am făcut proiecte împreună în timp ce 

cutreieram împrejurimile!  

Vasile Surd e un suflet mare, OMUL cu reale contribuții la dezvoltarea geografiei 

românești contemporane. A fost promotorul unor noi orientări în geografia umană clujeană și 

a contribuit decisiv la reînființarea Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai”.  

Geograful român care a poposit ”pe 6 continente” – după titlul unei cărți monumentale care i-

a apărut în 2019, o lucrare despre drumuri și frământări geografice clujene-, rămâne un etalon 

al deontologiei profesionale, a cuvântului scris cu mare cumpănire și a luptei pentru adevăr și 

dreptate. Din păcate virtuțile pentru care se luptă Vasile Surd nu sunt specifice ansamblului 

societății românești actuale, inclusiv mediului academic...! 

Am cunoscut în Profesorul Vasile Surd un om de mare rafinament profesional,  cu 

mare deschidere pentru tot ceea ce înseamnă relații trainice și principiale cu semenii. În ciuda 

diferenței de vârstă ne-am apropiat foarte mult. Discutam orice temă de larg interes, căutăm 

soluții și mereu dezbaterile noastre sunt siropoase de-a dreptul. Asta și prin contribuția celor 

apropiați nouă cu care am interacționat de atâtea ori. 

L-am convins pe profesorul emerit Vasile Surd să ni se alăture în colectivul 

redacțional al ”Reperelor geografice”, pentru a da greutate specifică majoră acesteia. A 

acceptat bucuros și s-a oferit să ne ajute voluntar cu 

deosebită plăcere, cu marea-i deschidere spre semeni 

specifică ardeleanului care știe prețul muncii! 

Am fost alături de Vasile Surd la lansarea 

unei cărți de suflet, din cele peste 20 la care este 

autor sau co-autor. Acum 5 ani, cu prilejul 

aniversării a 70 de ani de viață, Vasile Surd, ne-a 

surprins în mod plăcut cu lansarea cărții ”Așezările 

din Munții Apuseni”, scrisă împreună cu doi 

doctoranzi  ai săi (foto 1). Era o continuare a tezei 

sale de doctorat susținute cu câțiva ani buni în urmă. 

Valoarea acestei cărți a fost recunoscută prin Premiul 

Academiei, care i-a fost acordat în 2019. În curs de 

apariție este o nouă lucrare monumentală coordonată 

de Vasile Surd, ”Așezările din Transilvania”, care 

ne confirmă tuturor despre modul cum sănătatea și 

clarviziunea intelectuală dau energii nebănuite și 

clarviziune științifică.  

Dorința sa de comunicare științifică l-a purtat 

la 8 congrese mondiale ale Uniunii Internaționale de 

Geografie, desfășurate pe toate continentele, prilej de a se întâlni și reîntâlni cu majoritatea 

personalităților geografiei mondiale. În ultimii ani a invitat pe cheltuiala sa numeroase 

Foto 3. Lacul Baikal  (2018) 
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personalități ale geografiei mondiale la Cluj Napoca și le-a arătat frumusețile țării noastre. 

Întotdeauna a știut să comunice eficient cu mulți apropiați și prieteni care l-au sprijinit în 

demersul lui academic. 

 Personal, m-a ajutat de câteva ori cu recenzii corecte principiale și cu indicații 

metodologico-științifice prietenești la câteva din cărțile editate de mine în ultimii 5 ani. 

Pentru tot ajutorul tău prietenesc, Vasile Surd, îți mulțumim. Că exiști, că lupți, că speri... 

Toate aceste pasaje selectate din colțul minții, acela ”cu oameni dragi și speciali”, mă face să 

închei tradiționalist:La mulți ani, Vasile! Îți dorim să nu uiți că 75 e doar o bornă! Mult 

noroc și sănătate! 

 

 
Foto 4. Cu Vasile Surd la Bratislava (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

- 29 - 

 

Profesor universitar emeritus dr. Vasile Nimigeanu la a  80-a aniversare  /  

Dr. Vasile Nimigeanu – professor emeritus on his 80th birthday 

 

 

Vîntu Monica Mihaela1 

 

 

Rezumat. Cariera Profesorului universitar emeritus doctor Vasile Nimigeanu se întinde peste 

40 de ani de activitate la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, acolo unde a cunoscut consacrarea 

academică. În calitatea sa de cercetător ştiinţific a desfăşurat o intensă şi susţinută activitate 

materializată prin numeroase studii ce au avut o tematică diversificată, cuprinzând practic toate 

ramurile geografiei umane şi economice. 

 Cuvinte cheie: prof. univ. dr. emeritus Vasile Nimigeanu, Facultatea de Geografie a 

Universității "Al.I.Cuza" din Iași 

 

 Abstract. The career of professor emeritus Vasile Nimigeanu extends over 40 years of 

activity at Al. I. Cuza of Iași, where he met the academic consecration. In his capacity as a scientific 

researcher, he carried out an intense and sustained activity materialized through numerous studies that 

had a diversified theme, covering all branches of human and economic geography. 

 Keywords: professor emeritus Vasile Nimigeanu, Faculty of Geography, Al.I.Cuza University 

of Iași 

 

 

 

5 iulie 1941. Undeva, în județul Botoșani, la Pomârla, s-a 

născut cel ce avea să devină Prof. Univ. dr. emeritus Vasile 

Nimigeanu. Sunt 80 de ani de atunci, 80 de ani de realizări 

personale și profesionale, 80 de ani de muncă, 80 de ani de 

amintiri, succese și împliniri. 

Studiile gimnaziale au fost făcute în satul natal, în 

perioada 1948-1955, pentru ca mai apoi să urmeze patru ani la 

Liceul nr.1 „Grigore Ghica Voievod”, din orașul Dorohoi. Aici s-

a născut pasiunea pentru geografie, pentru geologie, pentru natură 

și călătorii. Aici a făcut prima excursie geografică, în Munții 

Bucovinei, condusă de dl. profesor emerit Guțic Octav împreună 

cu „Tricii” lui (la lecție toți aveau același nume: Trică). Aici s-au pus bazele unei profesii și 

unei cariere de succes. 

Obține Diploma de Bacalaureat în iulie 1959, pentru ca în toamna aceluiași an să 

devină student la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Biologie–Geografie-

                                                             
1Profesor de geografie la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași, Bd. Socola 188-190, tel. 0740884856, 

email – tmoniqa@yahoo.com 
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Geologie. Termină studiile la secția de Geografie fizică în 1964 cu titlul de Diplomat 

universitar în specialitatea Geografie. 

Imediat după aceea, în toamna anului 1964 este numit șef de cabinet, la Catedra de 

Geografie economică, apoi Asistent titular (1970), Lector titular prin concurs (1973), 

Conferențiar titular (1991), Profesor titular (1996), Profesor consultant (2006) și Profesor 

Emeritus prin Hotărârea Senatului din 19.07.2007. Pregătirea doctoratului a fost realizată în 

cadrul Catedrei de Geografie economică a Facultății de Biologie - Geografie a Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași, în perioada 1971 - 1976, sub îndrumarea prof. univ. dr. docent Ioan 

Șandru. Susținerea publică a tezei de doctorat, intitulată: „Câmpia Moldovei - studiu 

economico-geografic”, a avut loc în ziua de 11 iunie 1976, la Facultatea de Biologie-

Geografie-Geologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, obținând astfel titlul științific de 

Doctor în Geografie. Teza de doctorat, completată și actualizată, a fost publicată sub titlul de 

„Câmpia Moldovei - studiu geografico-economic” în anul 1985, la Editura Universității „Al. 

I. Cuza”. 

În cadrul facultății, prof. univ. dr. Vasile Nimigeanu a ocupat mai multe funcții 

didactice și administrative, printre care pe cele de șef al Catedrei de Geografie, coordonator 

de doctorat (din 2002),membru al Senatului și al Consiliului Facultății (2003-2006), Director 

al Departamentului de Geografie(2003-2007). Pe plan național a fost Membru în Comisia 

Națională de Evaluare și Acreditare Academică (CNEAA) pentru specializarea Geografie 

(1998 – 2002), Expert evaluator în geografie umană, pentru evaluarea contractelor și 

granturilor de cercetare finanțate de CNCSIS, Membru în Consiliul Național de Geografie și 

al SGR Romania. 

Pe parcursul celor 44 de ani de ani cu normă didactică (1964-2008), a susținut peste 

20 de cursuri, lucrări practice și seminarii atât la Facultatea de Geografie și Geologie cât şi la 

Facultatea de Științe Economice (azi, FEAA). De la 

lucrările practice de Etnografie și Toponomastică la 

Organizarea teritoriului și sistematizarea localităților 

omenești, de la Metode statistice de analiză a 

populației la Geografia Turismului, de la 

Metodologia cercetărilor geografice regionale la 

Metode de analiză în geografia umană și economică 

si terminând cu Geografia Economică a României și 

a lumii, toate au presupus un volum de muncă 

deosebit. 

Cercetarea științifică s-a concretizat prin 

elaborarea a peste 60 de lucrări toate prezentate în 

cadrul unor sesiuni științifice și simpozioane de 

geografie, desfășurate în țară și străinătate. Acestea au avut o tematică diversificată, 

cuprinzând practic toate ramurile geografiei umane şi economice: lucrări ce abordează 

probleme teoretice, utilizând metode moderne (statistico-matematice), lucrări ce analizează 

potențialul economic al populației și al resurselor de muncă, mobilitatea teritorială a 

populației în perioada postbelică, lucrări care au cercetat așezările urbane și rurale, ce s-au 

axat pe problematica organizării spațiului și dezvoltării economico-sociale de perspectivă a 

unor microzone și unități fizico-geografice, lucrări ce se referă la dinamica, structura, 
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localizarea și dezvoltarea unor ramuri ale economiei sau cele ce vizează problemele 

geodemografice etc. 

În total, 10 cărți și cursuri universitare de specialitate publicate, peste 50 de studii şi 

articole științifice în reviste de specialitate (singur și în colaborare) și 15 contracte și 

colaborări cu M.E.I. și C.N.C.S.I.S. 

A primit de-a lungul timpului numeroase distincții, ca o recunoaștere a tot ceea ce a 

realizat. Printre ele, enumerăm - Diploma „Simion Mehedinți” si Titlul „GEO Magister” 

pentru întreaga carieră didactică și științifică (2016) din partea Societății de Geografie din 

România, Diplomă de onoare „George Vâlsan” – „pentru merite deosebite în dezvoltarea 

Geografiei”, din partea Facultății de Geografie a Universității din București (2001), Diplomă 

de onoare, „în semn de profundă prețuire pentru aportul său la propășirea geografiei 

românești”, înmânată de Facultatea de Geografie a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-

Napoca (2001), Premiul „Gheorghe Munteanu Murgoci” al Academiei Române (1987) pentru 

lucrarea (în colaborare) „Geografia Municipiului Iași”. 

 

 

 

 

 

 

Deși nu l-am avut ca profesor în cei 4 ani de facultate, prima întâlnire cu Domnul 

Profesor a fost la cursul ”Mobilitatea teritorială a populației” din cadrul Studiilor 

Aprofundate de Geografie Umană. A fost îndrumătorul lucrării mele de disertație și ulterior al 

tezei de doctorat. Astfel, pe lângă titluri, funcții și distincții am descoperit Omul. Distins, 

discret, dedicat, deopotrivă obiectiv și exigent, care cu multă răbdare a corectat greșelile și 

stângăciile inevitabile de altfel, pe parcursul celor șase ani, punând la dispoziție atât 

cunoștințele sale cât și un material bibliografic personal. Pentru încrederea avută în mine, 

pentru sutele de pagini corectate de la virgule la formulări, de la noțiuni abstracte până la cele 

Foto 3 – Prof.univ.dr.emeritus Vasile Nimigeanu - la susținerea tezei de doctorat- UAIC Iași, alături de 

comisia formată din președinte – prof univ. dr.  Groza Octavian și referenții – prof.univ.dr. Iațu Corneliu – 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, prof.univ.dr. Ciangă Nicolae – Universitatea „Babeș-Bolyai” 

Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Nicolae Ion – Universitatea din București - ianuarie 2011 
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concrete, pentru idei, pentru sfaturi, pentru sprijin, pentru cei 6 ani de colaborare, pentru tot 

ceea ce am învățat de la dumneavoastră. Vă mulțumesc! 

Și pentru că este o revistă a Geografiei și a Geografilor, din partea noastră, a tuturor – 

„La Mulți Ani, Domnule Profesor!” 
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Profesorul Dumitru Mihăilă (1934 - 2013) – mentorul geografilor dinamici / 

Professor Dumitru Mihăilă (1934 - 2013) – The mentor of dynamic 

geographers 

 

 

Paraschiv Viorel1 

 

Această evocare este despre profesorul meu de 

geografie din gimnaziu, un om ales care a clădit ani la rând 

caractere puternice. Profesorul Dumitru Mihăilă a fost un 

facilitator al înțelegerii naturii și nu a fost un egoist, ne-a 

învățat și pe noi... Ne-a împărtășit din experiența și dragostea 

lui pentru biodiversitate, ne-a călăuzit pașii și ne-a îndemnat să 

facem mișcare pentru sănătatea trupului și creierului. Iubea cu 

nesaț natura și mișcarea sportivă, se bucura ca un copil când 

era în plină natură. Unora dintre noi ne-a pus în mâini harta și 

busola, ne-a explicat după cum știa el mai bine tainele 

înțelegerii și descoperii microformelor de relief de pe hărți și 

cum să ne orientăm repede pe teren alegând cea mai optimă 

cale de urmat care, de cele mai multe ori, nu era întotdeauna 

arhicunoscuta linia dreaptă.  

Nu pot uita despre prima mea experiență mai dură cu orientarea turistico-sportivă la 

nivel național, cum ne-a încurajat la primul nostru concurs de noapte. Eram la Cabana ”Trei 

brazi”, lângă Predeal, cred că prin 1977, la etapa finală a concursurilor pentru copii și juniori. 

Zonă cu dense păduri de conifere și plină de faună. Erau trei probe complexe: echipă de zi, 

ștafetă individual, echipă de noapte. Pe o ploaie aproape diluviană, pe o noapte supraumedă 

în care lumina lanternei nu străpungea ”orizontul” la mai mult de 2-3 m, am reușit să ne 

clasăm pe locul II național. Era foarte fericit și trăia cu intensitate maximă momentele lui de 

satisfacție profesională. Îmi amintesc cum, a doua zi, după ce cu o noapte înainte ne rupseseră 

corturile niște porci veniți de la o stână din zonă, a mers la Predeal pentru provizii și a vrut să 

ne sărbătorească reușita noastră sportivă. La nivelul acelor ani copiii și juniorii pregătiți de 

profesorul Dumitru Mihăilă  erau printre cei care se băteau în fiecare an pentru locurile 

fruntașe pe țară la orientare turistică!  

O altă amintire este legată de o tabără de iarnă la Cabana ”Rarău” (în 1977, când se 

înălțase noul hotel alpin peste ruinele vechii cabane din lemn) care era de fapt o inițiere în 

tehnicile de schi fond, pentru că tocmai începuse a se practica și la noi orientarea pe schiuri. 

                                                             
1 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11, cod 700580.  E-mail: 

paraschiv03@gmail.com 
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Profesorul nostru pleca aproape zilnic diferite perioade de timp, iar la revenire se închidea în 

cameră și completa observațiile de teren și tot se uita pe hărți. Așa l-am găsit o dată când cu 

treburi urgente am dat buzna în camera sa. Noi nu pricepeam atunci, când aveam 13-14 ani, 

mare lucru din explicațiile sale legate de Masivul Rarău, dar apoi ne-a precizat că trebuie să 

facă o lucrare importantă pentru cariera sa profesională! Abia după aceea am aflat că își 

pregătea lucrarea de gradul I în învățământ și că era foarte importantă faza de teren a lucrării 

sale.  

Înainte de cercul de orientare turistică sportivă de la Casa pionierilor din Iași eu am 

participat și la marșurile organizate de profesorul Mihăilă, la cercul de ciclo-turism. Am fost 

în câteva excursii cu bicicletele de o zi la Miclăușeni și Cotnari, unde am urcat pe dealul 

Cătălina la cetatea traco-getică! Ne înșiram pe drumurile naționale zeci de bicicliști 

adolescenți, care descopeream plăcerea pedalatului și astfel ne cunoaștem obiectivele turistice 

din apropierea orașului nostru.  

 
Fig. 2. Diplomă omagială obținută de la Federația Română de Orientare 

 

Profesorul Dumitru Mihăilă a fost unul dintre promotorii orientării turistice la Iași, 

alături de Gheorghe și Valentin Pânzaru, Valeriu Vidrașcu, Cristian Cuba, dr. Brânzei ș.a. 

recunoaștere care este atestată și de diplomele obținute de-a lungul anilor (fig. 2). I-au trecut 

prin mâinile sale de dascăl numeroși copii și tineri, care au devenit la rândul lor, peste ani,  

mentori ai practicării sportului în aer liber. Unii chiar au ajuns la performanță, fiind legitimați 

la cluburile ieșene, obținând medalii naționale și fiind chiar participanți la competiții 

internaționale.  
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Suprema sa satisfacție de sportiv și montaniard o avea prin participarea, an de an, la 

concursul național de drumeție ”Ștafeta munților”. De obicei echipa de juniori a județului Iași 

era selectată din elevii cu care lucra profesorul Mihăilă. 

Am avut ocazia să particip alături de mentorul meu într-ale orientării turistice la 

câteva ediții naționale ”Ștafeta munților”, la Poiana Brașov, Durău și Gura Râului-Zărnești. 

Trăia la aceeași intensitate competiția, ca și din postura de antrenor. Era capacitat la maxim în 

orice moment al participării la orice competiție. Niciodată nu renunța la varianta considerată 

optimă ca rută de urmat pe traseu. Pentru faptul că a participat la toate primele 10 ediții ale 

”Ștafetei munților”, competiția fanion a drumeților din România, cu ocazia ediției a X-a de la 

Durău-Ceahlău (septembrie 1983), a fost recompensat într-un cadru festiv alături de seniorul 

drumeților ieșeni, Gheorghe Pânzaru, pentru cele zece ediții (fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Recunoaștere pentru profesorul Mihăilă Dumitru în 1983, la Durău 

 

Concluzii. Profesorul Mihăilă Dumitru a fost un exemplu de organizare și trăire 

sufletească, care ne-a arătat nouă cealaltă dimensiune la fel frumoasă a geografiei, cea 

dinamică și prin acțiune directă cu natura, cea de dincolo de catedră, bancă, rigoarea și 

regulamente școlare. Ne-a format ca oameni și iubitori de natură și frumos prin exemplul 

propriu și prin toate activitățile la care am avut ocazia să particip. 

Redăm parțial o părere a unui alt fost elev despre profesorul Dumitru Mihăilă, dintr-

un mesaj adresat fiicei acestuia: ”am participat cu ani în urmă la concursuri de orientare 

sportivă și la ”Ștafeta munților” sub îndrumarea profesorului Dumitru Mihăilă. Sunt amintiri 

frumoase, păstrate în memoria codrilor și a munților pe care i-am cutreierat cu glasul clipelor 

fericite de odinioară...Tatăl tău a fost fără îndoială omul pe care l-am îndrăgit cel mai mult în 
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școala gimnazială și regret că timpul și viața ne-a făcut să ne pierdem urma...M-am gândit 

adesea la el și aș fi vrut să pot măcar o dată să-i mai vorbesc  ca să-i mulțumesc pentru clipele 

minunate pe care mi le-a dăruit cu atâta entuziasm și iubire de natură...”2 

 

Scurt CV al profesorului Dumitru Mihăilă 

- S-a născut pe 18 mai 1934 în satul Lipia, județul Buzău, într-o familie numeroasă în 

care erau 9 frați; 

- A făcut școala primară în satul natal, iar liceul la Buzău luându-și bacalaureatul la 

Liceul ”B.P. Hașdeu”, în 1952; 

- A absolvit în 1957 Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Al. I, Cuza” 

din Iași; 

- Cariera profesională a cuprins un traseu sinuos prin școlile din județul Iași, după cum 

urmează: Liceul Agricol Vlădeni (1957-1962) unde a fost director-adjunct o perioadă 

de timp, Casa pionierilor Iași – cercul de orientare turistică (1973-1983), școlile 

gimnaziale nr. 11, 23, 5 și 4, iar pentru o scurtă perioadă a funcționat la Liceul ”D. 

Cantemir”. 

- S-a pensionat în anul 1994 de la Școala ”Ionel Teodoreanu” Iași (fostă nr. 4), și a mai 

predat ulterior pensionării în mediul rural la școlile din Costuleni și Covasna, județul 

Iași. 

- A obținut gradul didactic I în 1977  susținând lucrarea ”Contribuții la studiul 

geografic al Munților Rarău cu cercul de orientare turistică de la Casa pionierilor 

Iași”; 

- A participat la Concursul național de turism sportiv ”Ștafeta munților” unde a obținut 

locuri fruntașe și medalii, an de an; 

- A fost profesorul și antrenorul ieșean cu cele mai bune rezultate la nivelul copiilor și 

juniorilor la concursurile naționale de orientare turistică înainte de 1990; 

- A avut o fiică, Diana Angelica, pe care a inițiat-o în tainele naturii și a practicării 

orientării turistice și drumeției, ajungând să participe împreună la competiții sportive 

naționale3; 

- A plecat dintre noi pe 21 aprilie 2013 lăsând un imens gol afectiv... 

 

                                                             
2 Citare dintr-un mesaj de pe o rețea socială de la Petru Adrian Crăciunaș către Diana Angelica Mihăilă, fiica 

profesorului Dumitru Mihăilă 
3 Mulțumim frumos pentru sprijin Diana 
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Şcoala în pandemie. Provocări și incertitudini. 

Cazul României (partea a II-a) / School in pandemic. Challenges and 

uncertainties. The case of Romania (part II)  

 

 

Săgeată Radu
1
 

 

 

Rezumat. Anul şcolar 2020-2021 este unul total deosebit, desfăşurându-se în condiţiile 

pandemiei de COVID-19, cea mai mare criză sanitară din istoria recentă a omenirii. Studiul de faţă 

urmăreşte provocările cu care se confruntă sistemul educaţional din România în aceste condiţii, 

deciziile luate de autorităţi şi consecinţele acestora. Datorită caracterului de pionierat al studiului, 

documentarea s-a realizat pe baza datelor oficiale şi a surselor din mass-media, autorul formulându-şi 

propriile opinii şi concluzii în dubla sa calitate de părinte şi de cadru didactic. 

Cuvinte cheie: şcoală, pandemie, COVID-19, România. 

 

Abstract. The 2020-2021 school year is a totally special one, taking place during the COVID-19 

pandemic, the biggest health crisis in the recent history of mankind. The present study follows the 

challenges faced by the Romanian education system in these conditions, the decisions taken by the 

authorities and their consequences. Due to the pioneering nature of the study, the documentation was 

based on official data and media sources, the author formulating his own opinions and conclusions 

both as a parent and teacher. 

Key-words: school, pandemic, covid-19, Romania. 

 

 

1. VALUL AL DOILEA AL PANDEMIEI. 

GENERALIZAREA SCENARIULUI ROŞU (ONLINE) LA NIVEL NAŢIONAL 

 Creşterea alarmantă a numărului de infectări din a doua decadă a lunii octombrie 2020 

(valul al doilea al pandemiei), ca urmare a măsurilor de relaxare din vară, urmate de 

începerea anului şcolar şi de alegerile locale, a creat premisele implementării unui nou set de 

măsuri restrictive. După ce rând pe rând şcoli din întreaga ţară au intrat în scenariul roşu ca 

urmare a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, iar în Bucureşti a fost generalizat învăţământul 

online datorită depăşirii pragului de 3 infectări la mia de locuitori, Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă adopta Hotărârea 52 din 5.11.2020 în care se propunea, între altele2, ca 

„în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 în toate localităţile, activităţile 

didactice care impun prezenţa fizică a ante-preşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile 

                                                             
1 Cercetător științific dr, Institutul de Geografie al Academiei Române, str. D. Racoviță, nr. 12 București. Email: 

rsageata@gmail.com 
2 Generalizarea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice (închise sau deschise), închiderea unor unităţi 

de alimentaţie publică sau limitarea deplasărilor pe timp de noapte. 
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de învăţământ să se desfăşoare în sistem online” (art. 3)3. În aceste condiţii, cursurile faţă în 

faţă au fost suspendate prin decizie guvernamentală începând din data de 9 noiembrie, iar 

toate şcolile şi-au mutat orele în sistem online. 

Aşa cum am arătat şi în prima parte a acestui studiu, numărul infectărilor în 24 de ore 

depăşise 10.000, iar cel al pacienţilor internaţi la ATI, 1.000, ceea ce însemna o puternică 

presiune asupra unui sistem medical deja fragil şi suprasolicitat. De asemenea, rata pozitivării 

testelor ajunsese la circa o treime din total, în condiţiile în care exista un mare număr de 

pacienţi asimtomatici sau uşor simtomatici dar transmiţători ai virusului, iar majoritatea celor 

care erau internaţi prezentau forme grave, cu risc de deces4. De aici rezulta şi numărul 

deceselor, care în luna noiembrie 2020 a atins o valoare record de 34.769 persoane, cea mai 

mare din istoria măsurată a României5, în vreme ce numărul de naşteri din primele 6 luni ale 

anului 2020 a înregistrat o scădere dramatică, acesta fiind cu 16.682 mai mic decât în 

perioada similară a anului precedent6.  

 

 
Figura 1. Rata de incidenţă a infectărilor la 1.000 locuitori (11.11.2020). 

1. scenariul verde (sub 1,5‰), 2. scenariul galben (1,5-3,0‰), 3. scenariul roşu (3,0-6,0‰), 4. scenariul roşu 

(peste 6,0‰). 

 

                                                             
3 Sursa : www.stirioficiale.ro. 
4 Sursa : Harta care arată cât de gravă este evoluţia pandemiei în România în raport cu celelalte ţări UE. Este pe 

primul loc la rata deceselor, www.digi24.ro, 22.09.2020. 
5 Surse : Date oficiale INS : luna noiembrie 2020, cei mai mulţi morţi din istoria măsurată a României, la o 
populaţie mai mică !, C. Tolontan, www.libertatea.ro, 14.01.2021. 
6 În perioada ianuarie-iunie 2020 s-au înregistrat în România 79 712 naşteri, faţă de o medie a ultimilor 6 ani de 

peste 90 000, fiind cea mai mare scădere din perioada analizată (2014-2020). Sursa : INS, citat de 

www.liberatea.ro, 13.08.2020 şi www.g4media.ro, 12.10.2020. 

http://www.digi24.ro/
http://www.liberatea.ro/
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În acelaşi timp, incidenţa cumulată a îmbolnăvirilor de coronavirus din ultimele 14 

zile a crescut substanţial, la nivel judeţean aceasta variind între 1,46‰ în jud. Vrancea (judeţ 

care dispunea de una dintre cele mai reduse capacităţi de testare la nivel naţional) şi 7,19‰ în 

jud. Sibiu7. De altfel, Vrancea era singurul judeţ care se menţinea în scenariul verde; 21 

judeţe erau în scenariul galben, iar 20 în cel roşu (Figura 1). În Bucureşti şi în alte 6 judeţe, 

incidenţa cumulată depăşea 5‰8, iar numărul deceselor în ultimele 24 de ore atingea un nou 

record : 203 persoane9. 

Decizia de închidere a tuturor unităţilor de învăţământ venea aşadar în contextul în 

care situaţia infectărilor la nivel local se prezenta diferenţiat: pe de o parte în mediul urban, 

cu precădere în oraşele mari, acestea înregistrau o incidenţă crescută; iar pe de altă parte, în 

majoritatea localităţilor rurale, adică exact în zonele deficitare în resurse tehnologice şi cu 

conexiune mai dificilă la reţelele de internet, numărul de îmbolnăviri era mai redus. Tot în 

aşezările rurale, ca urmare a populaţiei şcolare reduse, clasele sunt alcătuite dintr-un număr 

mai mic de elevi, ceea ce creează premisele unei mai bune distanţări fizice între aceştia.  

În aceste condiţii, consider că generalizarea la nivel naţional a învăţământului online, 

fără a se ţine seama de aceste diferenţieri, a fost o decizie pripită deoarece a contribuit la 

accentuarea decalajelor sociale dintre elevi, prin limitarea accesului la resursele educaţionale 

pentru copiii ce provin din anumite zone şi medii defavorizate. Rata de abandon şcolar prin 

neîncheierea mediei şcolare pe semestrul I a fost net superioară în astfel de localităţi10, în care 

activităţile educaţionale ar fi putut continua în sistem clasic, cu respectarea normelor sanitare 

corespunzătoare. În plus, cu toate eforturile autorităţilor de achiziţionare de tablete pentru 

procesul de învăţământ, un mare număr de elevi din astfel de zone şi medii nu au avut acces 

la învăţământul online11, iar multe cadre didactice, mai ales din categoria celor cu vârstă 

înaintată, refuzau sau nu reuşeau să-şi însuşească abilităţile necesare predării online12. Pe de 

altă parte, unele cadre didactice solicitau, prin intermediul organizaţiilor sindicale, „spor de 

calculator”, considerând că prin sistemul online de învăţământ sunt supuse la radiaţii; dar în 

aceleaşi timp, aceleaşi radiaţii le suportau şi elevii!  

Orice sistem de învăţământ (clasic sau online) are limitele şi dezavantajele sale. Dacă 

în cazul învăţământului clasic, riscul de infectare este net superior, mai ales în cazul claselor 

supra-aglomerate din marile oraşe, sistemul online, deşi a contribuit la îmbunătăţirea 

competenţelor digitale ale elevilor şi profesorilor, nu a îmbunătăţit şi metodele de predare. 

„Profesorii, cel mai adesea dictează informaţiile sau elevii sunt nevoiţi să 

conspecteze/copieze lecţiile din manuale”, potrivit unui sondaj13. Potrivit aceluiaşi sondaj, 

                                                             
7 Situaţia la 11.11.2020. Sursa : Buletin de presă 11.11.2020, ora 13.00. www.stirioficiale.ro. 
8 Sibiu (7,19‰), Cluj (6,9‰), Timiş (6,52‰), Sălaj (6,46‰), Alba (5,6‰), Bihor (5,54‰), Bucureşti (5,04‰). 
9 Sursa : Record negru : 203 morţi în 24 de ore. Cresc infectările : 9 7 99 cazuri noi, 1 092 pacienţi la ATI – 

criza Coronavirus – 11.11.2020, www.economica.net. 
10 Sursa: Noul ministru al Educaţiei, anunţ-şoc: Vor fi foarte mulţi copii care nu vor putea avea mediile 

încheiate, E. Marinescu, www.newmoney.ro, 29.12.2020. 
11 O evaluare concretă în acest sens a fost făcută în primele zile ale anului 2021 de către noua echipă a 

Ministerului Educaţiei. 
12 Sursa: Sondaj: Doi din trei profesori nu se descurcă cu predarea online. Dascălii, buni de plată, E. Marinescu, 

www.newnoney.ro, 3.11.2020. 
13 Sondaj realizat Agenţia „Împreună” şi Consiliul Naţional al Elevilor în perioada 18-23.11.2020 pe un eşantion 

de 9 401 elevi, 3 265 cadre didactice şi 4 965 părinţi. Sursa : Digitalizarea forţată a învăţământului românesc : 

Avem ore online, dar cu aceleaşi metode, www.m.hotnews.ro, 5.12.2020. 

http://www.newmoney.ro/
http://www.newnoney.ro/
http://www.m.hotnews.ro/
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doar 23% dintre elevi şi 36% dintre părinţi considerau că competenţele digitale dobândite pe 

parcursul sistemului online vor continua să fie folosite şi după reluarea activităţilor didactice 

în sistem tradiţional. Singurii optimişti în acest sens erau profesorii; 60% dintre aceştia fiind 

de părere că educaţia faţă în faţă va integra competenţele digitale şi după reîntoarcerea fizică 

la şcoală14.  

Situaţia epidemiologică la nivel naţional continua să se menţină critică15. Cel de-al 

doilea val al pandemiei era la apogeu: 20 de judeţe şi capitala se aflau în scenariul roşu16. Se 

conturau areale critice în care răspândirea comunitară atingea cote alarmante, mai ales în 

judeţele Constanţa, Sibiu, Ilfov, Timiş, Alba, Maramureş şi Satu Mare17, unele dintre acestea 

fiind carantinate (total sau parţial) prin ordine emise de către Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă. Amploarea celui de-al doilea val de infectări reiese şi din numărul populaţiei 

carantinate: peste 1,8 milioane pers., faţă de 190.110 pers. în primul val (ANEXA).   

În aceste localităţi era restricţionată deplasarea persoanelor şi pe timp de zi, fiind 

introduse şi o serie de restricţii privind funcţionarea unităţilor de alimentație publică, servicii 

şi adunările cu caracter privat sau activităţile recreative, în baza actelor normative ce 

reglementează carantinarea şi protecţia sanitară pe timp de pandemie18. 

În unele judeţe, majoritatea populaţiei carantinate se afla în oraşul reşedinţă (Bistriţa-

Năsăud, Ialomiţa 100%, Sălaj 75,4% din total, Sibiu 59,8%, Constanţa 59%, Alba 44%) fiind 

astfel evidentă vulnerabilitatea oraşelor mari, unde şi indicele de infectare atingea cele mai 

ridicate valori (Sibiu 12‰, Alba Iulia 10‰, Constanţa 9,11‰, Satu Mare 7,4‰ etc.); în alte 

judeţe precum Timiş s-a evitat carantinarea oraşului reşedinţă, metropolă regională, 

preferându-se izolarea acestuia prin carantinarea localităţilor din zona periurbană. Tot în 

acestă situaţie se afla şi capitala, care în pofida unui indice mare a infectărilor19 nu a fost 

carantinată din raţiuni de ordin administrativ (dificultăţi în procesul de gestionare a măsurilor 

specifice carantinării), optându-se pentru carantinarea unui mare număr de localităţi din 

judeţul Ilfov şi acestea cu un indice mare a infectărilor (Tabelul 1).  

                                                             
14 Sursa: Idem. 
15 Sursa : De ce avem mai multe cazuri de COVID-19 în România ? Principalele erori ale Guvernului, M. 

Robert, www.psnews.ro, 8.10.2020. 
16 Sursa: 20 de judeţe şi Capitala, în scenariul roşu. Sibiul se află pentru a doua zi în top, cu rată mare de 
infectare, L. Buciu, www.m.mediafax.ro, 10.11.2020. 
17 Aceste judeţe însumau peste 80% din totalul populaţiei carantinate la nivel naţional. 
18 În acest sens, au fost emise de către Parlament, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 396 din 

15.05.2020, care la Secţiunea a 5-a (Art. 38-42) prevedea măsuri pentru domeniul educaţie şi cercetare. La 

aceasta s-a adăugat Legea nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 634 din 18.07.2020, în 

vigoare din 21.07.2020) şi Ordonanţa de urgenţă nr. 180 din 22.10.2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 982 din 23.10.2020).  
19 5,14‰ pe 8.11.2020 (1 283 cazuri noi, în condiţiile unei rate uriaşe de pozitivare a testelor: 31,32%). Încă din 

20.10.2020 toate şcolile din Bucureşti au trecut în scenariul roşu deoarece se depăşise pragul de infectare de 

3‰. Pe 10.12.2020 capitala depăşea o rată a infectărilor de 7‰, cu toate acestea oraşul nu era carantinat. 

http://www.psnews.ro/
http://www.m.mediafax.ro/
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Cu toate acestea, carantinările au fost selective20, nefiind adoptat printr-un act 

normativ un prag unitar la nivel naţional al ratei de incidenţă, pentru carantinarea unei 

localităţi.   

 

Tabelul 1. 

Indicele de infectare în judeţul Ilfov la 11.12.2020. 

Sub 3‰ Petrăchioaia 1,11‰, Grădiştea 1,6‰, Nuci 2,86‰, Vidra 2,94‰. 

3-6‰ Dărăşti-Ilfov 3,62‰, Periş 3,85‰, Afumaţi 4,23‰, Dascălu 4,25‰, Ciolpani 

4,39‰, Ciorogârla 4,39‰, Cernica 4,67‰, Clinceni 4,68‰, Tunari 4,7‰, 

Glina 4,87‰,  1 Decembrie 5,14‰, Dragomireşti 5,33‰, Găneasa 5,39‰, 

Copăceni 5,46‰, Măgurele* 5,75‰,  

Moara Vlăsiei 5,89‰. 

peste 6‰ Ştefăneşti 6,02‰, Chitila 6,05‰, Brăneşti 6,08‰, Snagov 6,15‰, Buftea 

6,41‰, Jilava 6,46‰, Pantelimon 6,68‰, Cornetu 6,74‰, Domneşti 7,25‰, 

Berceni 7,66‰, Dobroeşti* 7,57‰, Corbeanca 7,65‰, Chajna 8,01‰, 

Voluntari 8,13‰, Gruiu 8,17‰, Mogoşoaia* 8,62‰, Baloteşti 8,85‰, Popeşti-

Leordeni* 9,14‰, Bragadiru 9,59‰, Otopeni* 9,85‰. 

Sursa : m.hotnews.ro, vineri 11.12.2020. * Localităţi carantinate. 

 

 În prima decadă a lunii decembrie se atingea un nou record de decese în 24 de ore: 

211 persoane (pe 3.12); incidenţa în Constanţa şi Bucureşti depăşea 7‰21, iar capitala şi alte 

11 judeţe nu mai aveau locuri libere în unităţile de ATI22. Presiunile asupra sistemului 

medical erau enorme (un sistem medical şi aşa precar): spitalele erau supraaglomerate şi cu 

condiţii precare, personalul medical era epuizat şi saturat datorită volumului mare de lucru şi 

a timpului îndelungat petrecut în unităţile sanitare, fapt ce a determinat în multe situaţii o 

scădere a calităţii actului medical23, iar pacienţii ce ajungeau în spitale prezentau forme grave 

ale bolii cu risc de deces, deoarece încercaseră să evite pe cât posibil internarea datorită 

situaţiei din spitale24. În plus, suprasolicitarea echipamentelor medicale, neatenţia şi 

improvizaţiile au generat o serie de incendii soldate în unele cazuri cu victime25.     

                                                             
20 Sursa: Peste 6 la mie, dar carantina e pe alese. Marile oraşe sunt ocolite, A. Pora, www.europalibera.org, 

6.11.2020. 
21 În Constanţa, pe 8.12.2020, după trei săptămâni de carantină se înregistrau 20.773 cazuri (dintre care 520 în 

ultimele 24 de ore); în Bucureşti pe 10.12.2020, în condiţiile în care se înregistrau în medie câte 2.000 de noi 
infectări pe zi (locul I în ţară), iar capitala nu era carantinată. Sursa: Rata de infectare în Capitală a depăşit 7‰, 

dar bucureştenii sunt relaxaţi. Fără mască în STB, pieţe, mall-uri, www.digi24.ro, 16.12.2020. 
22 Cluj, Hunedoara, Braşov, Covasna, Caraş-Severin, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Teleorman, Giurgiu şi Vaslui 

(sursa : www.mdigi24.ro, 12.12.2020). 
23 Surse: Sfâşietor. Rudele morţilor de COVID-19 acuză cadrele medicale pentru modul în care îşi bat joc de 

pacienţi: „Mori ca un câine şi te pun într-un sac pe care scrie Fără lumânare”, I. Roşu, www.playtech.ro, 

4.12.2020; Documentar Arte: „Să ne apere Dumnezeu de corona”. Un reportaj despre România habotnică vs 

România reală, www.digi24.ro, 3.12.2020; Cel puţin o treime dintre românii morţi de COVID-19 ar fi putut fi 

salvaţi dacă primeau la timp plasmă bogată în anticorpi anti SARS-CoV-2, M. Tudor, www.stiripescurt.ro, 

15.12.2020. 
24 Sursa: Interactiv Coronavirus: România vs Europa. Situaţia la început de 2021. România e peste Germania la 

decesele raportate la numărul populaţiei / Cum arată numărul cazurilor active raportat la vecini şi la alte state 

din UE, V. Cozmei, www.hotnews.ro, 6.01.2021. Pe de altă parte, este de menţionat decizia Ministrului 

Sănătăţii din 15.10.2020 ce priveşte cazurile uşoare şi medii ale bolii, care vor fi tratate la domiciuliul 

http://www.europalibera.org/
http://www.digi24.ro/
http://www.mdigi24.ro/
http://www.playtech.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.stiripescurt.ro/
http://www.hotnews.ro/
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În aceste condiţii, apropierea sărbătorilor de iarnă reprezenta un risc epidemiologic în 

plus26, datorită adunărilor cu caracter privat, multe dintre acestea fără respectarea unor norme 

sanitare corespunzătoare27. Aglomeraţia din staţiunile montane, dar şi din centrele comerciale 

sau din punctele de frontieră, constituiau factori care, cel puţin teoretic, ar fi trebuit să 

contribuie la creşterea gradului de transmitere a virusului28. Redeschiderea şcolilor în format 

fizic, părea atunci aşadar, un deziderat îndepărtat29.  

Pe de altă parte, sosirea în ţară a primelor doze de vaccin dădeau o reală speranţă în 

direcţia ameliorării situaţiei epidemice şi apropierii finalului pandemiei30. Campania de 

vaccinare avea să se dovedească însă destul de anevoiosă, pe de o parte datorită dozelor 

insuficiente de vaccin, iar pe de altă parte ca urmare a deficienţelor organizatorice de la 

nivelele locale.    

Concomitent, pe 6 decembrie, aveau loc alegeri parlamentare: ca urmare, un nou 

guvern a fost investit în ultimele zile ale anului 202031. Un nou ministru venea la conducerea 

Ministerului Educaţiei, cu noi priorităţi; între acestea, se afla şi deschiderea şcolilor în format 

fizic.   

 

2. CONSECINŢELE MĂSURILOR RESTRICTIVE. SCĂDEREA INDICELUI DE 

INFECTARE ŞI PREGĂTIREA REDESCHIDERII ŞCOLILOR 

 

 După vacanţa de Crăciun, activităţile şcolare au fost reluate, prin ordonanţă de 

urgenţă, tot în format online. Cu toate acestea, ca urmare a măsurilor restrictive impuse încă 

din luna octombrie, la nivel naţional, trendul epidemiologic s-a schimbat radical: raportările 

oficiale evidenţiau o scădere drastică atât a numărului zilnic de infectări, cât şi a ratei 

infectărilor la mia de locuitori. Localităţile ieşeau rând pe rând din starea de carantină, iar 

                                                                                                                                                                                              
pacienţilor, urmărindu-se prin aceasta scăderea presiunii asupra unităţilor spitaliceşti (Sursa : Tătaru : De 

săptămâna viitoare cazurile medii şi uşoare de COVID pot rămâne la domiciliu, monitorizaţi de medicii de 

familie, www.agerpres.ro, 15.10.2020. 
25 Incendiu la secţia de ATI de la spitalul din Piatra Neamţ – 12 victime (14.11.2020); incendiu la secţia ATI a 

Spitalului Medicală III din Târgu Mureş (4.12.2020), ambele datorită unor defecţiuni la instalaţiile electrice, 

incendiu la spitalul din Roman (2.01.2021), incendiu la secţia COVID a spitalului de psihiatrie din Gătaia, jud. 

Timiş (6.01.2021), incendiu la Institutul „Matei Balş” din Bucureşti – 15 victime (29.01.2021).  
26 Sursa: Cum se pregătesc spitalele COVID de sărbători : „E un război civil”. Sfatul vital al unui pacient care a 

fost 21 de zile la ATI, C. Tănase, www.digi24.ro, 24.12.2020. 
27 Sursa: COVID-19. Propriul domiciliu, loc major de contaminare. „Puţini oameni ar accepta să poarte mască în 

casă”, www.smartradio.ro, 16.12.2020. 
28 Surse: România, la pământ. Jurnaliştii internaţionali au făcut clasamentul : e jenant ce se întâmplă în ţara 

noastră, autor D. Dumitrache, www.playtech.ro, 13.12.2020; Adrian Streinu-Cercel, sfat ireal pentru români. 

Cum ar trebui să mâncăm de Crăciun, de fapt, I. Roşu, www.playtech.ro, 21.12.2020. 
29 Surse: Şcolile s-ar putea redeschide în siguranţă la început de aprilie, când va fi încheiată vaccinarea pentru 

profesori şi vârstinici, www.digi24.ro, 20.12.2020; „Am putea redeschide şcoala în siguranţă la sfârşitul lui 

martie – începutul lui aprilie”, a declarat Dr. Valeriu Gheorghiţă, preşedintele Comitetului Naţional de 

Coordonare a Activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19, www.edupedu.ro, 20.12.2020. 
30 Surse: Când am putea scăpa de COVID în România. Explicaţiile lui Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul 
campaniei de vaccinare, www.digi24.ro, 3.12.2020; Raed Arafat, noi detalii despre vaccinul anti-COVID: 

„România va primi acelaşi ser care ajunge în toate celelalte ţări. Sper ca românii să se vaccineze toţi”, 

www.usd24.ro, 16.12.2020. 
31 Pe 23.12.2020. 
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judeţele treceau rapid de la scenariul roşu la cel galben, iar de la cel galben la cel verde32 

(Figura 2).  

 

 

 
 

Figura 2. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (24.01.2021). 

1. scenariul verde (sub 1,5‰), 2. scenariul galben (1,5-3,0‰), 3. scenariul roşu (3,0-6,0‰).  

 

Astfel, dacă în a doua parte a lunii decembrie, rata de infectare în Bucureşti depăşea 

7‰, o lună mai târziu, capitala trecea în scenariul galben, cu o rată de infectare de 2,4‰33. 

Rapiditatea cu care scădeau cifrele îl surprindea chiar şi pe noul ministru al sănătăţii, care el 

însuşi se declara neîncezător faţă de raportările oficiale34. 

În aceste condiţii, au crescut presiunile sindicatelor pentru redeschiderea în format 

fizic a şcolilor35, aceleaşi sindicate care la începutul anului şcolar acuzau că şcolile s-au 

transformat în adevărate „bombe epidemiologice”36. La rândul lor, unele cadre medicale 

considerau că şcolile ar trebui redeschise deoarece „a crescut numărul copiilor cu probleme 
                                                             
32 Sursa: Grafic. 29 de judeţe în zona verde de COVID-19 / Rata de infectare în Bucureşti continuă să scadă / 

Situaţia în fiecare judeţ, www.m.hotnews.ro, 27.01.2021. 
33 Sursa: Grafic. Rata de infectare scade în Bucureşti până la 2,4‰, iar Clujul a coborât până la limita de jos a 

zonei roşii. Situaţia din toate judeţele, www.m.hotnews.ro, 23.01.2021. 
34 Sursa: Ministrul Sănătăţii, adevărul despre cifrele COVID-19 din Bucureşti. „Realitatea e cu totul alta”, S. 

Filon, www.impact.ro, 22.01.2021. 
35 Sursa: Presiuni pentru redeschiderea şcolilor. Sorin Cîmpeanu, precizări după consultările cu sindicatele, L. 

Brumă, www.romaniatv.net, 07.01.2021. 
36 Sursa: Sindicaliştii din învăţământ acuză transformarea şcolilor în bombe epidemiologice : Instituţiile statului 

nu şi-au făcut treaba !, I. Ionescu, www.psnews.ro, 18.09.2020. 

http://www.m.hotnews.ro/
http://www.m.hotnews.ro/
http://www.impact.ro/
http://www.romaniatv.net/
http://www.psnews.ro/
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emoţionale”37, iar în localităţile unde nu se înregistrează infectări, se pot face cursuri în 

format clasic: „În localităţile în care nu există niciun caz de COVID-19 unităţile de 

învăţământ ar trebui redeschise, era de părere conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din 

Sfântu Gheorghe”38, mulţi dintre elevii care nu au avut acces la învăţământul online locuind, 

aşa cum subliniam şi în acest studiu, în astfel de localităţi. În acest context, reprezentanţii 

elevilor solicitau descentralizarea deciziilor cu privire la redeschiderea unităţilor de 

învăţământ39. 

Pe de altă parte, conform datelor comunicate de noua conducere a Ministerului 

Educaţiei în ianuarie 2021, 65.000 elevi erau în situaţie de risc de neîncheiere a mediilor pe 

semestrul I, iar 280.000 nu au avut acces la învăţământul online, acesta după ce în aprilie 

2020, doar 220.000 elevi nu aveau acces la învăţământul online, iar pentru aceştia au fost 

alocate de Ministerul Educaţiei şi autorităţile locale, 230.000 tablete!40 Un calcul simplu 

indică faptul că tabletele achiziţionate ar fi trebuit să acopere tot necesarul şi să mai rămână  o 

rezervă de 10.000 tablete, şi nicidecum numărul elevilor fără acces la învăţământ online să 

crească cu 60.000! Prin urmare, fie tabletele nu au fost distribuite corect, elevilor care aveau 

nevoie de ele, fie raportările nu au fost corecte, din dorinţa de a se forţa astfel redeschiderea 

învăţământului faţă în faţă, ca urmare a presiunilor în acest sens41.   

 La polul opus, existau şi păreri, venite tot de la reprezentanţi ai cadrelor medicale 

potrivit cărora redeschiderea şcolilor faţă în faţă pe 8 februarie este o decizie greşită, 

favorizând o creştere rapidă a infectărilor. Astfel, A. Wiener, medic şi deputat în Parlamentul 

României, considera că „Redeschiderea şcolilor pe 8 februarie nu este posibilă. Şcolile nu se 

vor putea redeschide pe 8 februarie având în vedere modul în care evoluează coronavirusul şi 

faptul că nu se finaliza prima etapă de vaccinare pentru majoritatea profesorilor până la 

începerea semestrului II”42. O părere similară avea şi directorul medical al Spitalului de 

Pediatrie din Sibiu, care considera că redeschiderea şcolilor va duce la creşterea numărului de 

îmbolnăviri de COVID-19, atât în rândul copiilor, cât mai ales în rândul adulţilor: „copiii sunt 

un fel de vectori, practic ei nu o să facă forme grave, însă ei vor fi cei care vor răspândi boala 

în rândul adulţilor, în rândul bunicilor, părinţilor, profesorilor, din nefericire”43. La rândul 

său, coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul V. Gheorghiţă, estima ca dată 

                                                             
37 Conform Dr. Mihai Craiu, www.doctorulzilei.ro, A. Carmen, 14.01.2021. 
38 Sursa: Se fac presiuni pentru redeschiderea şcolilor: „Să închizi o şcoală întreagă nu este în regulă”, M. Talau, 

www.evz.ro, 6.01.2021.  
39 Sursa: Elevii solicită descentralizarea deciziilor privind redeschiderea unităţilor de învăţământ, 
www.ordineazilei.ro, 4.01.2021. 
40 Surse: Paradoxul tabletelor din România. Numărul de elevi fără acces la online a crescut, deşi s-au 

achiziţionat şi distribuit echipamente, www.digi24ro/stiri, 10.01.2021; Cîmpeanu : 20% dintre elevi nu au 

ridicat tabletele. Unii nu au deloc, alţii au primit câte 2-3 / Sunt judeţe care au raportat că şcoala online s-a 

derulat perfect, nu cred, www.hotnews.ro, 7.01.2021. 
41 Sursa: Presiuni pentru redeschiderea şcolilor. Consultări la Ministerul Educaţiei, www.stiri-covid19.eu, 

7.01.2021. 
42 Sursa: www.edupedu.ro, 13.01.2021. 
43 Sursa: Ciprian Sofariu, directorul medical al Spitalului de Pediatrie din Sibiu: Redeschiderea şcolilor – un 

potenţial pericol privind îmbolnăvirile COVID-19 la adulţi, www.stiri.tvr.ro, 8.02.2021. 

http://www.doctorulzilei.ro/
http://www.evz.ro/
http://www.ordineazilei.ro/
http://www.digi24ro/stiri
http://www.hotnews.ro/
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sustenabilă pentru redeschiderea şcolilor, în funcţie de evoluţia campaniei de vaccinare, 

sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie 202144.  

De cealaltă parte, ministrul propus al Educaţiei (la acea dată) S. Cîmpeanu declara că 

şcolile se vor redeschide „cât de repede va permite situaţia epidemiologică”45. 

 Cum am arătat, raportările oficiale privind situaţia epidemiologică indicau o scădere 

rapidă a numărului de noi infectări zilnice, ca şi a ratei de incidenţă a infectorilor la mia de 

locuitori, cu toate că numărul zilnic al deceselor se menţinea încă ridicat.  

Pe de altă parte însă, încă din 8 ianuarie a fost confirmat pe teritoriul României primul 

caz de infectare cu noua tulpină de coronavirus provenită din Marea Britanie (B.1.1.7), mult 

mai infecţioasă şi cu o incidenţă mai crescută în rândul copiilor46. Acesta a fost urmat la scurt 

timp şi de alte cazuri semnalate la persoane care nu aveau istoric de călătorie în străinătate, 

fapt ce indica deja o răspândire comunitară în România a noii tulpini a virusului47.  

 Cu toate acestea, încă de la începutul anului, odată cu ordonanţa de urgenţă care 

prevedea continuarea activităţilor şcolare în regim online până la vacanţa intersemestrială, 

Guvernul, prin vocea noului Ministru al Educaţiei, îşi manifesta dorinţa de „trecere a şcolii în 

format clasic începând cu cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2020-2021, sub rezerva 

evoluţiei epidemiologice”48. În acest sens, au fost elaborate alte trei scenarii pentru 

reînceperea activităţilor didactice în format tradiţional : 

1. scenariul verde: incidenţă sub 1,5‰ locuitori49, în care toate şcolile se redeschid fizic, 

copiii merg la şcoală. Cu toate acestea, în situaţia îmbolnăvirii unui cadru didactic, chiar şi în 

scenariul verde, clasa respectivă trece în online50; 

2. scenariul galben: incidenţă cuprinsă între 1,5‰ şi 3‰ locuitori – încep activităţile 

didactice în format tradiţional copiii de grădiniţă, cei din ciclul primar şi elevii din clasele 

terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), restul elevilor învaţă online; 

3. scenariul roşu: incidenţă cuprinsă între 3‰ şi 6% locuitori – încep activităţile 

didactice în format tradiţional doar copiii de grădiniţă şi cei din ciclul primar, restul învaţă 

online. 

Pragul incidenţei de infectare de la care se închid complet şcolile, iar toţi elevii 

desfăşoară activităţi didactice online era ridicat acum la 6‰, prag de la care se considera, 

eronat, că localitatea respectivă se carantinează. Carantinarea unei localităţi se face prin ordin 

al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului pentru Afaceri Interne, 

rata de incidenţă a infectărilor fiind doar unul dintre criteriile luate în considerare. 

                                                             
44 Sursa: „Am putea redeschide şcoala în siguranţă la sfârşitul lui martie – începutul lui aprilie”, a declarat Dr. 

Valeriu Gheorghiţă, preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind vaccinarea 

împotriva COVID-19, www.edupedu.ro, 20.12.2020. 
45 Sursa: Când se vor redeschide şcolile şi grădiniţele. Răspunsul ministrului propus al Educaţiei, 

www.digi24.ro, 23.12.2020. 
46 Surse: Efectul noii tulpini de coronavirus din Marea Britanie : Numărul cazurilor a crescut cu 40% în două 

săptămâni, www.digi24.ro, 24.12.2020; Reuthers : Noua tulpină de coronavirus ar putea avea un efect mai 

puternic în rândul copiilor, www.educatieprivata.ro, 24.12.2020; Noua variantă de coronavirus se va răspândi 

rapid şi în România. Estimările cercetătorilor, O. Antonescu, www.smartliving.ro, 31.01.2021.  
47 Sursa: Cum stăm cu epidemia şi cât de sigură e deschiderea şcolilor ?, E. Casandra, www.rfi.ro, 19.01.2021. 
48 Sursa: Anunţul lui Sorin Câmpeanu despre începerea şcolii, după şedinţa de Guvern : Executivul vrea 

revenirea la şcoala clasică începând cu semestrul doi, G. Pecheanu, www.m.mediafax.ro, 6.01.2021. 
49 Acest prag fusese stabilit iniţial la 1,0‰ şi mărit ulterior la 1,5‰ pentru a începe şcoala în format fizic cât 

mai mulţi copii. 
50 Sursa: L. Galescu, www.portalinvatamant.ro, 2.02.2021. 
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Totodată, era desfiinţată varianta de învăţământ hibrid, Ministrul Educaţiei declarând 

că nu este eficientă, iar profesorilor le este imposibil să aibă grijă de jumătate dintre elevi în 

clasă şi de cealaltă jumătate în online51. Cu toate acestea, acelaşi ministru declara că „elevii 

care au vulnerabilităţi sau aparţinători cu vulnerabilităţi, certificate medical, vor putea învăţa 

online, iar profesorii vor putea preda online”52. În aceste condiţii se punea problema dacă 

actul didactic care se desfăşoară în asemenea condiţii este eficient, iar respectivii profesori îl 

pot gestiona în mod echitabil în raport de toţi elevii, inclusiv faţă de cei care învaţă online ! 

O altă modificare era adusă în privinţa măsurilor de distanţare fizică dintre elevi. 

Trebuiau să dispară panourile din plexiglas, soluţie implementată la începutul anului şcolar, 

noua conducere a Ministerului considerând că „mai mult încurcă decât ajută”53. Prin urmare o 

investiţie ratată, utilă mai mult campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie, 

decât procesului de învăţământ. Despre inutilitatea acestor panouri despărţitoare am discutat 

şi în prima parte a acestui studiu, cert este că prin dispariţia acestora şi a sistemului de 

învăţământ hibrid (care oricum în multe unităţi şcolare nu era respectat), distanţa fizică dintre 

copii, mai ales în clasele supraaglomerate din marile oraşe era de sub 1 metru, contrară 

oricăror norme de protecţie sanitară pe timp de pandemie. Dacă restaurantele funcţionau în 

interior la 30% din capacitate, cu norme de distanţare bine stabilite, şcolile trebuiau să 

funcţioneze cu 100% din capacitate, în unele situaţii54 cu clase de peste 30 de elevi situaţi la 

distanţe mai mici de 1 metru unul faţă de altul! Cu toate acestea, abia în a doua parte a lunii 

mai, cu o lună înainte de sfârşitul anului şcolar, a fost distribuită părinţilor de către 

conducerea unităţilor şcolare, prin intermediul cadrelor didactice şi elevilor, un formular 

tipizat prin care părinţii trebuiau să-şi exprime acordul pentru îndepărtarea sau menţinerea 

acestor panouri. Prin urmare, nici autorităţile centrale, nici cele locale şi nici consiliile de 

administraţie ale şcolilor nu-şi asumau responsabilitatea pentru îndepărtarea acestor panouri, 

aceasta intrând în sarcina părinţilor care, cu foarte puţine excepţii, nu aveau pregătirea 

medicală de specialitate pentru a lua o astfel de decizie. 

Un alt aspect reglementat se referea la orele remediale şi la orele de consolidare55, 

orientate în direcţia recuperării pierderilor înregistrate de elevi în perioada cursurilor 

online/consolidării materiei predate, deoarece oficialii din Ministerul Educaţiei erau 

conştienţi că activităţile şcolare au variat foarte mult din punct de vedere calitativ de la o 

şcoală la alta, de la o localitate la alta. „Pe lângă lipsa de acces la echipamente, internet sau 

energie electrică a elevilor, foarte mulţi profesori şi-au făcut treaba de mântuială în ultimele 

luni, obligând părinţii cu timp liber să-l dedice educaţiei copiilor”56. Aceste ore vor fi plătite 

                                                             
51 Sursa: Exclusiv. Scenariul hibrid dispare, anunţă Ministrul Educaţiei. Elevii care vor merge la şcoală din 8 

februarie, www.digi24.ro, 14.01.2021.  
52 Sursa: UPDATE Cîmpeanu: „Elevii care au vulnerabilităţi sau aparţinători cu vulnerabilităţi, certificate 

medical, vor putea învăţa online; profesorii vor putea preda online” / Petiţie pentru reintroducerea sistemului 

hibrid, www.hotnews.ro, 27.01.2021. 
53 Sursa: Dispar panourile de plexiglas din şcoli. Sorin Cîmpeanu: „Mai mult încurcă decât ajută”, B. Neacşu, 

www.libertatea.ro, 26.01.2021. 
54 Aşa cum arătat şi în studiul de caz prezentat în prima parte a acestui material. 
55 Orele de consolidare erau introduse acolo unde profesorii considerau că materia predată a fost suficient de 

bine asimilată de elevi şi nu este cazul de ore remediale. 
56 Sursa: Şcoala din România începe cu ore remediale şi ore de consolidare: explicaţiile ministrului Cîmpeanu, 

A. Puiu, www.playtech.ro, 25.01.2021. 
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însă suplimentar „printr-un sistem similar cu acordarea burselor pentru studenţi”57. Oare 

pentru remedierea unor „treburi făcute de mântuială”, plătite la rândul lor prin salariu, este 

necesară o plată suplimentară? 

La nivel naţional, cu o săptămână înainte de reluarea cursurilor în format fizic, 30 de 

judeţe se aflau în scenariul verde, 11 în scenariul galben58 şi doar judeţul Timiş se mai afla în 

cel roşu cu o rată a incidenţei de 3,24‰. În plus, chiar şi fără elevi, una dintre şcolile din 

Capitală a devenit focar cu noua tulpină britanică a SARS-CoV-259. Cu toate acestea, 

conducerea Ministerului Educaţiei „îşi păstra interesul major pentru deschiderea şcolilor”60, 

în pofida faptului că experţii considerau că în trei luni circa 60% dintre noile infectări din 

Bucureşti vor fi cu tulpina din Marea Britanie61, iar mulţi părinţi nu voiau să-şi mai lase 

copiii la şcoală de teama noii tulpini de coronavirus62.  

Pe de altă parte, Ministrul Educaţiei considera că „principalul pericol, dacă şcoala va 

continua online şi după 8 februarie, este că predarea online generează pierderi structurale care 

pot fi recuperate doar dacă se redeschid şcolile”63, iar pandemia a afectat foarte mult calitatea 

actului educaţional în România64. Referitor la posibilitatea ca şcolile să devină focare de 

îmbolnăvire, acelaşi oficial declara că „în şcoli nu s-au identificat focare, mai degrabă sunt 

probleme cu distanţarea în mijloacele de transport”65. La fel, aglomerarea părinţilor în incinta 

şcolilor, mai ales la orele de preluare a copiilor, aspect despre care am mai discutat. Aceste 

probleme trebuiau însă avute în vedere atunci când s-a decis în unanimitate ridicarea la 6‰ a 

pragului până la care merg la şcoală preşcolarii şi elevii din ciclul primar, sau eliminarea unor 

măsuri restrictive de prevenţie precum închiderea şcolilor pentru dezinfectare la 3 cazuri de 

îmbolnăvire în clase diferite.  

La nivel european se înregistra o recrudescenţă a infectărilor cu noua tulpină a 

virusului, multe state anunţând înăsprirea măsurilor restrictive. „Şcolile se vor deschide, cel 

mai probabil, pe 8 februarie. Indiferent de semnale, de previziuni şi opiniile specialiştilor 

privind evoluţia pandemiei, Guvernul nu va rata ocazia de a defila cu un asemenea succes, ce 

ar face invidios orice stat civilizat din această lume. Marea Britanie, Germania, Austria, 

Franţa, Italia, Olanda, Belgia, toate anunţă măsuri drastice, inclusiv închiderea graniţelor. 

Doar noi deschidem restaurantele, barurile, magazinele şi în curând şcolile. Noi suntem în 

                                                             
57 Surse: Cum vor fi plătiţi profesorii pentru orele remediale. Ministrul Educaţiei: „Finanţarea se va face printr-

un sistem similar cu acordarea burselor pentru studenţi, A. Archip, www.libertatea.ro, 28.01.2021; Profesorii 
care ajută copiii să recupereze materia vor primi 100 de lei pentru fiecare oră, www.ordineazilei.ro, 25.01.2021. 
58 Alba, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Ilfov, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Suceava. 
59 Sursa: 16 persoane infectate, dintre care 4 confirmate cu noua tulpină de COVID-19. Sursa : Scandal la şcoala 

nr. 28 din Bucureşti, unde este focar de COVID. Profesorii îl acuză pe director: „Nici nu purta mască”, 

www.digi24.ro, 29.01.2021. 
60 Sursa: Focarul de coronavirus este la Şcoala Gimnazială nr. 28, din Sectorul 2, spune Ministrul Educaţiei. 

Cîmpeanu : Interesul major pentru deschiderea şcolilor se păstrează, M. Pop, www.edupedu.ro, 24.01.2021. 
61 Sursa: Experţi : În trei luni, 60% din cazurile de COVID-19 din Bucureşti vor fi cu tulpina din Marea 

Britanie, A. Vasile, www.m.mediafax.ro, 27.01.2021. 
62 Sursa: Mulţi părinţi nu vor să-şi mai lase copiii la şcoală, de teama noii tulpini de coronavirus, 

www.stirileprotv.ro, 26.01.2021. 
63 Sursa: M. Pop, www.edupedu.ro, 15.01.2021;  
64 Sursa: Pandemia a făcut praf  învăţământul, www.ordineazilei.ro, 8.02.2021.  
65 Sursa: Sorin Cîmpeanu: Şcolile nu vor deveni focare, probleme sunt cu mijloacele de transport, M. Garvey, 

www.mainnews.ro, 8.02.2021. 

http://www.libertatea.ro/
http://www.ordineazilei.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.m.mediafax.ro/
http://www.stirileprotv.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.ordineazilei.ro/
http://www.mainnews.ro/
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altă lume...”66. Tot noua tulpină britanică se făcea responsabilă şi pentru creşterea infectărilor 

în Israel, în pofida lockdown-ului şi a vaccinării masive din această ţară67, iar în Grecia a fost 

impus lockdown pentru Atena (care concentrază 28,8% din populaţia totală a ţării) la doar 

două săptămâni de la redeschiderea şcolilor68. În plus, mai apăruseră încă cel puţin două 

mutaţii ale virusului: braziliană şi sud-africană, prima tulpină (P.1) fiind deja confirmată şi în 

Europa69.  

Un alt aspect, despre care am discutat mai pe larg şi în prima parte a acestui studiu, 

este legat de presiunile bugetare generate de învăţământul online. Copiii, în special cei din 

categoriile de vârstă mică (din învăţământul preşcolar şi primar) care sunt nevoiţi să înveţe 

online datorită situaţiei epidemiologice, trebuie să rămână acasă asistaţi, iar părinţii aflaţi în 

această situaţie trebuie să beneficieze, conform legii, de sprijin financiar guvernamental. În 

acest sens, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale anunţa că părinţii care stau acasă pentru a 

supraveghea copiii, vor primi în continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu, doar în 

cazul în care autorităţile decid ca şcolile să funcţioneze în continuare online70. Or, tocmai 

aceşti copii, din grupele mici de vârstă, au avut „prioritate” pentru trecerea la învăţământul cu 

prezenţă fizică în clase, iniţial în detrimentul chiar şi a celor din clasele terminale, care aveau 

să susţină în vară examene naţionale de absolvire. Argumentele oficiale pentru luarea acestei 

decizii erau că „la clasele 0-IV predarea se desfăşoară cel mai dificil, iar epidemiologii spun 

că cei mici ar transmite cel mai greu virusul”71. 

În aceste condiţii, pe 8 februarie, într-o perioadă a anului când infecţia provocată de 

coronavirus şi de mutaţiile sale se asocia cu infecţiile provocate de virusurile gripale şi cu 

virozele respiratorii, după ce copiii intraseră în contact unii cu alţii în vacanţă în locuri 

aglomerate din staţiunile montane sau în spaţii recreative din marile oraşe, iar campania de 

vaccinare pentru profesori era amânată din lipsa vaccinului, se redeschideau şcolile cu 

prezenţa copiilor la ore72.  

Erau exceptaţi de la această decizie, putând continua învăţământul online, copiii care 

au contraindicaţii certificate medical şi cei care locuiesc în familia extinsă, împreună cu 

persoane aflate în categoriile de risc. Se crea astfel o minoritate „marginală” de elevi care 

învăţau separat faţă de colegii lor şi care aveau nevoie de suport tehnic diferit în raport de 

majoritatea clasei, pentru a participa la actul didactic, fapt ce crea dificultăţi cadrelor 

didactice care se confruntau cu astfel de situaţii. În acest context, unele cadre didactice, mai 

ales din categoria celor cu abilităţi tehnice limitate, cu exces de comoditate sau care nu 

agreau din diverse motive învăţământul online, limitau accesul acestor copii la actul didactic, 

                                                             
66 Sursa: Deschidem şcolile, dar în loc de dascăli vaccinăm politicieni, C. Zaporojan, www.cugetliber.ro, 

29.01.2021. 
67 Sursa: Scenariu sumbru pentru care trebuie să ne pregătim: De ce au crescut infectările în Israel, în ciuda 

lockdown-ului şi a vaccinării masive, www.republica.ro, 30.01.2021. 
68 Sursa : Grecia instituie un nou lockdown total în Atena, la două săptămâni după redeschiderea şcolilor, 

www.coronapress.ro, 10.02.2021. 
69 Sursa : Noua mutaţie din Brazilia a ajuns în Europa ! Alertă în UE ! Care este prima ţară afectată, C-A. 

Moisoiu, www.capital.ro, 23.01.2021. 
70 Sursa : Turcan : Părinţii care stau acasă cu copiii vor primi 75% din salariu, dacă şcoala va continua online, 
www.economica.net, 2.02.2021. 
71 Conform Ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, 2.02.2021. Sursa : www.portalinvatamant.ro, 2.02.2021. 
72 Decizia finală în acest sens a fost luată pe 2 februarie, prin unanimitate, în cadrul unei întâlniri la care au 

participat Preşedintele, Premierul şi miniştrii educaţiei şi sănătăţii (Sursa : www.mainnews.ro, 2.02.2021). 

http://www.cugetliber.ro/
http://www.republica.ro/
http://www.coronapress.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.economica.net/
http://www.portalinvatamant.ro/
http://www.mainnews.ro/
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conferindu-i un caracter pasiv. Concret, prin amplasarea de către profesor a unui laptop pe 

catedră, aceşti copii puteau participa la ore, dar nu puteau interveni în conversaţia de la clasă, 

dacă aveau întrebări sau doreau să dea răspunsuri / rezolvări. În aceste condiţii, părinţii unor 

astfel de elevi, sau cei care ar fi preferat menţinerea în continuare a învăţământului online de 

teama infectărilor cu noua tulpină a virusului, erau puşi în faţa în faţa unei alegeri dificile: fie 

trimiteau copiii la şcoală riscând îmbolnăvirea, fie îi reţineau acasă, în online, contribuind 

astfel conştient la o marginalizare educaţională a acestora.    

Cu doar câteva zile înainte de redeschiderea şcolilor a fost comunicat, prin ordin 

comun al miniştrilor educaţiei şi sănătăţii, un set complex de măsuri privind organizarea 

activităţii în instituţiile de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică73, care viza 

între altele : 

- organizarea spaţiilor de învăţământ cu recomandarea ca distanţa fizică dintre elevi să 

fie mai mare de 1 metru, iar „în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura 

distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar”. 

Decidenţii erau astfel conştienţi că infrastructura şcolară din oraşele mari, unde clasele sunt 

supraaglomerate (cum am arătat şi în studiul de caz prezentat în prima parte a articolului) nu 

permite o distanţare corespunzătoare a elevilor, iar scoaterea pe culoare a mobilierului şcolar 

ar fi neconformă cu normele PSI, însă şcolile trebuiau deschise oricum, în orice condiţii; 

- stabilirea circuitelor funcţionale, organizarea spaţiilor de recreere, organizarea 

accesului în unitatea / instituţia de învăţământ. În acest sens, pentru a se evita aglomerarea 

părinţilor în curtea şcolii pentru aducerea / preluarea copiilor, în multe şcoli s-a luat decizia 

interzicerii accesului acestora în curte, mutându-se astfel aglomeraţia în spaţiile publice din 

proximitatea şcolilor, care nu mai erau în administrarea acestora. Problema era astfel 

„pasată”, nu rezolvată; 

- evaluarea necesarului de resurse umane, în majoritatea cazurilor constatându-se un 

deficit de resurse şi ... atât (!) ca motivaţie pentru justificarea disfuncţionalităţilor. La nivelul 

cabinetelor medicale şcolare se înregistra un deficit acut de cadre specializate, mai ales în 

şcolile din marile oraşe; în plus, o mare parte dintre aceste cadre (şi aşa puţine !) erau ocupate 

în campania de vaccinare anti-COVID; 

- asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie şi a unui stoc de rezervă 

pentru elevi / studenţi şi personal. Nu era însă specificată şi sursa fondurilor din care acestea 

urmau să fie achiziţionate; 

- aerisirea claselor prin deschiderea ferestrelor, timp de minimum 30 de minute înainte 

de sosirea elevilor, apoi pe parcursul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ţinând 

cont de temperatura exterioară. Cum în luna februarie, temperatura exterioară nu era prea 

generoasă, această măsură menită să protejeze sănătatea copiilor, mai mult le dăuna 

sănătăţii74.  

Masca de protecţie continua să fie un accesoriu indispensabil pentru orice elev şi 

cadru didactic, iar elevilor le era interzis schimbul de alimente şi obiecte personale. 

Personalul medico-sanitar sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată de unitatea de 

învăţământ va trebui să instruiască personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic pentru a 

observa starea de sănătate a elevilor şi a  gestiona implementarea măsurilor de protecţie 

sanitară, a măsurilor de distanţare fizică, purtarea corectă a măştii de protecţie etc. Prin 

                                                             
73 Ordin al Ministrului Educaţiei şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 
în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Monitorul Oficial al României, an 189 (XXXIII), nr. 122 din 5.02.2021, 

p. 2-8. 
74 În plus, în multe şcoli din Bucureşti, temperatura agentului termic era la parametri sub normele admisibile.  
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urmare, cadrele didactice mai aveau o sarcină în plus : efectuarea triajului observaţional al 

elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare75. 

În Bucureşti se redeschideau 655 unităţi de învăţământ76, în scenariul galben la o rată 

de infectare de 1,9‰. În acest sens, Prefectul Capitalei declara că şcolile sunt asigurate cu 

toate materialele de protecţie necesare (măşti şi dezinfectanţi), iar Inspectorul şcolar general a 

spus că şcolile „vor face toate eforturile prin reamenajarea spaţiilor să se asigure distanţarea 

necesară astfel încât elevii să aibă spaţiu corespunzător între ei”77. Pe de altă parte, Ministrul 

Educaţiei lăsa la în sarcina unităţilor de învăţământ dreptul de a intra în online dacă nu 

întrunesc condiţiile necesare pentru învăţământul faţă în faţă, pentru a nu periclita astfel 

sănătatea copiilor78. Se creau astfel premisele transferării responsabilităţii pentru eventualele 

îmbolnăviri de la nivel central, la nivel local, al conducerii unităţilor şcolare, motivându-se că 

acestea nu ar fi îndeplinit întru-totul normele igienico-sanitare prevăzute pentru redeschiderea 

şcolilor. 

 

3. REDESCHIDEREA ŞCOLILOR CU PREZENŢA COPIILOR LA ORE. 

CONSECINŢE. 

 Redeschiderea şcolilor în format fizic, în condiţiile arătate mai sus, fără o distanţare 

fizică corespunzătoare a copiilor în clase, a generat, aşa cum era de aşteptat, o creştere a 

numărului de infectări. Primele confirmări în acest sens (244 elevi, dintre care 64 în Bucureşti 

şi 329 cadre didactice şi personal auxiliar)79 veneau la doar patru zile de la reînceperea 

cursurilor faţă în faţă, aceste infectări având originea în săptămâna de vacanţă 

intersemestrială. Cu toate acestea, Ministrul Educaţiei nu se arăta îngrijorat de această 

situaţie, considerând că rata de infectare, de 1: 10.000, era mult mai redusă decât cea din 

rândul populaţiei generale80. La polul opus, O. Jurma, medic şi cercetător în ştiinţe medicale, 

atrăgea atenţia că elevii şi profesorii „revin la şcoală infectaţi din vacanţă. La fel şi părinţii 

care acum îşi infectează locul de muncă. Împreună aruncă benzină peste focul mocnit al 

pandemiei. Încă o surpriză cunoscută de anul trecut când am închis şcolile la 2 săptămâni 

după ce le-am deschis. Singura diferenţă este că acum avem un virus SARS-CoV-2 cu 70% 

mai infecţios care aşteaptă nerăbdător revenirea noastră relaxată din vacanţă. Haideţi să 

recapitulăm pentru ciclul primar, că poate înţeleg şi politicienii, în mijlocul unei pandemii 

scăpate de sub control (adică în România) : relaxare = infectare; multă infectare = pandemie 

(boală + spitalizare + moarte). Pentru ca relaxarea să nu producă infectare trebuie inversată 

ecuaţia astfel : dez-infectare = relaxare”81.   

                                                             
75 O sarcină în plus pentru cadrele didactice. Trebuie să efectueze triajul observaţional al copiilor pe tot 

parcursul activităţilor şcolare. Sursa : www.ordineazilei.ro, 5.02.2021. 
76 Dintr-un total de 660 unităţi de învăţământ, 5 vor continua cursurile exclusiv online datorită unor „situaţii 

generate de infrastructură sau de lipsa apei curente sau a altor servicii curente de care au nevoie pentru a asigura 

siguranţa elevilor” (conform Prefectului Capitalei, T. Berbeceanu). Sursa : Şcolile din Bucureşti se redeschid 

luni în „scenariul galben”. Cinci unităţi de învăţământ vor face doar cursuri online, www.hotnews.ro, 5.02.2021. 
77 Sursa : Idem. 
78 Sursa : Sorin Cîmpeanu : Şcolile vor intra în online dacă nu îndeplinesc condiţiile necesare. Nu vrem să 

periclităm siguranţa copiilor în şcoli, www.mainnews.ro, 6.02.2021. 
79 Sursa : Ministerul Educaţiei, citat prin www.edupedu.ro, www.digi24.ro, 11.02.2021.  
80 Sursa : Idem. 
81 Sursa : Medicul Octavian Jurma, despre situaţia din şcoli : RELAXARE = INFECTARE, 

www.educatieprivata.ro, 11.02.2021. 

http://www.ordineazilei/
http://www.hotnews.ro/
http://www.mainnews.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.educatieprivata.ro/
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 La nivel naţional, deşi se înregistra un „platou” în ceea ce priveşte numărul de 

infectări, existau şi localităţi, mai ales din vestul ţării (din judeţele Maramureş şi Timiş), unde 

rata infectărilor explodase din nou, necesitând astfel noi măsuri de carantinare82 (ANEXA).

  

Conform unei cercetări elaborată de o clinică privată, aproape 50% dintre infectări 

erau deja cu noua tulpină britanică83, în condiţiile unei secvenţieri foarte reduce a acestei 

tulpini în România, datorită costurilor ridicate. Oraşe mari, mai ales din Transilvania (Cluj-

Napoca, Braşov), reveneau în scenariul roşu, reimpunând restricţii, în vreme ce rata de 

infectare în Capitală înregistra o creştere constantă, ajungând la 2,36‰ la două săptămâni de 

la revenirea elevilor la cursuri84. Corespunzător, şi numărul de îmbolnăviri din unităţile 

şcolare înregistra o creştere accentuată, ajungând la aproape 1500 de cazuri85. Cele mai multe 

îmbolnăviri se înregistrau în Bucureşti (524) aproape dublu faţă de judeţul aflat pe locul II 

(Timiş, 289 cazuri), acestea fiind urmate de Călăraşi, Cluj, Braşov, Iaşi şi Maramureş (fiecare 

cu peste 100 de cazuri)86. La polul opus, judeţele care raportau cele mai puţine cazuri de noi 

infectări (Harghita, Covasna şi Călăraşi) erau judeţele care testau cel mai puţin. Astfel, 

Timişul, singurul judeţ din zona roşie (Figura 2) avea cea mai mare capacitate de testare 

raportată la populaţie (cam 3000 de teste/zi), dublă faţă de Bucureşti sau Cluj şi de 10 ori mai 

mare în raport de unele judeţe din zona verde. Se diferenţia astfel o zonă intracarpatică 

(Ardeal, Banat şi Maramureş) cu număr mare de teste şi implicit de teste pozitive, iar la polul 

opus o zonă extracarparică (cu excepţia capitalei) cu teste şi infectări puţine. De aici şi 

măsurile restrictive care au afectat cu predilecţie economia „celor corecţi”, ceea ce a stârnit 

nemulţumiri în rândul autorităţilor locale dar şi al antreprenorilor ale căror afaceri au fost 

afectate de restricţiile aplicate pentru localităţile din zona roşie.  

Pe de altă parte, pe 25 februarie, la un an de la primul caz de coronavirus în România, 

se schimba din nou formula de calcul a ratei de incidenţă, prin introducerea în calcul a 

focarelor. În consecinţă, raportările oficiale aveau să se schimbe prin creşterea numărului de 

unităţi administrativ-teritoriale în scenariile roşu şi galben, cu toate măsurile restrictive ce 

derivau din acest statut. Primele afectate de această măsură erau tot localităţile în care se testa 

cel mai mult ! Potrivit acestui nou mod de calcul, jud. Maramureş trecea în scenariul roşu 

alături de Timiş, în scenariul galben erau 11 judeţe, iar în cel verde, 28 (Figura 3). 

 

                                                             
82 Multe dintre aceste localităţi erau carantinate pentru a doua oară. 
83 Sursa : Varianta britanică a coronavirusului SARS-CoV-2 devine dominantă în România, potrivit unui studiu 

românesc, www.miscareaderezistenta.ro, 18.02.2021. 
84 35,5% din totalul cazurilor de îmbolnăviri se înregistrau în Bucureşti, Timiş, Maramureş, Cluj şi Braşov 

(sursa : Evoluţia pandemiei de COVID-19 în România, în date statistice, www.hotnews.ro, 9.02.2021). 
85 809 elevi şi 638 profesori. Sursa : Bilanţ după primele două săptămâni de şcoală : Aproape 1500 de cazuri de 

COVID, iar cifrele cresc, www.spotmedia.ro, 19.02.2021. 
86 Sursa : Coronavirus 18 februarie. Situaţia pe judeţe. Veşti bune de la un judeţ. Care sunt regiunile cu cele mai 

multe cazuri, S. Chirciu, www.m.mediafax.ro, 18.02.2021. 

http://www.miscareaderezistenta.ro/
http://www.hotnews.ro/
http://www.spotmedia.ro/
http://www.m.mediafax.ro/
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Figura 3. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (26.02.2021). 

1. scenariul verde (sub 1,5‰), 2. scenariul galben (1,5-3,0‰), 3. scenariul roşu (3,0-6,0‰). 

 

După numai câteva zile, datele din 1 martie evidenţiau o creştere accentuată atât a 

numărului de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore, cât şi a ratei de incidenţă din ultimele 

14 zile. Astfel, 12 judeţe raportau peste 50 de noi cazuri de îmbolnăviri, recordul fiind deţinut 

de Capitală cu 446 cazuri nou raportate. Erau în scenariul roşu judeţele Timiş (cu o rată de 

infectare ce ajunsese la 5,07‰), Cluj şi Maramureş, iar 11 judeţe87 şi Capitala erau în 

scenariul galben88. 

Iminenţa celui de-al treilea val de infectări rezulta şi din creşterea numărului de cazuri 

aflate la terapie intensivă care depăşea 1.00089, cele mai multe din ultimile cinci săptămâni, 

iar numărul total de decese provocate de coronavirus în România depăşise 20.000. O altă 

tendinţă evidentă manifestată după redeschiderea şcolilor a fost creşterea ratei de infectare în 

rândul tinerilor90, inclusiv o dublare a cazurilor la categoria 5-9 ani91, conform unui raport al 

Institutului Naţional pentru Sănătate Publică. Cum cea mai mare parte a copiilor şi 

adolescenţilor sunt purtători şi locuiesc împreună cu părinţii, infecţia avea să se propage rapid 

                                                             
87 Ilfov, Constanţa, Braşov, Dolj, Sibiu, Arad, Hunedoara, Alba, Gorj, Satu Mare şi Sălaj. Ulterior, s-au alăturat 

judeţelor din scenariul roşu Ilfov (din 2.03.2021) şi Braşov (din 3.03.2021). 
88 Sursa : Topul judeţelor după noua raportare de cazuri COVID-19 : Bucureşti conduce detaşat cu peste 440 de 

cazuri noi în ultima zi / Cluj, Timiş şi Ilfov în top, www.hotnews.ro, 1.03.2021. 
89 1.022 cazuri la 1.03.2021. Sursa : Idem. 
90 Sursa : Cum ar putea fi evitat valul al treilea. Avertismentul medicului Radu Ţincu: „Va fi diferit, tinerii vor fi 
afectaţi”, www.usd24.ro, 2.03.2021. 
91 Sursa: Rata de infectare COVID-19 la copii a crescut accelerat de la deschiderea şcolilor, iar incidenţa la 

grupa 5-9 ani s-a dublat – raport INSP. Documentul nu face referire la evoluţia testărilor în rândul copiilor, după 

începerea şcolii, www.edupedu.ro, 25.02.2021.  

http://www.hotnews.ro/
http://www.usd24.ro/
http://www.edupedu.ro/
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şi în rândul acestora, fapt confirmat prin creşterea incidenţei infectărilor şi la grupele de 

vârstă adultă. Potrivit experţilor, valul al treilea al pandemiei era inevitabil92, iar singurul mod 

de a evita consecinţele catastrofale ale acestuia, ar fi grăbirea ritmului de vaccinare, astfel 

încât numărul persoanelor bolnave să fie mai mic decât cel al persoanelor vaccinate93.  

 

Tabelul 2. 

Creşterea numărului de cazuri zilnice în Europa. 

Cele mai mari 

ritmuri de 

creştere 

Statele 

50-100% Ungaria, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Kosovo. 

25-50% Norvegia, Danemarca, Estonia, Polonia, Rep. Cehă, Italia, România, 

Ucraina, Rep. Moldova, Bulgaria, Croaţia. 

Sursa: Al treilea val COVID pleacă din Europa Centrală. România, printre ţările care înregistrează creşteri 

semnificative ale infectărilor, www.smartradio.ro, 27.02.2021. 

 

Situaţia nu era singulară pentru România. La nivel regional, ţara noastră făcea parte 

dintr-un grup de state central şi sud-europene, care se confruntau cu cele mai mari creşteri ale 

infectărilor. Astfel, din punct de vedere al numărului de cazuri noi zilnice, creşteri similare se 

înregistrau în Bulgaria, Rep. Moldova, Ucraina, Polonia sau Rep. Cehă, în vreme ce în 

Ungaria sau în majoritatea statelor din Balcanii de Vest, se înregistrau creşteri zilnice 

galopante ce depăşeau 50% (Tabelul 2). 

La rândul său, Organizaţia Mondială a Sănătăţii atrăgea atenţia asupra unui trend 

îngrijorător al pandemiei alimentat de relaxarea exagerată a restricţiilor94. 

Cu toate acestea, Ministrul Educaţiei se arăta foarte încrezător şi sigur în legătură cu 

menţinerea unei rate mici de infectare în şcoli, considerând că în eventualitatea unui nou val 

al pandemiei „şcolile se vor închide ultimele”95. În plus, acelaşi ministru propunea ca şi elevii 

din clasele terminale (a VIII-a şi a XII-a) care aveau de susţinut examene terminale să meargă 

fizic la şcoală şi în scenariul roşu, pentru că vor avea examene96, în condiţiile în care din ce în 

ce mai multe localităţi (inclusiv 17 localităţi din judeţul Ilfov) intrau în scenariul roşu. Era o 

propunere corectă din punct de vedere didactic, dar care va contribui la o intensificare a 

transmiterii virusului. În acest sens, consider că aceşti elevi ar fi trebuit să fie prioritizaţi 

pentru învăţământul faţă în faţă în scenariul roşu, chiar în dauna celor de grădiniţă şi din 

ciclul primar, deoarece sunt mai puţini numeric iar măsurile de distanţare fizică pot fi 

implementate mai bine. Se propunea de asemenea, eliminarea obligativităţii de purtare a 

                                                             
92 Surse : De ce valul trei al pandemiei este imposibil de evitat prin vaccinare. Avertismentul experţilor, I. 

Mureşan, www.adevarul.ro, 24.02.2021; Directorul medical de la „Matei Balş” : Ne este teamă că valul 3 va fi 

mai rău decât valul 2. Virusul va rămâne mult timp printre noi, C. Tănase, www.digi24.ro, 27.02.2021. 
93 Sursa : Alexandru Rafila, semnal de alarmă cu privire la valul trei al pandemiei. Ce se va întâmpla în perioada 

următoare : „Suntem într-o competiţie”, I. Roşu, www.playtech.ro, 25.02.2021. 
94 Sursa : Cazurile de coronavirus, schimbare la 180 de grade : avertismentul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 

A. Puiu, www.playtech.ro, 2.03.2021. 
95 Surse : Ministrul Educaţiei, mesaj ireal înainte de valul trei al pandemiei : „Şcolile se închid ultimele”, I. 
Roşu, www.playtech.ro, 26.02.2021; Principiul lui Cîmpeanu în cazul valului 3 : Şcolile se închid ultimile şi 

şcolile se deschid primele, www.educatieprivata.ro, 25.02.2021.  
96 Sursa : Sorin Cîmpeanu : vom propune ca elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a să meargă la şcoală şi în 

scenariul roşu pentru că vor avea examene, www.edupedu.ro, 28.02.2021. 

http://www.smartradio.ro/
http://www.adevarul.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.playtech.ro/
http://www.playtech.ro/
http://www.playtech.ro/
http://www.educatieprivata.ro/
http://www.edupedu.ro/
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măştii de protecţie la orele de educaţie fizică, argumentându-se că „suntem singura ţară din 

Europa în care elevii poartă mască la Educaţie Fizică”97, în condiţiile în care era demonstrat 

faptul că principala cale de transmitere a virusului era cea aeriană.  

Pe de altă parte, în pofida demersurilor Ministerului Educaţiei, gradul de testare în 

şcoli se menţinea extrem de redus, în principal datorită numărului mic de cadre sanitare din 

şcoli (circa 4 000 la aproximativ 18 000 unităţi de învăţământ); în plus multe dintre aceste 

cadre fiind implicate şi în campania naţională de vaccinare. Multe teste erau făcute tardiv, 

după apariţia simtomelor şi infectarea altor persoane, altele, cumpărate de la farmacii erau 

făcute în particular, fără o raportare la DSP a cazurilor uşoare şi asimtomatice; prin urmare, 

gradul real de infectare era cu mult mai mare decât cel reflectat în statisticile oficiale. Acest 

fapt era confirmat şi prin numărul mare de decese şi de cazuri grave care necesitau internări şi 

îndeosebi internări la secţiile de ATI. Astfel, conform managerului Institutului „Marius 

Nasta” din Bucureşti, B. Mahler, secţia de terapie intensivă a acestei unităţi spitaliceşti era 

deja plină, inclusiv cu infectări cu noua tulpină britanică, ceea ce lăsa impresia că al treilea 

val a început deja şi în România98. În plus, pacienţii care se internau la începutul lunii martie 

2021 erau „mult mai tineri decât cei de anul trecut”99. 

   

4. VALUL AL TREILEA AL PANDEMIEI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ŞCOLILE DIN 

ROMÂNIA 

 Creşterea accelerată a numărului de cazuri începând cu luna martie era semnalul 

valului al treilea al pandemiei, care potrivit declaraţiilor aceluiaşi manager al Institutului 

„Marius Nasta”, avea să fie „mai rău, deoarece evoluţia este extrem de brutală”100, motorul 

acestui nou val fiind tulpina britanică. În plus, în România erau consemnate şi primele 

infectări cu tulpinile sud-africană şi braziliană la persoane fără istoric de călătorie în 

străinătate, ceea ce indica deja o răspândire comunitară şi în cazul acestor noi tulpini.  

 Rata infectărilor în Timişoara explodase (7,49‰ pe 6 martie 2021), oraşul fiind 

carantinat împreună cu patru comune din zona sa periurbană101; capitala trecea în scenariul 

roşu cu peste 900 infectări în ultimele 24 ore102, iar în unele localităţi se atingeau incidenţe 

enorme (în Bălceşti, jud. Vâlcea, de exemplu - 18,4‰). Specific pentru acest al treilea val al 

pandemiei era o reflectare a sa mai ales în numărul cazurilor grave, fără o creştere pe măsură 

a numărului total de infectări, deoarece odată cu comercializarea pe scară largă în farmacii a 

testelor rapide, foarte multe persoane care se testau pozitiv în particular nu comunicau acest 

lucru Direcţiilor de Sănătate Publică şi, prin urmare, nu erau cuprinse în statisticile oficiale.  

Noul val pandemic era confirmat şi prin evoluţia infectărilor în rândul copiilor care 

înregistra o creştere accentuată, ajungând la o lună de la redeschiderea şcolilor, la peste 150% 

faţă de momentul reînceperii activităţilor didactice faţă în faţă (Tabelul 3).  

                                                             
97 Sursa: Ministrul Educaţiei : „Suntem singura ţară din Europa în care elevii poartă mască la Educaţie Fizică”, 

L. Buciu, www.mediafax.ro, 27.02.2021. 
98 Sursa: Medicul Beatrice Mahler : „Am motive să cred că valul trei al pandemiei a început şi în România”, 

www.us24.ro, 2.03.2021. 
99 Sursa: Idem. 
100 Sursa: La Marius Nasta nu mai există niciun loc liber. Valul 3 va fi mai rău, evoluţia este extrem de brutală, 
www.coronapress.ro, 8.03.2021. 
101 Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc şi Moşniţa Nouă (prin OSDSU nr. 6578 din 6.03.2021). Aceste comune fuseseră 

carantinate şi anterior, însă fără vreun impact asupra infectărilor din municipiul Timişoara. 
102 906 infectări în ultimele 24 ore, pe 7 martie (Sursa : www.stirioficiale.ro). 

http://www.mediafax.ro/
http://www.us24.ro/
http://www.coronapress.ro/
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Tabelul 3. 

Evoluţia îmbolnăvirilor de COVID-19 în şcoli la începutul semestrului II. 

Data de 

raportare 

Total cazuri Din care, Creştere faţă de începutul 

şcolii 

0-9 ani 10-19 ani abs. % 

      

9 februarie 188 75 113 - - 

16 februarie 223 99 124 35 18,6 

23 februarie 317 149 168 129 68,6 

26 februarie 405 151 254 217 115,4 

5 martie 481 149 332 293 155,8 

 

Sursa: Număr record de copii infectaţi cu COVID-19 : 481. De aproape trei ori mai 

mult decât la debutul şcolii, P. Bădică, www.newsweek.ro, 6.03.2021. 

 

 În acest context, în care capitala şi tot mai multe localităţi treceau în scenariul roşu, 

era reconsiderată la nivelul conducerii Ministerului Educaţiei participarea fizică la ore a 

elevilor din clasele terminale, Ministrul susţinând, pe drept cuvânt, că „evaluarea naţională 

este un examen definitoriu pentru viitorul oricărui elev” şi cum examenele naţionale se vor 

susţine cu prezenţă fizică indiferent de scenariu, şi pregătirea acestora la orele de curs ar 

trebui făcută tot cu prezenţa fizică a elevilor. Era emis astfel un ordin comun al ministerelor 

educaţiei şi sănătăţii103 prin care în scenariul roşu (incidenţa cumulată în ultimele 14 zile 

cuprinsă între 3‰ şi 6‰) participau fizic la activităţile didactice pe lângă toţi preşcolarii şi 

elevii din învăţământul primar, şi elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi cei din anii 

terminali din învăţământul postliceal şi profesional, cu prezenţă fizică de până la jumătate 

din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale. Prin urmare era 

reintrodus, ca rezultat al unui compromis dintre cei doi miniştri, scenariul hibrid pentru 

clasele terminale, deşi cu doar o lună în urmă, Ministrul Educaţiei se declara ferm împotriva 

acestui scenariu de învăţământ, considerându-l ineficient104.  

Se creau astfel discriminări evidente între elevi: dacă cei din ciclul primar trebuiau să 

fie prezenţi fizic la şcoală toată clasa şi în scenariul roşu, până la o incidenţă de 6‰, ulterior 

chiar mai mare în localităţile necarantinate, cei din clasele V-VII treceau în online în 

scenariul galben, la o incidenţă mult mai mică, de doar 1,5‰! Oare pierderile suferite de 

aceştia prin predarea online erau mai puţin importante decât cele ale preşcolarilor şi elevilor 

din ciclul primar? Accesul la educaţie nu trebuia asigurat în mod echitabil pentru toţi elevii?  

Pe de altă parte, nu mai era o noutate că specialiştii în sănătate publică atrăgeau 

atenţia asupra vulnerabilităţii copiilor şi tinerilor faţă de noua tulpină a virusului, fapt 

confirmat şi prin evoluţia numărului de îmbolnăviri (Tabelul 3) şi, în plus, aceştia puteau fi şi 

                                                             
103 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 

3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în 

Monitorul Oficial al României, I, 228, din 6 martie 2021.    
104 Sursa : Exclusiv. Scenariul hibrid dispare, anunţă Ministrul Educaţiei. Elevii care vor merge la şcoală din 8 

februarie, www.digi24.ro, 14.01.2021. 

http://www.newsweek.ro/
http://www.digi24.ro/
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purtători ai virusului105. În aceste condiţii, după ce criterii copiii din învăţământul primar 

trebuiau să fie prezenţi fizic la şcoală, riscând infectarea în clase de câte 35-40 de elevi, la 

incidenţe de peste 3, 4, 5, până la 6‰ şi uneori chiar peste 6‰ (până la carantinare), în vreme 

ce colegii lor cu doar câţiva ani mai mari stăteau acasă în online la incidenţe mult mai 

scăzute, de doar 1,5-2‰? În plus, după cum am mai arătat, prezenţa fizică a copiilor din 

ciclul preşcolar şi primar genera şi aglomerarea părinţilor / aparţinătorilor în incinta unităţilor 

de învăţământ la venirea şi mai ales la preluarea acestora.  

Mai mult, prin introducerea sistemului hibrid doar la clasele terminale se creau 

premisele unor situaţii absurde: în vreme ce clase terminale de 20-30 de elevi erau 

înjumătăţite106, în clase primare de câte 35-40 de elevi, comparabile ca suprafaţă, prezenţa 

fizică era obligatorie pentru toţi!  

Pe de altă parte, cred că este important de menţionat în acest context faptul că prin 

Legea nr. 185/2020, care îşi producea efectele începând cu data de 1 septembrie 2020107, era 

micşorat numărul de elevi din clase, astfel: 

- în învăţământul primar, media elevilor/clasă scădea de la 20 la 17, clasele putând să aibă 

între 10 şi 22 elevi (anterior plafonul maxim era de 25 elevi); 

- în învăţământul gimnazial media a scăzut de la 25 la 22 elevi, cu clase între 10 şi 26 elevi 

(anterior, maximul era de 30 elevi); 

- în învăţământul liceal şi profesional, media scădea de la 25 la 24, cu clase între 15 şi 30 

elevi; 

- în învăţământul de artă, clasele urmau să cuprindă între 8 şi 25 de elevi, cu o medie de 14 

elevi; 

- în învăţământul dual, clasele vor cuprinde între 20 şi 30 de elevi, cu o medie de 24 elevi.  

Cu toate acestea, din „experienţa” mea de părinte pot să afirm cu certitudine că unele 

clase formate înainte de 1 septembrie 2020 (cel puţin din ciclul primar) nu respectau nici 

măcar plafonul legal de atunci, funcţionând în anul şcolar 2020-2021 frecvent cu peste 30 de 

elevi, în unele situaţii apropiindu-se de 40 de elevi! Este foarte greu de crezut că în era 

tehnologiei digitale conducerea Ministerului Educaţiei nu cunoaşte realitatea din şcoli ! 

 Pe de altă parte, Ministrul Educaţiei recunoştea că dacă nu ar fi acceptat înjumătăţirea 

numărului de elevi doar la clasele terminale, Ministrul Sănătăţii nu ar fi semnat ordinul şi în 

aceste condiţii „a ales răul cel mai mic”, pentru că oricum aceşti elevi veneau fizic la şcoală 

într-un număr redus108. În plus, acesta considera, corect, că „educaţia nu îmbolnăveşte”, iar 

„ideea pe care începem să o inducem copiilor, mai ales celor de vârstă mică, şapte, opt, nouă 

ani cum că dacă merg la şcoală riscă să-şi îmbolnăvească părinţii sau bunicii este 

periculoasă”109. Ori faptul că acest virus şi mai ales noile sale tulpini se transmit foarte uşor 

                                                             
105 Surse : Studiu în SUA : Copiii ar putea să transmită coronavirusul timp de săptămâni fără a avea simtome, 

www.dw.com, 29.08.2020 ; Noua tulpină de coronavirus infectează inclusiv copiii. Ce spun experţii englezi, L. 

Macavei, www.click.to/news/national, 22.12.2020;   
106 Pragul maxim până la care pot participa fizic la cursuri elevii de clasa a VIII-a este 15, iar pentru clasele 

terminale de liceu, 17, conform unei instrucţiuni a Ministerului Educaţiei. În ciclul primar, nu există un prag 

maxim de prezenţă fizică în clase. 
107 Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Monitorul Oficial al României nr. 762 din 20.08.2020. 
108 Sursa : www.digi24.ro/stiri/actualitate, 8.03.2021. 
109 Sursa : Cîmpeanu : Educaţia nu îmbolnăveşte. Mi se pare foarte periculoasă ideea pe care începem să o 

inducem copiilor cum că dacă merg la şcoală riscă să-şi îmbolnăvească părinţii şi bunicii, www.hotnews.ro, 

9.03.2021. 

http://www.dw.com/
http://www.click.to/news/national
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate
http://www.hotnews.ro/
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pe cale aeriană în medii aglomerate, a fost demonstrat clar de către cadre medicale şi 

specialişti în sănătate publică! Evident, dacă sunt respectate strict normele de protecţie 

sanitară, riscul îmbolnăvirilor este sensibil diminuat, ori aceste cerinţe sunt foarte greu de 

respectat de copiii de vârstă mică şi de gestionat de către cadrele didactice în cazul claselor cu 

efective supradimensionate. De aici, riscul mare de îmbolnăvire în şcoli ! 

Numărul îmbolnăvirilor în rândul elevilor crescuse la 2 038, dintre care aproape un 

sfert  (24,3%) din total erau în şcolile supraaglomerate din Bucureşti), cel al personalului 

didactic, la 191 (10,3% din total în Bucureşti), iar cel al claselor cu activitate suspendată 

pentru învăţământul faţă în faţă, la 1 899 (20,6% în capitală) (Figura 4)110. Cu toate acestea, 

Ministrul Educaţiei se arăta ferm împotriva generalizării scenariului online în şcolile din 

capitală, considerând că nu sunt motive pentru luarea acestei decizii111. 

 

 

 

Figura 4. Situaţia infectărilor în rândul elevilor şi a cadrelor didactice la o lună de la redeschiderea şcolilor şi la 

un an de la debutul pandemiei în România (10.03.2021). 

Număr de îmbolnăviri : 1. sub 10, 2. 10-20, 3. 21-30, 4. 31-40, 5. 41-50, 6. 51-70, 7. 71-100, 8. 100-120,  

9. peste 400; A. Număr preşcolari / elevi confirmaţi cu COVID-19, B. Număr personal confirmat,  

 C. Număr clase / grupe cu activitate faţă în faţă suspendată ca urmare a cazurilor confirmate.   

 

 În sprijinul afirmaţiei Ministrului, venea comunicatul de presă din 15 martie 2021 

privind evoluţia situaţiei epidemiologice în perioada 8-15 martie, care indica :  

                                                             
110 Sursa : Aproape 4 000 de cazuri de COVID în şcoli, într-o lună. Cele mai multe cazuri au fost raportate în 

Bucureşti, D. Dudescu, www.libertatea.ro, 10.03.2021. 
111 Sursa : Ministrul Educaţiei : Nu voi fi de acord cu închiderea şcolilor, până la pragul de 6 la mie / Nu văd de 

ce s-ar pune în discuţie luni închiderea tuturor şcolilor din Bucureşti, R. Pantazi, www.edupedu.ro, 14.03.2021. 

http://www.libertatea.ro/
http://www.edupedu.ro/
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- număr preşcolari/elevi confirmaţi cu COVID-19 : + 181 (creştere medie de 22 

cazuri/zi); 

- număr personal confirmat COVID-19 : + 321 (creştere medie de 40 cazuri/zi); 

- număr clase/grupe cu activitate faţă în faţă suspendată : + 216, 

constatând „o scădere a numărului mediu zilnic de infectări atât în rândul elevilor, cât şi al 

personalului, comparativ cu perioada de raportare anterioară (1-10 marie)”112. Nu era însă 

specificat în acest comunicat de presă un aspect esenţial : numărul de teste efectuate, în 

condiţiile în care la nivel naţional rata de pozitivare ajunsese la un nivel record : un sfert din 

numărul total de teste efectuate erau pozitive ! Ulterior, pe 23 martie, Ministrul Educaţiei 

recunoştea într-un interviu televizat113, că testele utilizate în şcolile din România reprezintă 

sub 2% din totalul testelor alocate, principalele cauze fiind pe de o parte lipsa de personal 

medical în şcoli, iar pe de altă parte refuzul părinţilor de a accepta testarea copiilor. Prin 

urmare, lipsea un control sanitar eficient în şcoli ! 

 La nivel naţional, numărul infectărilor zilnice raportate oficial înregistra o creştere 

abruptă depăşind 6 000114, peste 40% dintre cazurile noi înregistrându-se în capitală. În aceste 

condiţii, rata de incidenţă în Bucureşti a crescut în scurt timp de la 3‰ la 6‰ (Tabelul 4), iar 

cea de pozitivare ajunsese la 33,5% din totalul testelor, punându-se astfel problema 

carantinării capitalei.  

 

Tabelul 4. 

Evoluţia îmbolnăvirilor de COVID-19 în Bucureşti* între 10 şi 23 martie 2021. 

 

Data Perioada pentru 

care se calculează 

rata 

Numărul de cazuri 

pozitive în 14 zile 

Rata de infectare 

la 1000 locuitori 

10.03.2021 24.02 – 09.03 6 923 3,15 

11.03.2021 25.02 – 10.03 7 387 3,17 

12.03.2021 26.02 – 11.03 7 387 3,46 

13.03.2021 27.02 – 12.03 8 090 3,68 

14.03.2021 28.02 – 13.03 8 740 3,98 

15.03.2021 01.03 – 14.03 8 537 3,88 

16.03.2021 02.03 – 15.03 8 294 3,77 

17.03.2021 03.03 – 16.03 9 559 4,49 

18.03.2021 04.03 – 17.03 10 055 4,57 

19.03.2021 05.03 – 18.03 10 192 4,64 

20.03.2021 06.03 – 19.03 10 663 4,85 

21.03.2021 07.03 – 20.03 11 708 5,33 

22.03.2021 08.03 – 21.03 12 471 5,67 

23.03.2021 09.03 – 22.03 13 667 6,22 

* La o populaţie estimată de 2,197 milioane locuitori. Sursa : Televiziunea Antena 3. 

 

                                                             
112 Sursa : Comunicat de presă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Cabinet Ministru, 15.03.2021. 
113 Sursa : Televiziunea Antena 3. 
114 6.149 cazuri noi pe 23.03.2021 (Sursa : www.digi24.ro). 
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 Cele mai mari valori ale ratei de infectare se înregistrau în sectoarele I şi VI (Tabelul 

5), în condiţiile în care şi în zona periurbană rata de infectare crescuse considerabil. Judeţul 

Ilfov întrecea jud. Timiş şi se situa astfel în fruntea topului naţional al ratei de incidenţă a 

infectărilor. În aceste condiţii, 22 de oraşe şi comune din jud. Ilfov erau carantinate prin 

ordine ale DSU115. 

 

Tabelul 5.  

Situaţia infectărilor pe sectoare în Bucureşti (22 martie 2021). 

 

Sectorul Populaţia Nr. Cazuri noi 

în ultimele 14 

zile 

Rata de 

infectare la 1 

000 locuitori 

Număr cazuri 

noi în focare 

în ultimele 14 

zile 

     

I 257 740 1 935 7,51 80 

II 365 324 2 153 5,89 16 

III 544 461 2 537 4,66 28 

IV 333 011 1 895 5,69 22 

V 300 413 1 560 5,19 41 

VI 396 925 2 391 6,02 5 

Bucureşti 2 197 874 12 471 5,67 192 

Sursa : Televiziunea Antena 3. 

  

 Rând pe rând judeţe, dar şi oraşe mari (Galaţi, Brăila, Bistriţa), intrau în scenariul 

roşu; situaţia din 23 martie indica 9 judeţe şi capitala în scenariul roşu116 (dintre acestea Ilfov, 

Bucureşti şi Timiş depăşiseră pragul de carantinare). 

 Celălalt pol al infectărilor, Timişoara117, carantinat încă din 8 martie, ieşea din 

carantină cu o rată a infectărilor mai mare decât intrase (8,37‰), carantina fiind prelungită 

pentru 36 de ore prin ordin DSU, peste voinţa unora dintre autorităţilor locale118, care 

demonstraseră ineficienţa acesteia.   

 În aceste condiţii, se punea problema eficienţei unei eventuale carantine în Bucureşti, 

dată fiind mărimea oraşului şi suportul logistic necesar implementării unei asemenea măsuri. 

La acestea se adăugau protestele de stradă împotriva măsurilor restrictive şi chiar împotriva 

purtării măştii de protecţie. Se încercau diferite soluţii de compromis : „carantină parţială”, 

„carantină de week-end”... în care măsurile luate să „deranjeze” cât mai puţin populaţia şi 

                                                             
115 Oraşele Bragadiru, Otopeni, Popeşti-Leordeni, Voluntari, Pantelimon, Măgurele (localităţile Alunişu, Pruni, 

Dumitrana, Vârteju), respectiv comunele Clinceni, Dobroeşti, Chiajna, Cornetu, Brăneşti, Berceni, Tunari, 

Jilava, Domneşti, Chitila, Ciorogârla, Corbeanca, Baloteşti, Mogoşoaia, Snagov şi Ştefăneştii de Jos (conf. 

ANEXĂ). 
116 Ilfov (7,47‰), Bucureşti (6,22‰), Timiş (6,14‰), urmate de Cluj (5,05‰), Braşov (4,76‰), Hunedoara 

(4,21‰), Constanţa (3,68‰), Alba (3,41‰), Sălaj (3,26‰) şi Giurgiu (3,13‰) iar jud. Sibiu avea o incidenţă 

de 2,99‰. În scenariul verde rămâneau doar 5 judeţe, unde se testa mai puţin : Buzău, Harghita, Suceava, 
Vaslui şi Vrancea. 
117 Această afirmaţie este relativă, susţinută doar statistic, Timişoara fiind oraşul unde se testa cel mai mult. 
118 Sursa: Preşedintele CJ Timiş, după prelungirea carantinei : Bucureştiul nu înţelege Timişoara, cum n-a 

înţeles-o nici în 1989, www.digi24.ro, 22.03.2021. 

http://www.digi24.ro/
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agenţii economici. Închiderea şcolilor prin trecerea la scenariul online se afla în fruntea 

acestor măsuri, autorităţile prevalându-se de recentul ordin prin care se închideau fizic şcolile 

la o incidenţă de 6‰.  

De cealaltă parte, Ministrul Educaţiei, consecvent principiului „şcolile trebuie închise 

ultimele doar dacă situaţia epidemiologică o impune”, considera că „măsura de închidere a 

şcolilor fără alte măsuri complementare nu va produce efectul dorit” şi în plus „vor fi 

generate noi pierderi în educaţie şi tulburările de socializare în rândul elevilor se vor 

agrava”119. În consecinţă, a schimbat modificarea : dacă în februarie pragul pentru trecerea la 

online era schimbat de la 3‰ la 6‰, acum era schimbat din nou până la „intrarea în 

carantină” a localităţii120. Nu a deranjat însă pe nimeni că în alte localităţi şcolile au fost 

închise la pragul de 6‰ fără carantinare, şi nici pierderile elevilor din ciclul gimnazial şi 

liceal care au intrat în online la o incidenţă de doar 1,5‰; doar pentru Bucureşti trebuia o 

abordare mai „specială”, fiind schimbat un act normativ adoptat cu nici două luni în urmă ! În 

Braşov de exemplu, elevii care au intrat în online la pragul de 6‰, au fost nevoiţi să revină 

fizic la şcoală în baza acestui ordin, la o incidenţă de 7,02‰ deoarece oraşul nu fusese 

carantinat. La fel, în Timişoara, odată cu ieşirea oraşului din carantină, elevii reveneau la 

şcoală la o incidenţă a infectărilor de 8,4‰, după ce intraseră în scenariul online la 6‰ ! 

Totodată, era modificată structura anului şcolar prin prelungirea vacanţei de Paşte121 

şi, corespunzător, a semestrului II, argumentându-se că în aprilie se prefigura apogeul valului 

3 al pandemiei şi oricum şcolile vor aplica scenariul online. În plus, vacanţa va contribui la 

diminuarea mobilităţii elevilor domiciliu-şcoală122, iar în aprilie se preconiza intensificarea 

campaniei de vaccinare, astfel încât semestrul II ar trebui să se deruleze sub auspiciile unei 

mai mari siguranţe epidemiologice în şcoli. Această modificare „din mers” a structurii anului 

şcolar şi mai ales decalarea examenelor naţionale era însă puternic contestată de 

reprezentanţii elevilor şi ai părinţilor123, care considerau că o vacanţă de peste o lună în 

mijlocul semestrului II şi organizarea examenelor în iunie-iulie pe temperaturi caniculare cu 

purtarea măştii de protecţie, ar fi dăunat grav procesului educaţional. Astfel, în urma 

negocierilor dintre reprezentanţii acestora şi Ministrul Educaţiei, s-a convenit modificarea 

structurii anului şcolar doar pentru clasele non-terminale. Pentru aceşti elevi, în loc de 

trecerea la scenariul online, s-a preferat suplimentarea vacanţei cu 11 zile lucrătoare, dintre 

                                                             
119 Sursa : Cîmpeanu : Şcolile, închise ultimele. Rata de infectare în rândul elevilor care învaţă online e mai 

mare decât a celor care merg la şcoală, www.digi24.ro, 21.03.2021. 
120 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 

3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

Ministerul Educaţiei/Ministerul Sănătăţii, nr. 3515/393 din 23.03.2021, Monitorul Oficial al României, I, 292, 

23.03.2021.    
121 În structura iniţială a anului şcolar, vacanţa de Paşte a elevilor era fragmentată în două perioade distincte : 

săptămâna 5-11 aprilie corespunzătoare Paştelui Catolic, respectiv săptămână 3-9 mai corespunzătoare Paştelui 

Ortodox. Cele două perioade erau unite, rezultând o vacanţă de cinci săptămâni. 
122 Argument fals, deoarece în absenţa altor măsuri restructive, în vacanţă se va intensifica mobilitatea intra- şi 

inter-urbană, către zonele turistice etc. Copiii nu pot fi ţinuţi în casă, mai ales în contextul încălzirii vremii. 
123 Surse: Consiliul Naţional al Elevilor nu este de acord cu prelungirea vacanţei de Paşte, menţinerea şcolilor 
deschise în format fizic atunci când rata incidenţei depăşeşte 6/mia de locuitori şi amânarea Evaluării Naţionale, 

www.edupedu.ro, 23.03.2021; Părinţii despre decalarea Evaluării Naţionale : E o bătaie de joc, www.stiriedu.ro, 

23.03.2021. În plus, în acest sens, a fost elaborată o adresă către Ministerul Educaţiei şi din partea Federaţiei 

Sindicatelor Libere din Învăţământ (adresa nr. 241 din 24.03.2021).  

http://www.digi24.ro/
http://www.edupedu.ro/
http://www.stiriedu.ro/
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care doar 5 zile lucrătoare erau recuperate prin activităţi didactice faţă în faţă, ca urmare a 

prelungirii semestrului II124. Raţiunile unei astfel de decizii erau diminuarea inechităţilor 

dintre elevi datorate predării online, evitarea vârfului epidemiologic al valului III prognozat 

pentru luna aprilie, dar şi intensificarea campaniei de vaccinare, concomitent cu preconizata 

introducere din luna mai a testelor non-invazive în şcoli125. În aceste condiţii, oficialii din 

Minister sperau reluarea activităţilor educaţionale cu prezenţă fizică din luna mai pentru toţi 

elevii, indiferent de rata de incidenţă a infectărilor126. 

Pe de altă parte, perspectiva carantinării capitalei şi situaţia carantinării Timişoarei 

aducea schimbări şi la Ministerul Sănătăţii. Pe baza unor studii elaborate de Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, era modificată metodologia de carantinare a localităţilor127, prin 

stabilirea unui sistem complex de criterii128 ce conduc la un punctaj în funcţie de care 

localitatea va fi sau nu carantinată. Astfel, la mai bine de un an de la debutul pandemiei în 

România, oficialii îşi dădeau seama că rata de incidenţă depinde de numărul de teste efectuate 

şi nu poate fi singurul criteriul relevant pentru carantinare. Potrivit acestor criterii, capitala 

îndeplinea criteriile de carantinare nou introduse129, însă luarea aceastei decizii continua să 

fie tergiversată, deoarece nici o autoritate nu şi-o asuma, ea fiind intens contestată de agenţii 

economici care îşi vedeau afacerile falimentate. În plus, această tergiversare era alimentată şi 

de declaraţiile Preşedintelui, care era de părere că „în Bucureşti carantina nu este o 

soluţie”130.  

În acest context, noile măsuri restrictive instituite prin hotărâre CNSU131 vizau 

reducerea intervalului orar în care era permisă circulaţia persoanelor în afara 

locuinţei/gospodăriei până la ora 20132 şi limitarea intervalului de timp în care era permisă 

activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi prestări de servicii 

până la ora 18. Aceste restricţii erau valabile pentru zilele de week-end în localităţile unde 

rata de incidenţă era sub 4‰ şi în fiecare zi pentru cele în unde rata de incidenţă era sub 

7,5‰133. Stabilirea acestor praguri nu ţinea seamă de pragurile deja consacrate ale incidenţei 

(de 3‰, respectiv 6‰), ci părea să fie făcută mai curând în funcţie de rata de infectare a 

                                                             
124 Sursa: Comunicat de presă : Adaptarea structurii anului şcolar la situaţia epidemiologică actuală, Cabinet 

ministru, 25.03.2021. 
125 Sursa: Jurnalul de Seară, Digi24, 30.03.2021. 
126 Sursa: Idem. 
127 Şedinţă la MS pentru schimbarea criteriilor de carantinare. Echipa lui Voiculescu insistă pentru închiderea 
Bucureştiului, www.digi24.ro, 22.03.2021. 
128 Aceste criterii aveau în vedere rata de incidenţă, structura pe grupe de vârstă a persoanelor infectate, numărul 

de paturi libere la ATI, persoanele vaccinate etc. 
129 Sursa: postul TV Antena 3, 23.03.2021. 
130 Surse: UPDATE : Iohannis : Carantinarea Bucureştiului nu e o soluţie, dar trebuie restricţii suplimentare / 

Cum argumentează Prefectura Bucureşti că nu a convocat până acum Comitetul pentru situaţii de urgenţă, 

www.m.hotnews.ro, 24.03.2021; Klaus Iohannis : Nu cred că în Bucureşti carantina este o soluţie. Nu dorim o 

carantină naţională, www.digi24.ro, 24.03.2021.  
131 Hotărârea nr. 20 din 25.03.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind stabilirea unor 

măsuri necesare a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 şi aprobarea listei ţărilor/zonelor/ teritoriilor 

de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din 
acestea, în contextul pandemiei de COVID-19. Măsurile erau valabile în intervalul 25.03-14.04.2021. 
132 În intervalul de timp 20-05, circulaţia era permisă doar în baza declaraţiei pe proprie răspundere. 
133 Aceste restricţii urmau să fie abrogate dacă rata de incidenţă scădea în primul caz sub 3,5‰, iar în al doilea 

caz, sub 7‰. 

http://www.digi24.ro/
http://www.m.hotnews.ro/
http://www.digi24.ro/
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capitalei, care ajunsese la 6,88‰134, astfel încât aici să fie instutuit, cel puţin pentru început, 

doar primul set de măsuri restrictive. De asemenea, era suspendată activitatea sălilor de 

sport/fitness în localităţile unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile depăşea 4‰, iar 

circulaţia în perioada sărbătorilor de Paşte era permisă doar în intervalul orar 20-02.     

 La nivel naţional, se înregistra un record de morţi în acest an datoraţi acestei maladii : 

174 pers., în vreme ce numărul internărilor la secţiile de ATI înregistra de asemenea un 

record : 1 405135. 

Şi în Bucureşti se înregistra un record de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore : 2 100 

pers.136, cu o rată de infectare de peste 7‰ (de asemenea record de la începutul pandemiei), 

iar în Timişoara rata de infectare ajunsese la 8,28‰137. Din ce în ce mai multe localităţi intrau 

în carantină, în special din categoria celor mici şi mijlocii; la începutul lunii aprilie, odată cu 

instituirea lockdown-ului educaţional (cel puţin pentru clasele non-terminale), erau 615 

localităţi în scenariul roşu, dintre care 142 cu rate de infectare peste 6‰. În 307 unităţi 

administrative erau instituite măsuri restrictive în week-end, iar în 66 măsuri restructive în 

fiecare zi a săptămânii (Tabelul 6); 13 judeţe erau în scenariul roşu, iar 25 în scenariul galben 

(Figura 5). 

 

Tabelul 6. 

Rata de incidenţă la nivel de unităţi administrative (LAU2) la 31.03.2021. 

 

Judeţe 

(abr.) 

LAU1 

Nr. total 

LAU2 

Nr. LAU2 

care au 

raportat 

situaţia 

epidemi 

ologică 

Nr. LAU2 în scenariul Număr 

LAU2 

caranti-

nate prin 

OSDSU 

Număr LAU2 

cu restricţii* 

Populaţie în  

scenariul roşu 

Rata de 

incidenţă în 

reşedinţa de 

judeţ 

(‰) / 

scenariul 

Verde Galben Roşu 

R<1 

‰ 

R= 

1-3  

‰ 

R

= 

3-

6 

‰ 

R

>

6 

‰ 

În 

week-

end 

în 

fiecare 

zi 

Total 

locuitori 

 

% din 

total 

judeţ 

             

AB 79 63 11 29 16 7 2 17 1 187 502 49,87 6,1 

AR 78 67 15 33 15 4 0 12 1 241 454 51,21 5,3  

AG 102 87 26 45 16 0 0 1 0 283 330 44,52 3,65 

BC 93 80 38 32 9 1 0 3 0 263 300 35,48 3,66 

BH 101 89 24 49 13 3 0 6 1 308 320 49,94 4,68 

BN 65 53 23 18 12 0 0 6 0 127 373 38,76 4,52 

BT 78 72 31 34 7 0 0 4 0 140 986 30,98 3,6 

BV 58 57 14 25 12 6 1 14 0 469 268 73,77 7,11  

BR 44 39 19 19 1 0 0 1 0 202 924 58,78 4,04 

B 6 6 0 0 1 5 0 4 2 2 133 941 100,0 7,25 

BZ 87 64 32 29 3 0 0 2 0 5 158 1,11 2,54 

CS 77 57 22 30 5 0 0 1 0 95 522 29,32 3,37 

CL 55 51 12 30 9 0 0 4 0 128 834 41,54 3,01  

CJ 81 72 4 25 27 1

6 

0 25 5 633 893 86,49 7,26 

CT 70 61 18 26 14 3 1 11 1 502 035 65,52 6,48 

CV 45 37 11 21 3 2 0 4 1 80 356 35,45 5,3 

DB 89 84 15 43 25 1 5 15 0 233 279 44,71 3,62 

                                                             
134 Pe data de 27.03.2021, când erau instituite măsurile restrictive. 
135 Pe data de 30.03.2021. 
136 Pe data de 25.03.2021. 
137 Pe data de 28.03.2021. Ca urmare a măsurilor restrictive, aceasta a scăzut la 7,64‰ pe 31.03.2021. 
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DJ 111 99 32 42 22 3 0 13 1 373 114 54,01 4,44  

GL 65 57 19 25 13 0 0 7 0 361 317 57,58 4,36 

GR 54 53 9 25 14 5 0 6 1 133 609 49,13 6,57 

GJ 70 68 15 43 10 0 0 4 0 32 351 9,02 2,71 

HR 67 56 30 23 3 0 0 0 0 8 710 2,63 2,38 

HD 69 60 2 17 25 1

6 

4 25 9 137 506 30,01 5,18  

IL 66 58 15 24 19 0 4 11 0 114 787 39,86 4,1 

IS 98 94 48 36 6 4 1 9 1 469 770 49,28 3,72 

IF 48 40 0 2 11 2

7 

24 14 23 430 922 98,49 7,25 

MM 76 59 23 29 7 0 2 4 0 33 839 6,48 2,95 

MH 66 48 17 24 5 2 2 1 2 116 587 41,62 3,86 

MS 102 88 37 38 10 3 0 2 2 222 388 37,47 3,6  

NT 83 80 34 33 12 1 1 6 0 225 218 39,57 3,2 

OT 112 85 40 39 6 0 0 2 0 94 472 21,64 3,63 

PH 104 94 34 51 9 0 0 3 0 51 292 6,47 3,00 

SM 65 60 23 30 6 1 0 1 1 162 621 41,92 3,74  

SJ 61 58 9 29 17 3 0 9 2 118 672 48,5 4,8 

SB 64 57 17 28 11 1 1 6 0 265 840 56,79 5,19 

SV 113 97 69 24 3 1 0 3 0 23 439 3,07 1,99 

TR 97 81 19 43 15 4 0 12 0 135 125 36,29 4,18  

TM 103 93 11 26 37 1

9 

5 28 12 621 439 82,32 7,64  

TL 51 41 12 21 7 1 0 2 0 105 646 44,75 3,87 

VS 86 67 32 28 5 2 0 2 0 89 930 18,07 1,53 

VL 89 77 21 43 12 1 0 7 0 162 397 40,88 5,5  

VR 73 56 26 30 0 0 0 0 0 0 0 2,12 

             

RO 3 201 2 765 909 1241 47

3 

1

4

2 

53 307 66 10528466 47,42 4,31 

 

 

* Conform OME/OMS nr. 3515/393 din 23.03.2021, MO I, 292, 23.03.2021.    

Sursa: Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI), 31.03.2021, 

www.edu.ro. 

 

Aproape jumătate din populaţia ţării (47,42%) trăia în localităţi aflate în scenariul 

roşu, deoarece majoritatea oraşelor mari, ce favorizau concentrări de populaţie şi o răspândire 

comunitară intensă a virusului aveau rate de incidenţă superioare valorii de 3‰. Astfel, din 

cele 41 reşedinţe de judeţ (excluzând capitala), 33 se aflau în scenariul roşu, la care se 

adăugau alte câteva aflate la limita pragului de 3‰ : Ploieşti (3‰), Baia Mare (2,95‰), 

Târgu Jiu (2,71‰). Semnificativ în acest sens este cazul judeţului Brăila, unde datorită 

ponderii oraşului reşedinţă, care era singura localitate din judeţ în scenariul roşu, ponderea 

populaţiei în scenariul roşu la nivelul întregului judeţ se ridica la 58,38%. În judeţul Ilfov, 

unde majoritatea populaţiei lucrează sau face naveta în capitală, aproape toţi rezidenţii 

(98,49%) se aflau în scenariul roşu138, iar în Cluj, Timiş şi Braşov ponderea populaţiei în 

scenariul roşu depăşea două treimi din total. Schimbări importante s-au înregistrat, de 

                                                             
138 Cu excepţia a două localităţi (Grădiştea şi Petrăchioaia) în scenariul galben la data respectivă (31.03.2021). 
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asemenea, şi la nivelul distribuţiei teritoriale a infectărilor : dacă la începutul pandemiei, cu 

un an în urmă, „polul” îmbolnăvirilor era Suceava şi zona sa limitrofă, acum Suceava se 

număra printre reşedinţele de judeţ cu cele mai reduse rate de infectare (1,99‰), iar judeţul 

Suceava avea cea mai scăzută rată de infectare din ţară (1,04‰) (Figura 5). Prin contrast, 

capitala şi marile oraşe (inclusiv localităţile limitrofe acestora) erau cele mai afectate: 

Timişoara 7,64‰, Cluj-Napoca 7,26‰, Bucureşti 7,25‰, Braşov 7,11‰, Constanţa 6,48‰, 

Alba Iulia 6,1‰ etc (Tabelul 6). În unele comune se atingeau valori enorme ale ratei de 

infectare: Rimetea (jud. Alba) 21‰, Pălatca (jud. Cluj) 17,78‰, Berceni şi Bragadiru (jud. 

Ilfov) 14,88‰ respectiv 14,47‰, Bucureşti (jud. Hunedoara) 13,47‰, Saraiu (jud. 

Constanţa) 12,47‰, Orţişoara (jud. Timiş) 10,49‰ etc. 

 

 
 

Figura 5. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (1.04.2021). 

1. scenariul verde (sub 1,5‰), 2. scenariul galben (1,5-3,0‰), 3. scenariul roşu (3,0-6,0‰),  

4. scenariul roşu (peste 6‰). 

 

 În aceste condiţii majoritatea elevilor intrau într-o vacanţă prelungită de circa o lună, 

urmând ca redeschiderea fizică a tuturor şcolilor, la începutul lunii mai, dorită de Ministrul 

Educaţiei, să depindă de patru condiţii139 : 

1. Respectarea regulilor în şcoli (purtarea măştii de protecţie, distanţare fizică, reguli de 

igienă şi aerisire). Despre neîndeplinirea criteriului distanţării fizice în şcolile 

                                                             
139 Sursa : Este oficial ! Sorin Cîmpeanu a dezvăluit când vor putea reveni elevii la şcoală. Ce reguli noi vor fi 

introduse, I. Roşu, www.playtech.ro, 31.03.2021. 

http://www.playtech.ro/
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supraaglomerate din capitală şi din oraşele mari, unde sunt clase şi de 35-40 de elevi, am mai 

discutat. 

2. Vaccinarea profesorilor, care se derulează bine. Problema rămâne la elevi, care sunt 

vectori de propagare a virusului şi pot ei înşişi face forme grave. Aceştia nu pot fi vaccinaţi, 

deoarece cel puţin deocamdată, nu a fost aprobat la nivelul UE, un vaccin în acest sens. 

3. Testarea în şcoli cu teste non-invazive, considerată esenţială de Ministrul Educaţiei 

pentru reluarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică, dar neagreată de Ministrul Sănătăţii 

care afirma că aceste teste nu sunt suficient de precise, iar Ministerul Sănătăţii nu are cadrul 

normativ pentru achiziţionarea testelor pentru şcoli. 

4. Trend descrescător de infectare / confirmarea ipotezelor epidemiologilor care 

anticipează un vârf al ratei de infectare în luna aprilie şi o descreştere a ratei de infectare în 

luna mai. De altfel, trendul descendent al infectărilor a rămas în cele din urmă singura 

condiţie pentru revenirea în şcoli a elevilor140. 

În opinia mea, prima condiţie este doar parţial îndeplinită141, la fel şi a doua; a treia nu 

va putea fi îndeplinită până la sfârşitul anului şcolar datorită lipsei de personal şi a 

tergiversărilor birocratice, iar a patra depinde de evoluţia de ansamblu a pandemiei. În 

situaţia în care cele patru cerinţe nu ar fi îndeplinite, cursurile ar fi reluate online, iar elevii ar 

putea sta acasă până la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie142, când se preconizează un 

trend descendent al infectărilor.  

În aceste condiţii, în plină vacanţă forţată a elevilor, a avut loc o întrevedere între 

Preşedinte şi Ministrul Educaţiei, în urma căreia s-a hotărât reluarea cursurilor după aceleaşi 

scenarii după care s-au reluat activităţile didactice cu prezenţă fizică în semestrul II143. Dar... 

pragul de 6‰ de la care se suspendă activităţile didactice cu prezenţă fizică tocmai fusese 

înlocuit la insistenţele Ministrului Educaţiei cu pragul de „carantină” ce ţine de ordine ale 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă !  

 

5. RELUAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ VACANŢA PRELUNGITĂ. 

CAMPANIA DE VACCINARE ŞI PERSPECTIVELE REVENIRII 

„NORMALITĂŢII”. 

 

 După o evoluţie ascendentă a infectărilor în prima parte a lunii aprilie, ce a pus o 

puternică presiune asupra sistemului sanitar şi îndeosebi asupra secţiilor de ATI, ca urmare a 

numărului mare de cazuri grave, trendul general al pandemiei s-a inversat (Figura 6). Cauzele 

sunt pe pe o parte măsurile restrictive luate de autorităţi (din care face parte şi prelungirea 

vacanţei de Paşte), iar pe de altă parte intensificarea campaniei de vaccinare. Cu toate 

acestea, în pofida declaraţiilor optimiste ale autorităţilor, datele plasează România pe unul 

dintre ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte procentul populaţiei vaccinate cu ambele 

doze de vaccin (Tabelul 7).  

                                                             
140 Sursa : Ministrul Educaţiei anunţă : elevii NU revin în şcoli dacă nu avem un trend epidemiologic 

descendent, C. Gavrilă, www.portalinvatant.ro, 9.04.2021. 
141 Vezi comentariile anterioare referitoare la distanţarea fizică a elevilor în clasele de 30-40 elevii şi distanţarea 

părinţilor la preluarea elevilor din ciclul preşcolar şi primar. 
142 Sursa : Sorin Cîmpeanu : Elevii ar putea sta acasă până la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie, 

www.stiriedu.ro, 1.04.2021. 
143 Sursa : Administraţia Prezidenţială : După vacanţă se vor aplica aceleaşi scenarii pentru şcoli, 

www.edicatieprivata.ro, 8.04.2021. 

http://www.portalinvatant.ro/
http://www.stiriedu.ro/
http://www.edicatieprivata.ro/
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Conform datelor oficiale, la 25 aprilie erau vaccinate cu ambele doze 1.794.505 

persoane, estimându-se 8 milioane de vaccinaţi la sfârşitul lunii iunie şi 10 milioane la 1 

august, când s-ar putea elimina obligativitatea purtării măştii de protecţie. Pe de altă parte, a 

fost semnalată în Europa o nouă mutaţie a virusului, provenită din India, deosebit de 

contagioasă dar şi rezistentă la vaccin. 

 

 

 

Tabelul 7.  

Ponderea persoanelor vaccinate în Europa (% din total, 21.04.2021). 

 

1 Malta 65,41% 12 Germania 28,24% 23 Irlanda 25,64% 

2 Regatul Unit 64,69% 13 Belgia 27,59% 24 Slovacia 25,10% 

3 Ungaria 50,44% 14 Portugalia 27,22% 25 Polonia 25,09% 

4 Serbia 46,09% 15 Italia 26,91% 26 Cipru  25,08% 

5 Lituania 30,20% 16 Olanda 26,72% 27 Cehă (Rep.-) 24,72% 

6 Islanda 29,35% 17 Luxemburg 26,63% 28 Elveţia 24,17% 

7 Austria 29,13% 18 Franţa 26,22% 29 România 23,33% 

8 Spania 28,87% 19 Slovenia 26,15% 30 Croaţia 17,69% 

9 Danemarca 28,59% 20 Suedia 26,11% 31 Letonia 12,24% 

10 Estonia 28,37% 21 Norvegia 25,64% 32 Rusia 11,53% 

11 Finlanda 28,35% 22 Grecia 25,45% 33 Bulgaria 9,74% 

Sursa : http://www.statista.com/statistics/1196071/covid-19-vaccination-rate-in-

europe-by-country/ 

 

 Cu o săptămână înainte de redeschiderea şcolilor, ratele de incidenţă din marile oraşe 

înregistrau scăderi considerabile faţă de valorile înregistrate la începutul lunii aprilie, când 

elevii intrau în vacanţă. Câteva exemple sunt sugestive : în Bucureşti aceasta a scăzut de la 

7,25‰ pe 31 martie, la 3,12‰ pe 28 aprilie şi 2,86‰ pe 1 mai; în Timişoara, de la 7,64‰ la 

2,43‰; în Cluj-Napoca de la 7,26‰ la 3,16‰, iar în Constanţa, de la 6,48‰ la 2,54‰ (în 

acelaşi interval de timp). Concomitent era ridicată carantina zonală, ultima localitate în 

această situaţie (Dobreni, jud. Neamţ) a ieşit de sub incidenţa carantinei pe data de 2 mai ora 

15, astfel că la data reînceperii activităţilor şcolare (5 mai) nici o localitate din România nu se 

mai afla în stare de carantină. 

Redeschiderea şcolilor a fost precedată de un nou ordin de ministru144 prin care a fost 

modificat ordinul din 5 februarie, fiind reconfirmate modificările succesive făcute până la 1 

aprilie. Astfel, scenariile didactice după care urmau să se desfăşoare ultimele două luni ale 

anului şcolar erau reduse la două :  

- scenariul 1: în situaţia incidenţei cumulate din localitate în ultimele 14 zile mai mică 

sau egală cu 1‰ locuitori, în care toţi preşcolarii şi elevii participau zilnic la procesul de 

învăţământ cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi distanţare fizică; 

- scenariul 2: aplicabil în localităţile cu incidenţă mai mare de 1‰ (cu excepţia 

localităţilor carantinate), în care participau fizic toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul 

                                                             
144 Odinul nr. 3755 din 29.04.2021, Monitorul Oficial al României, 189 (XXXIII), nr. 462 din 29.04.2021.  
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primar, elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, respectiv a XIII-a, precum şi cei din 

învăţământul special, cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi distanţare, iar ceilalţi 

elevi (din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, respectiv a IX-a, a X-a şi a XI-a) urmau să-şi 

desfăşoare în continuare activităţile didactice în sistem online. Ori, după cum am mai arătat, 

tocmai aceste norme de protecţie sanitară şi mai ales cele privind distanţarea fizică a elevilor 

erau foarte greu de respectat, mai ales în cazul claselor supraaglomerate din marile oraşe, 

consiliile de administraţie ale multor astfel de şcoli aplicând ordinul de ministru făcând 

abstracţie de faptul că aceste cerinţe nu erau respectate corespunzător.      

Era reglementată totodată desfăşurarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, precum şi 

obligativitatea purtării măştii de protecţie de către întregul personal didactic / didactic auxiliar 

şi nedidactic, implicat în procesul educaţional. 

Cu o zi înainte de revenirea la cursuri a majorităţii elevilor (cu excepţia celor din 

clasele terminale, care reveneau pe 10 mai), rata infectărilor se afla în continuare pe un trend 

descendend, astfel că la nivel naţional doar 143 localităţi se mai aflau în scenariul roşu, dintre 

care în 8 localităţi rata de infectare depăşea 6‰145. Toate aşezările aflate acum în scenariul 

roşu însumau 469 297 locuitori, ceea ce reprezenta doar 2,11% din populaţia totală a ţării146 

(Tabelul 8), faţă de 10 528 466 locuitori (respectiv 47,42% din populaţie) pe 31 martie, la 

începerea vacanţei de Paşte (Tabelul 6).  

Cu toate acestea, un mare număr de elevi din clasele non-terminale din ciclul 

gimnazial şi liceal, mai ales din capitală şi marile oraşe reşedinţă de judeţ, reîncepeau 

activităţile didactice în sistem online, aceste oraşe aflându-se încă în scenariul galben şi 

aplicând scenariul II de învăţământ (Tabelul 8). 

 

Tabelul 8. 

Rata de incidenţă la nivel de unităţi administrative (LAU2) la 4.05.2021. 

Judeţe 

(abr.) 

LAU1 

Nr. 

Total 

LAU2 

Nr. 

LAU2 

care au 

raportat 

situaţia 

epidemi 

Ologică 

Număr LAU2 în scenariul : Populaţie în 

scenariul roşu : 

Rata de 

incidenţă 

în 

reşedinţa 

de judeţ 

(‰) / 

scenariul 

Verde Galben Roşu 

R=0‰ R<1‰ R=1-3 

‰ 

R=3-6 

‰ 

R>6 

‰ 

 

Total 

Locuitori 

 

% total 

judeţ  

scenariul didactic I 

 

scenariul didactic II 

           

AB 79 77 14 22 35 6 0 36 670 9,75 2,55 

AR 78 78 15 28 32 3 0 7 295 1,55 2,14 

AG 102 102 22 42 36 2 0 4 519 0,71 1,63 

BC 93 93 16 55 18 4 0 15 981 2,15 1,03 

BH 101 101 13 33 46 9 0 37 624 6,09 2,12 

BN 65 62 14 22 18 8 0 19 585 5,96 1,31 

BT 78 78 19 42 17 0 0 0 0 0,98 

BV 58 58 9 25 23 1 0 2 609 0,41 1,79 

BR 44 44 5 23 16 0 0 0 0 1,38 

B 6 6 0 0 6 0 0 0 0 2,37 

BZ 87 87 29 37 19 2 0 2 739 0,59 1,24 

CS 77 77 21 27 18 7 4 20 501 6,43 2,53 

                                                             
145 Acestea erau aşezări rurale : Berzovia (8,37‰), Caraşova (7,63‰), Cărbunari (6,84‰) şi Grădinari 
(6,43‰) din jud. Caraş-Severin, Sic (7,91‰) din jud. Cluj, Vârghiş (6,3‰) din jud. Covasna, Tomeşti (6,17‰) 

din jud. Hunedoara şi Coroisânmărtin (7,73‰) din jud. Mureş.  
146 Aceste valori se datorau în principal unor oraşe aflate în scenariul roşu : municipiile Odorheiu Secuiesc, Blaj 

şi Marghita, respectiv oraşul Popeşti-Leordeni. 
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CL 55 55 11 25 16 3 0 8 501 2,82 1,02 

CJ 81 81 5 19 40 16 1 52 977 7,25 1,98 

CT 70 70 21 27 21 1 0 542 0,07 1,65 

CV 45 45 8 11 23 2 1 6 080 2,68 2,28 

DB 89 89 15 49 25 0 0 0 0 0,68 

DJ 111 111 29 44 33 5 0 9 612 1,39 1,24 

GL 65 65 9 36 18 2 0 3 693 0,59 1,64 

GR 54 54 10 30 14 0 0 0 0 1,54 

GJ 70 70 21 44 5 0 0 0 0 0,23 

HR 67 67 15 33 16 3 0 42 706 12,88 0,97 

HD 69 69 18 20 25 5 1 9 125 1,99 2,02 

IL 66 66 17 26 18 5 0 9 965 3,46 1,24 

IS 98 98 22 52 23 1 0 1 978 0,21 1,02 

IF 48 40 0 6 29 5 0 61 923 14,15 2,37 

MM 76 76 35 34 6 1 0 2 442 0,47 0,52 

MH 66 66 21 21 22 2 0 2 783 0,99 1,32 

MS 102 102 17 32 47 5 1 15 341 2,58 2,02 

NT 83 83 11 41 27 4 0 12 728 2,23 1,23 

OT 112 112 37 50 21 4 0 11 669 2,67 1,21 

PH 104 104 12 47 44 1 0 967 0,12 2,28 

SM 65 65 17 33 13 2 0 4 142 1,07 0,98 

SJ 61 61 15 18 26 2 0 4 571 1,87 1,86 

SB 64 64 12 31 17 4 0 11 855 2,53 2,23 

SV 113 113 40 64 9 0 0 0 0 0,6 

TR 97 97 27 30 35 5 0 8 462 2,27 1,45 

TM 103 99 14 28 50 7 0 23 552 3,12 1,77 

TL 51 51 17 18 13 3 0 6 643 2,81 1,12 

VS 86 86 30 44 12 0 0 0 0 0,28 

VL 89 89 24 31 29 5 0 9 517 2,39 1,41 

VR 73 73 18 31 24 0 0 0 0 1,39 

           

RO 3 201 3 184 725 1 331 985 135 8 469 297 2,11 1,49 

Sursa : Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI), 4.05.2021, 

www.edu.ro. 

La polul opus, 2.056 localităţi (64,6% din totalul localităţilor care au raportat situaţia 

epidemiologică) se aflau în scenariul verde, iar în 725 dintre acestea, rata de incidenţă a 

infectărilor era 0‰ (Tabelul 8). La nivelul ţării, rata de incidenţă a scăzut constant de la 

4,31‰ pe 31 martie la 1,49‰ pe 4 mai şi 1,24‰ pe 7 mai. Conform raportărilor din 

7.05.2021, doar 4 judeţe (Alba, Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti) mai erau în scenariul 

galben, restul trecând în scenariul verde (23 de judeţe, cu incidenţe sub 1‰). Incidenţele la 

nivel judeţean variau între 0,31‰ şi 0,33‰ în judeţele Gorj, respectiv Suceava şi 1,9‰ în 

capitală (Figura 6).  
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Figura 6. Rata de incidenţă a infectărilor la 1000 locuitori (7.05.2021). 

1. scenariul verde (sub 1,5‰), 2. scenariul galben (1,5-3,0‰). 

 

Ulterior, pe 11 mai, o nouă raportare statistică a incidenţei cumulate a cazurilor din 

ultimele 14 zile, indica faptul că toate judeţele inclusiv capitala se aflau în scenariul verde, cu 

incidenţe cuprinse între 0,24‰ în jud. Gorj şi 1,49‰ în Bucureşti. Media naţională coborâse 

la 1,02‰; 30 de judeţe aveau incidenţe sub pragul de 1‰, iar 12 judeţe incidenţe cuprinse 

între 1 şi 1,5‰. Câteva zile mai târziu, pe 15 mai, rata de incidenţă în Bucureşti coborâse la 

1,11‰, ceea ce crea premisele reluării în curând a activităţilor didactice pentru toţi elevii 

începând cu 19 mai. În acest sens, a fost emis un nou ordin de ministru147 prin care se 

prevedea că „scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ, pe parcursul anului 

şcolar/universitar, se va actualiza în funcţie de situaţia epidemiologică” (Art. I.3). În aceste 

condiţii, Ministrul Educaţiei îşi arăta îngădinţa pentru cei care doreau să continuie cursurile 

online, considerând că „teama excesivă de boală este o vulnerabilitate, elevul poate rămâne să 

înveţe online, şcoala fiind obligată să-i asigure accesul la educaţie”148. Această declaraţie 

venea în ajunul redeschiderii unităţilor de învăţământ pentru toţi elevii, în contextul în care în 

capitală incidenţa infectărilor cobora sub pragul de 1‰, deşi la sfârşitul lunii martie copii din 

ciclul preşcolar, primar şi cei din clasele terminale mergeau fizic la şcoală la incidenţe mult 

                                                             
147 Ordinul nr. 3 805/703 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3 235/ 

93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ instituţiilor de învăţământ în 
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 512 din 17.05.2021.  
148 Sursa : Sorin Cîmpeanu : Teama excesivă de boală este o vulnerabilitate, elevul poate rămâne să înveţe 

online, www.digi24.ro, 17.05.2021. 

http://www.digi24.ro/
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mai mari, de peste 6‰, opţiunea pentru varianta online având-o doar cei cu vulnerabilităţi 

certificate prin documente medicale. 

Concomitent, ca urmare a intensificării campaniei de vaccinare, prin organizarea de 

„maratoane de vaccinare” în Bucureşti149 şi în marile oraşe, în capitală s-a ajuns la un procent 

de vaccinare de 33,8% din totalul populaţiei150, iar în Cluj-Napoca, gradul de acoperire era şi 

mai mare, ajungând la 40% din populaţie151. La nivel de judeţe, după capitală urmau în topul 

vaccinării judeţele Cluj, Sibiu, Braşov, Timiş şi Constanţa (Tabelul 9). 

 

Tabelul 9.  

Unităţile administrative cu cele mai multe persoane vaccinate la 10.05.2021. 

 Unitatea 

administrativă 

(LAU1) 

Proporţia vaccinaţilor din 

total rezidenţi 

Proporţia vaccinaţilor din 

total 

eligibili (peste 16 ani) 

    

1 Bucureşti 33,8 % 40,0 % 

2 Cluj 30,2 % 35,7 % 

3 Sibiu 23,7 % 28,9 % 

4 Braşov 23,6 % 28,8 % 

5 Timiş 23,4 % 27,8 % 

6 Constanţa 22,6 % 27,38 % 

Sursa: Topul vaccinării. Judeţele cu cei mai mulţi oameni imunizaţi împotriva COVID, 

www.digi24.ro, 11.05.2021. 

 

 În aceste condiţii, un prim set de măsuri restrictive era eliminat: ridicarea carantinei 

de week-end în majoritatea localităţilor, reducerea carantinei de noapte după ora 22, precum 

şi redeschiderea parţială a restaurantelor la interior, a sălilor de spectacole şi a celor de 

fitness. De la 15 mai era eliminată obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile 

publice deschise neaglomerate, precum şi carantina de noapte, localurile putând funcţiona 

până la ora 24. Scăderea în continuare a ratei de incidenţă a infectărilor pe fondul 

intensificării campaniei de vaccinare, va conduce la un al doilea set de măsuri de relaxare, 

după 1 iunie, odată cu redeschiderea sezonului turistic pe litoral. 

 

6. CONCLUZII GENERALE 

 Odată cu pandemia de coronavirus a apărut o noutate în sistemul educaţional din 

România: învăţământul online. În legislaţia românească (atât în Legea Învăţământului nr. 

84/1995 cât şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare) nu se face nici o referire la acest sistem de învăţământ, deoarece în ultimele 

decenii societatea românească (şi omenirea în general) nu s-a mai confruntat cu o pandemie 

                                                             
149 Doar în Bucureşti, în cadrul maratonului de vaccinare organizat între 7 şi 9 mai 2021, au fost vaccinate, pe 

lângă persoanele înscrise în platforma de vaccinare, alte 20.360 persoane. 
150 Dacă se face calculul la populaţia eligibilă de peste 16 ani, gradul de vaccinare în Bucureşti ajungea la 40%.  
151 Sursa: Topul vaccinării. Judeţele cu cei mai mulţi oameni imunizaţi împotriva COVID, www.digi24.ro, 

11.05.2021. Datele au fost preluate după un anunţ făcut de coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, 

medicul V. Gheorghiţă. 

http://www.digi24.ro/
http://www.digi24.ro/
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de asemenea dimensiuni. Epidemii au mai fost, însă pe arii mult mai restrânse şi în perioade 

în care nu existau tehnici de lucru computerizate şi nici internet, sau accesul la aceste resurse 

era limitat. Prin urmare, atât profesorii, cât şi elevii s-au adaptat din mers, fiecare cum au 

putut, atât din punct de vedere al cunoştinţelor, cât şi al accesului la tehnologia informatică.  

În actualul an şcolar, se estimează că 237.000 de elevi din mediile defavorizate nu au 

avut acces la internet, iar 287 000, la echipamente pentru şcoala online, în pofida eforturilor 

autorităţilor centrale şi locale de asigurare a infrastructurii şi logisticii necesare, aceştia 

pierzând 24 săptămâni de şcoală152 datorită lipsei accesului la tehnologia informatică sau ca 

urmare a pregătirii insuficiente a cadrelor didactice în domeniul educaţiei digitale. Important 

este că majoritatea acestora provin din zone rurale, adică exact din zonele care au fost cele 

mai pretabile pentru învăţământul faţă în faţă, datorită numărului mai redus de elevi din clase 

şi a posibilităţii păstrării unei distanţe fizice corespunzătoare ! 

Părerile despre învăţământul online sunt împărţite: în vreme ce unii experţi în educaţie 

consideră că acesta este este un „dezastru în stare pură” cu consecinţe pe viaţă pentru actualii 

elevii153 generând pierderi educaţionale foarte mari şi tulburări emoţionale154, alţii sunt de 

părere că reprezintă soluţia viitorului155. Părerea mea este că învăţământul online nu-l poate 

înlocui pe cel clasic, mai ales la clasele mici, însă îl poate completa. Iar în situaţiile de criză 

sanitară, cum a fost pandemia de coronavirus, poate constitui o soluţie viabilă pentru state cu 

sisteme medicale fragile, cum este şi cel românesc, contribuind la o micşorare a presinii către 

acestea. În acelaşi timp, astfel de „evenimente” pot contribui la o reală modernizare a 

învăţământului românesc, prin introducerea şi familiarizarea pe scară largă a cadrelor 

didactice şi a elevilor cu tehnica de lucru computerizată şi îmbunătăţirea competenţelor în 

acest sens. Aceasta cu condiţia ca „avantajul tehnologic” câştigat datorită învăţământului 

online să nu fie ulterior irosit, în condiţiile în care specialiştii în sănătate publică consideră că 

schimbările globale de mediu crează premisele unei frecvenţe din ce în ce mai mare a 

pandemiilor. În acest sens, chiar şi actualul ministru al educaţiei, S. Cîmpeanu, un adept 

declarat al învăţământului faţă în faţă, considera că învăţământul online va continua şi după 

pandemia de coronavirus156. 

Cât priveşte limitele învăţământului online, un sondaj de opinie în acest sens157 punea 

în evidenţă 6 deficienţe majore ale acestuia : 

- relaxarea elevilor/studenţilor, datorită învăţământului desfăşurat de acasă: 44,26% 

dintre respondenţi; 

- conexiunea slabă/instabilă la internet: 17,21% dintre respondenţi; 

- asigurarea precară a dispozitivelor necesare pentru desfăşurarea învăţământului 

online: 13,11% dintre respondenţi; 

                                                             
152 Sursa: 40% dintre elevii dezavantajaţi, majoritatea din mediul rural, nu au făcut şcoală online / Elevii fără 

acces la educaţie au pierdut 24 de săptămâni de şcoală – Raport al World Vision România, la 1 an de la prima zi 

de şcoală online, www.edupedu.ro, martie 2021.   
153 Sursa: Studiu : Şcoala online va avea urmări pe viaţă pentru tinerii elevi. Expert în educaţie : „Dezastru în 

stare pură”, www.observatornews.ro, 9.02.2021.  
154 Conform Ministrului Educaţiei, S. Cîmpeanu. Sursa : Jurnalul de Seară, Digi24, 30.03.2021. 
155 Sursa: Fost ministru al educaţiei : „Şcoala viitorului e cea online”, www.renasterea.ro, 9.02.2021. 
156 Sursa: Ministrul Educaţiei : Cei care cred că după pandemie se va face numai şcoală fizică se înşeală. O bună 

parte vor continua online, www.alba24.ro, 11.02.2021. 
157 Sursa: Educaţia, încotro ? Învăţământul online în societatea românească, www.edu-opinion.com,  

http://www.edupedu.ro/
http://www.observatornews.ro/
http://www.renasterea.ro/
http://www.alba24.ro/
http://www.edu-opinion.com/
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- pregătirea slabă a unor profesori în folosirea dispozitivelor şi a platformelor online: 

10,66% dintre respondenţi; 

- numărul mare de elevi/studenţi cu care un profesor îşi desfăşoară activitatea: 8,2% 

dintre respondenţi; 

- pierderea interesului personalului didactic pentru asigurarea unui învăţământ de 

calitate: 6,56% dintre respondenţi. 

La acestea se adaugă accentuarea inechităţilor dintre elevi ca urmare a predării online, 

precum şi lipsa unei platforme digitale eficiente şi securizate de evaluare, implementarea unei 

astfel de platforme (catalogul digital) urmând să fie făcută, potrivit declaraţiilor Ministrului 

Educaţiei158, abia în anul şcolar 2021-2022, când poate nu va mai exista pandemia (n.n.). Tot 

din anul şcolar 2021-2022, ar urma să fie modificate şi contractele de şcolarizare, prin 

includerea alternativei educaţiei online. 

Cât priveşte relaţia dintre învăţământul fizic, faţă în faţă, cel online, şi evoluţia 

pandemiei de coronavirus, dincolo de declaraţiile Ministrului Educaţiei care susţinea că în 

şcoli se păstrează cel mai bine regulile sanitare şi de distanţare fizică (!), iar educaţia nu 

îmbolnăveşte, realitatea trăită în acest an şcolar evidenţiază următoarele 6 perioade 

caracteristice (Figura 7) : 

1. o creştere moderată (valul I al pandemiei), atenuată de măsurile restrictive luate în 

starea de urgenţă: între 26.02 şi 15.05.2020; 

2. o creştere accentuată urmată de un platou, ca urmare a măsurilor de relaxare luate la 

începutul stării de alertă, pe fondul aglomeraţiei din zonele turistice şi a vacanţei de vară a 

elevilor: între 15.05 şi 14.09.2020; 

3. o creştere foarte abruptă pe fondul începutului anului şcolar şi al alegerilor locale 

(valul II al pandemiei): între 14.09 şi 5.11.2020; 

4. o descreştere după generalizarea învăţământului online la nivel naţional şi evitarea 

aglomerărilor din şcoli şi din incinta acestora: între 5.11.2020 şi 8.02.2021; 

5. o creştere pe fondul reluării cursurilor în sistem tradiţional în contextul valului III al 

pandemiei: între 8.02 şi 1.04.2021; 

6. o descreştere pe fondul vacanţei prelungite de Paşte a elevilor şi a intensificării 

campaniei de vaccinare: după 1.04.2021. 

 

                                                             
158 Sursa: Jurnalul de Seară, Digi24, 30.03.2021. 
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Figura 7. Evoluţia pandemiei în România corelată cu anul şcolar (actualizare la 25.04.2021). 

Sursa : ourworldindata, cu completările autorului.   

 

Pe de altă parte, o analiză la nivel european evidenţia faptul că sistemul de educaţie 

din România era cel mai puţin finanţat, revenindu-i 3,1% din PIB în 2020, procent care a 

scăzut în 2021 la doar 2,5% din PIB159, faţă de 8,7% din PIB în Danemarca sau 7% în Suedia 

(Tabelul 10). 

Tabelul 10. 

Cheltuieli cu educaţia (% din PIB, 2020). 

Ponderea 

din PIB 

Statele 

Sub 4% România (3,1%). In 2021 a scăzut la 2,5%. 

4-5% Bulgaria, Grecia (4,1%), Cehia, Slovacia (4,2% fiecare), Croaţia (4,3%), Italia 

(4,5%), Ungaria (4,9%).  

5-6% Spania, Letonia (5,0% fiecare), Germania (5,1%), Polonia (5,2%), Lituania 

(5,4%), Regatul Unit (5,6%), Estonia, Slovenia (5,7% fiecare), Franţa (5,9%). 

6-7% Olanda, Austria (6,0% fiecare), Irlanda (6,5%), Belgia (6,6%), Finlanda (6,8%). 

7-8% Suedia (7,0%), Cipru (7,3%). 

Peste 8% Danemarca (8,7%). 

Sursa : https://www.facebook.com/mapsome/photos/expenditure-on-education-of-

gdp/307762843158129/ 

  

                                                             
159 Deşi există o lege votată şi promulgată încă din anul 2011 care prevede obligativitatea unei alocări de 6% din 

PIB pentru educaţie, toate guvernele au folosit portiţa prorogării, alocându-se un buget de 2,7% în 2019, 3,1% în 

2020 şi... 2,5% în 2021 (Sursa : Sorin Cîmpeanu, violonistul de pe Titanic, www.evz.ro, 9.02.2021).  

http://www.evz.ro/
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 Cu atât mai mult, în acest context de subfinanţare cronică este important ca bunele 

practici dobândite în perioada învăţământului online (atât în ceea ce priveşte dotarea cu 

tablete, acces la internet, cât şi sub aspectul dezvoltării abilităţilor elevilor şi cadrelor 

didactice în acest sens) să fie continuate şi dezvoltate şi în perioada post-pandemie160.   

 Lipsa investiţiilor în extinderea infrastructurii şcolare este compensată prin scăderea 

continuă a populaţiei şcolare, ceea ce poate conduce pe termen mediu şi lung la o optimizare 

a numărului de elevi pe clasă şi în şcolile supraaglomerate din Bucureşti şi marile oraşe, dar 

mai ales la desfiinţări şi comasări de clase şi chiar de unităţi şcolare în mediul rural şi în 

oraşele mici, şi implicit la disponibilizări şi reorientări ale cadrelor didactice.  

 Pe de altă parte, un studiu realizat de Reveal Marketing Research în parteneriat cu 

Kidprenor despre percepţia părinţilor români cu privire la educaţia copiilor, evidenţiază 

faptul că o treime dintre părinţi consideră că învăţământul românesc tradiţional pregăteşte 

insuficient copiii pentru viaţă şi de aceea mulţi părinţi sunt dispuşi să plătească suplimentar 

pentru educaţia şi dezvoltarea copiilor161. Principalele domenii de interes în care părinţii erau 

dispuşi să investească erau limbile străine (66%), dezvoltarea personală (vorbit în public, 

bune maniere) (58%), sporturile individuale (52%) şi de echipă (46%), precum şi educaţia 

antreprenorială (44%) şi tehnologică (42%)162.   

 În ceea ce priveşte gestiunea de ansamblu a pandemiei pe plan mondial, părerea mea 

personală este că sistemele politice de tip autoritar au avut câştig de cauză în luarea unor 

decizii eficiente. Astfel, după un an de la debutul acesteia, China, tocmai ţara de unde a pornit 

pandemia, dar care a luat măsuri dure şi consecvente pentru limitarea ei, a fost singura dintre 

marile economii mondiale care a înregistrat creştere (de +2%). De cealaltă parte, Zona Euro a 

înregistrat un declin economic de -7,4%; S.U.A. de -3,6%; Japonia de -5,3%; Brazilia de -

4,5%, Rusia de -4%, iar India... de -9,6%163. Rezultă că acolo unde a existat o multitudine de 

opinii generate de interese divergente, consecinţa a fost o tergiversare şi o lipsă de asumare a 

deciziilor, în multe situaţii cu impact dramatic nu numai asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor, 

dar şi asupra activităţilor economico-sociale. Aceasta a fost şi situaţia managementului 

activităţilor educaţionale din România în perioada pandemiei de coronavirus. 

7. ANEXĂ : 

Localităţile carantinate în România datorită SARS-CoV-2 (2020-2021). 

Judeţul 

(abr.) 

Localităţi carantinate (medii - U : urban, R : rural) 

(pentru localităţile carantinate parţial, sunt trecute în paranteză aşezările 

carantinate) 

Valul I : martie-mai 2020 (carantinări prin ordonanţe militare) – stare de urgenţă 

SV U : Suceava, Salcea. R : Adâncata, Bosanci, Ipoteşti, Mitocu Dragomirnei, 

Moara, Pătrăuţi, Şcheia. 

IL U : Ţăndărei. 

                                                             
160 Sursa : De ce e important ca şcolile să continuie reansformarea digitală ?, www.educatieprivata.ro, 

15.02.2021. 
161 Sursa : O treime dintre părinţi consideră că învăţământul tradiţional pregăteşte insuficient copiii pentru viaţă. 
Studiu Reveal Marketing Research în parteneriat cu Kidprenor despre percepţia părinţilor români cu privire la 

educaţia copiilor, www.reveal.ro, 25.03.2021. 
162 Sursa : Idem. 
163 Informaţie difuzată în exclusivitate de postul tv. Antena 3, 23.03.2021. 

http://www.educatieprivata.ro/
http://www.reveal.ro/
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Carantinări intermediare : iulie-august 2020 (prin ordine DSU) – stare de alertă 

AR R : Gurahonţ (Gurahonţ, Bonţeşti), Seleuş (Seleuş, Moroda). 

AG R : Bălileşti, Dârmăneşti. 

GR R : Roata de Jos (Cartojani). 

OT R : Schitu (Greci). 

PH R : Gornet (Gornet). 

TM U : Făget (Făget, Bichigi, Temereşti, Colonia Mică). 

Valul II : octombrie-decembrie 2020 (carantinări prin ordine DSU) – stare de alertă 

AB U : Alba Iulia, Blaj, Sebeş, Abrud, Cugir. R : Ciugud, Vinţu de Jos (Vinţu de 

Jos). 

AR U : Ineu (Ineu). 

BH U : Nucet (Nucet). R : Câmpani (Fânaţe, Câmpani, Sighişel). 

BN U : Bistriţa. 

BV R : Sâmbăta de Sus, Comana. 

CJ U : Gherla. R : Chinteni (Chinteni, Deuşu, Vechea, Sânmărtin), Izvoru Crişului 

(Izvoru Crişului), Mintiu Gherlii (Mintiu Gherlii), Săvădisla (Săvădisla), Sic. 

CT U : Constanţa*, Cernavodă, Eforie, Medgidia, Năvodari (Năvodari), Ovidiu 

(Ovidiu), Techirghiol (Techirghiol). R : Aliman, Agigea (Agigea), Costineşti, 

Cumpăna, Fântânele, Grădina, Lumina (Lumina), Mihail Kogălniceanu (Mihail 

Kogălniceanu), Rasova, Târguşor, Tuzla, Valu lui Traian . 

DB R : Dobra (Dobra), Moţăieni, Valea Mare (Valea Mare, Valea Caselor, Gârleni), 

Tătărani (Tătărani, Gheboieni, Căprioru). 

GL R : Cuca, Iveşti, Cuza Vodă*. 

IL U : Slobozia (Slobozia). R : Bucu (Bucu), Gheorghe Doja, Dridu (Dridu). 

IS R : Aroneanu (Aroneanu)*, Ciurea (Ciurea, Lunca Cetăţuii – Zona Zanea). 

IF U : Bragadiru*, Măgurele, Otopeni (fără aeroportul Otopeni şi DN-1)*, Popeşti-

Leordeni*. R : Berceni*, Clinceni, Ciorogârla, Chiajna*, Corbeanca*, 

Dobroeşti*, Mogoşoaia*, Copăceni. 

MM U : Baia Mare (Baia Mare), Tăuţii Măgherăuş (Tăuţii Măgherăuş). R : Groşi 

(Groşi, Satu Nou de Jos), Petrova, Recea, Săcălăşeni (Săcălăşeni), Vişeu de Jos, 

Petrova. 

MH R : Braniştea (Braniştea). 

NT R : Tarcău, Taşca, Dobreni (Dobreni). 

SM U : Satu Mare. 

SJ U : Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou. R : Crişeni (Crişeni). 

SB U : Sibiu (inclusiv Şelimbăr), Avrig (Avrig, Mârşa), Cisnădie (inclusiv Cartierul 

Arhitecţilor), Mediaş (Mediaş), Tălmaciu (Tălmaciu). R : Orlat, Şelimbăr. 

TM U : Lugoj, Ciacova (Ciacova, Cebza, Macedonia, Petroman), Sânnicolau Mare. R 

: Becicherecu Mic, Dumbrăviţa, Dudeştii Noi, Fibiş, Giroc (Giroc), Ghiroda 

(Ghiroda), Moşniţa Nouă (Moşniţa Nouă), Pesac. 

Carantinări intermediare : ianuarie-februarie 2021 (prin ordine DSU) – stare de alertă  

AR U : Nădlac. 

BN R : Ciceu-Giurgeşti (Ciceu-Giurgeşti). 
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BT R : Havârna (Havârna). 

DB R : Pucheni (Pucheni), Lucieni (Lucieni). 

HD R : Topliţa (Topliţa). 

IL R : Sfântu Gheorghe (Sfântu Gheorghe). 

IF R : Ciorogârla (Ciorogârla), Dascălu (Dascălu). 

MM U : Seini (Seini), Tăuţii Măgherăuş (Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta 

Mare, Ulmoasa). R : Gârdani, Poienile Izei, Groşi, Remetea Chioarului (Remetea 

Chioarului), Recea, Rona de Jos. 

TM R : Moşniţa Nouă (Moşniţa Veche, Albina), Giroc, Ghiroda (Ghiroda), 

Dumbrăviţa, Şandra (Şandra), Şag (Şag), Niţchidorf (Niţchidorf), Dudeştii Vechi 

(Dudeştii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară). 

Valul III : martie-aprilie 2021 (carantinări prin ordine DSU) – stare de alertă 

AL R : Şona (Biia), Rimetea (Rimetea). 

BV R : Sânpetru. 

CT R : Saraiu (Saraiu), Lumina (Oituz, Sibioara). 

DB R : Bezdead (Bezdead), Aninoasa (Aninoasa), Brăneşti (Brăneşti), Buciumeni 

(Buciumeni), Mogoşani. 

HD U : Brad (Brad), Petroşani (Petroşani), Simeria (Simeria), Orăştie. 

IL R : Drăgoeşti (Drăgoeşti), Roşiori, Ciochina (Ciochina), Grindu, Bueşti. 

IS R : Roşcani. 

IF U : Bragadiru, Otopeni (Otopeni), Popeşti-Leordeni, Voluntari, Pantelimon, 

Măgurele (Alunişu, Pruni, Dumitrana, Vârteju). R : Clinceni, Dobroeşti, Chiajna, 

Cornetu, Baloteşti, Berceni, Tunari, Jilava, Domneşti, Chitila (Chitila), 

Ciorogârla, Corbeanca, Baloteşti, Mogoşoaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Glina, 

Dragomireşti-Vale, Cernica, 1 Decembrie (1 Decembrie). 

MM U : Arduzel (oraş Ulmeni), Tăuţii-Măgherăuş. R : Coltău, Recea. 

MH C : Vânători (Vânători), Godeanu (Godeanu), Bâcleş (Bâcleş). 

NT R : Bira (Bira). 

OT R : Vişina Nouă. 

SB U : Cisnădie (Cisnădie). R : Tilişca (Tilişca). 

TM U : Timişoara. R : Dudeştii Vechi (Dudeştii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară), 

Otelec (Otelec), Biled, Moşniţa Nouă, Ghiroda, Giroc, Dumbrăviţa.  

Surse : Lista localităţilor pentru care s-a instituit măsura de carantinare zonală. Lista în 

vigoare de la data de 31.12.2020 ora 09.00. www.igsu.ro, 26.01.2021; Ordine – I.G.S.U., 

www.igsu.ro. * Localităţi aflate în carantină la data de 1.1.2021. 

 

 

http://www.igsu.ro/
http://www.igsu.ro/
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Metode de cercetare, servicii meteorologice şi proiecte de cercetare a 

foehnului/ 

Research methods, meteorological services and the foehn research projects 

 

Papaghiuc Lidia Maria1, Papaghiuc Vasile2 

 

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

europeni este în prezent un subiect de actualitate pe întreg mapamondul în rândul climatologilor 

(Seibert 1988, 1990, 2000, 2012). Geneza foehn-ului este complexă iar teoriile care explică acest vânt 

sunt variate. După anul 2000, studii complexe au fost şi sunt efectuate în Europa central-sudică 

(Germania, Elveţia, Austria şi nordul Italiei), unde foehn-ul este caracteristic şi a impus înfiinţarea 

serviciului MAP (The Mesoscale Alpin Programme). MAP este un program internaţional de cercetare 

dedicat studierii proceselor hidro-meteorologice în regiunea alpină. Acest program evaluează prin 

modele matematice şi programe IT fenomenele foehnale din punct de vedere a momentului 

producerii, duratei şi intensității vântului. 

Cuvinte cheie: föehn, RegCM3, pseudo-foehn 

 

 Abstract. Mainly researched in the area of the European Alps and identified during the 19th 

century the foehn is currently a worldwide topic among climatologists (Seibert 1988, 1990, 2000, 

2012). The genesis of the foehn is complex and the theories that explain this wind are varied. After 

2000, complex studies were and are being carried out in the central and southern Europe (Germany, 

Switzerland, Austria and northern Italy), where the foehn is present and it required the establishment 

of the MAP service (The Mesoscale Alpine Program). MAP is an international research program 

dedicated to the study of hydro-meteorological processes in the Alpine region. This program evaluates 

through mathematical models and IT programs the foehn phenomena in terms of the production time, 

duration and wind intensity. 

 Keywords: föehn, RegCM3, pseudo-foehn 

 

Pentru înregistrare, prelucrarea, sistematizarea şi analiza corectă a datelor înregistrate 

în scopul identificării caracteristicilor elementelor meteo-climatice şi în special a foehnului, 

se utilizează următoarele metode de lucru:  

Metoda tradiţională a celor trei criterii. Menţionată de şcoala meteorologică 

europeană (Hann, 1880), studiată de climatologii secolului XX (Brinkmann,1971; Bruneau 

et.al. 1996) şi reamintită de Vergeiner (2004), metoda tradiţională de identificare a foehnului 

este de fapt o analiză subiectivă a schimbărilor temporare de temperatură, umiditate şi vânt. 

Începutul foehnului este atunci când vântul îşi modifică direcţia şi creşte în intensitate, 

temperatura aerului creşte brusc iar umezeala aerului scade semnificativ. Semnele opuse 

semnifică sfârşitul unui astfel de fenomen. 

                                                             
1 Prof. la Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, Str. I.Creangă, nr.7, Iaşi, 0744183622, e-mail: 

plmaria31@yahoo.com 
2 Prof. dr. la Școala Gimnazială “I. Ghica” Iaşi, Str.Primăverii,   nr.8, Iaşi, 0749101182, e-mail: 

papaghiuc_nelu@yahoo.com 

mailto:plmaria31@yahoo.com
mailto:papaghiuc_nelu@yahoo.com
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Modelarea numerică-Modelul Climatic Regional-RegCM3, a fost metoda utilizată 

de Irimescu (2014), cu rezultate în distribuţia spaţiala pe 23 de nivele altitudinale a 

parametrilor meteorologici (radiaţia, formarea noriilor şi a precipitaţiilor, temperatura aerului, 

vântul, presiunea aerului). Aceasta metodă a fost completată cu imaginile satelitare-

METEOSAT8 din domeniul vizibil şi din domeniul infraroşu. 

Metoda sinoptică şi caracteristicile cadrului fizico-geografic evidenţiază specificul 

circulaţiei locale a aerului în aria extracarpatică prin care se diferenţiază foehnul clasic de 

pseudofoehn (descendenţa aerului cald spre zonele joase ale versanţilor). Metoda a fost 

utilizată de Bordei (1979, 1988) şi a beneficiat de suportul imaginilor radar-Bucureşti.  

Metoda satelitară pentru identificarea foehnului pe baza imaginilor satelitare 

constituie o metodă indirectă de analiză (Irimescu, 2009). Autoarea modelează conceptual de 

formare a foehnului, astfel: 

-pe versanții expuși, din cauza barajului orografic, se produce ascensiunea forțată a 

aerului, însoțită de destinderea adiabatică, răcirea și condensarea vaporilor de apă, dacă este 

suficentă umezeală conținută în masa de aer. Inițial răcirea masei de aer se realizează după 

adiabata uscată (1°C/100m) până la atingerea saturației. În continuare, începe condensarea și 

mai departe răcirea după adiabată umedă (0.65°C/100 m). Până la înălțimea vârfurilor 

muntoase masa de aer pierde o mare parte din conținutul de umiditate și poate fi socotită 

relativ uscată (fig 1.a). 

-pe versanții adăpostiți se petrec coborârea și încălzirea asociată în regimul adiabat 

uscat. În consecință, aerul se încălzește în timpul coborârii într-un ritm mai alert decât cel al 

răcirii din faza de ascensiune, ajungând la poalele munților sub forma unui vânt foarte uscat, 

cald și puternic – foehn (fig. 1.a). 

 
Fig. 1.a. Procesele meteorologice pe cei doi versanți  

(www.zamg.ac.at) 

 
 

Identificarea sistemelor noroase pe imaginile 

satelitare oferă informații (indirect) despre prezența 

foehnului:  

 prezența norilor joși pe versanții expuși;  

 modificarea părților frontale ale norilor 

 absența norilor pe versanții adăpostiți 

 formarea norilor superiori pe versanții 

adăpostiți 

 formarea norilor de undă pe versanții 

adăpostiți. (fig 1.b) 

 
Fig. 1.b. Identificarea sistemelor noroase pe cei doi versanți 

(www.zamg.ac.at) 

 

Metoda automată concepută de Dürr 

(2008), prevede un algoritm automat de extragere a 

datelor „foehn / no foehn” din observaţiile 

meteorologice ale stației automate Altdorf (Elveţia) 

oferind continuarea analizelor comparative climatologice pe baza seriilor de timp şi înainte de 

2008.  La intervale de 10 min (metoda automată) şi la sfârșitul fiecărei 60 min. (metoda 

triplei observații), sunt evidenţiate perioadele de timp cu foehn prin variaţia în profil vertical 

a parametrilor de temperatură, umezeală şi vânt. Analiză climatologică a acestei lucrări de 

http://www.zamg.ac.at/
http://www.zamg.ac.at/
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cercetare a foehnului a fost realizată pentru perioada 1864 – 2013. Dezavantajul acestei 

metode este că nu poate identifica dimmerföhn-ul (fenomen cunoscut în zonele Glarus și 

Innsbruck, asociat cu vreme tulbure, noroasă cu umiditate relativă de peste 54% (Janner, 

2007). Avantajul metodei este identificarea corectă şi în timp real a perioadelor cu foehn. 

Metoda automată a fost ulterior adoptată de Oficiul Federal Elvețian de Meteorologie și 

Climatologie - MeteoSwiss pentru aproximativ 15 alte stații alpine 

(https://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-values.html?param=messwerte-

foehn-10min).  
Fig.2. Prognoza foehnului de Oficiul Federal Elvețian de Meteorologie și Climatologie 

(sursa:  www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-values.html?param=messwerte-foehn) 

SERVICII METEOROLOGICE ŞI PROIECTE DE CERCETARE A FOEHNULUI  

Site-ul Agenţiei Naţionale de Prognoză a Vremii din Elveţia 

(http://www.meteocentrale.ch/en/weather/foehn-and-bise/foehn.html), prezintă valorile şi 

reprezentările orare ale gradientului de presiune peste zona Alpilor şi manifestările foehnale. 

Gradientul de presiune prognozat între Lugano și 

Zurich, arată fluxul peste Alpi. Dacă există un 

gradient de presiune negativ, asta înseamnă că 

presiunea de suprafață din Zurich este mai mare 

decât în Lugano. Foehnul vine peste Alpi dinspre 

nord. În caz contrar, avem vânt din sud. 

Intensitatea vânturilor foehnale  crește odată cu 

creşterea gradienților de presiune. În mod empiric 

este nevoie de cel puțin un gradient de presiune de 

4 hPa pentru descoperirea vânturilor foehn în 

văile alpine și de cel puțin 8 hPa pentru 

descoperirea foehnului în terenul adiacent. 

Prognoza se bazează pe statisticile de ieșire ale 

modelului (MOS) de Meteomedia și este 

actualizată la fiecare oră.   

Fig. 3. Evaluarea foehnului de către Oficiul Federal Elvețian de Meteorologie și Climatologie (sursa: 

http://www.meteocentrale.ch/en/weather/foehn-and-bise/foehn.htmt) 

https://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-values.html?param=messwerte-foehn-10min
https://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-values.html?param=messwerte-foehn-10min
http://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-values.html?param=messwerte-foehn
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/foehn-and-bise/foehn.html
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Observatorul din Hong Kong şi departamentul 

guvernamental responsabil cu monitorizarea), 

prognoza meteorologică și emiterea de avertismente 

cu privire la pericolele legate de vreme (foehn, El 

Nino şi La Nina, Tsunami, valuri de căldură, 

schimbări bruşte de presiune atmosferică),  prezintă 

pe platforma on-line detalii cu privire la manifestările 

foehnului (fig. 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Evaluarea foehnului la Observatorul din Hong Kong (sursa: 

http://www.hko.gov.hk/education/edu01met/wxphe/ele_foehn_e.htm) 

 

 

Preocupările ştiinţifice şi publicaţiile statistice privind foehnul din nordul Munţilor 

Apli (Valea Rinului, Valea Wipp, Lacul Constanţa) au impus în 1982 evaluarea posibilităţilor 

de avertizare şi metode moderne de prognoză a foehnului, prin înfiinţarea Programului de 

Cercetarea Meteorologică Montană ALPEX (The ALPine EXperiment) în cadrul Programului 

de Cercetare Atmosferică Globală (GARP). 

În anii ’90, necesitatea avertizărilor meteorologice foehnale în ţările riverane Lacului 

Constance (Germania, Elveţia şi Austria), au condus la fuzionarea grupurilor de lucru pe 

tema foehnului şi Fundația Germană de Cercetare (DFG)în „Arbeitsgemeinschaft 

Föhnforschung Rheintal-Bodensee” (AGF, Grupul de cercetare alpin Foehn Rinul Valea / 

Lacul Constanța, http://www.agf.ch./). Reuniunile aproximativ semestriale ale AGF serveau în 

primul rând discuțiilor științifice, dar aveau și o componentă socială; acestea erau organizate 

pe rând la Bregenz, Stuttgart și Zurich. 

Cel de-al doilea program internațional de cercetare alpină MAP (Programul Alpine 

Mesoscale) a debutat în toamna anului 1999, având ca obiective:  

1.îmbunătățirea prognozelor privind perioadele cu  precipitații şi pericolul inundaţiilor, 

2. aprofundarea corelaţiilor dintre topografia reliefului şi regimul precipitaţiilor,  

3.îmbunătățirea, înțelegerea și prognozarea fenomenelor legate de Foehn, 

4 rolul  undelor gravitaţionale în predicția numerică a vremii și modelele climatice, 

http://www.hko.gov.hk/education/edu01met/wxphe/ele_foehn_e.htm
http://www.agf.ch./
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5 disponibilitatea furnizării seturilor de date pentru validarea și îmbunătățirea proiecției 

meteorologice numerice de înaltă rezoluție şi  a modelelor hidrologice.  

   Aceste obiective au servit pentru planificarea unor proiecte de cercetare, dintre care 

amintim: P1-Mecanisme de precipitare orografică; P2-Dinamica anomaliilor din tropopauză; 

P3- Măsurători hidrologice și previziuni la inundații; P4-Distribuția vitezei vântului în pasul 

Brenner și în valea Wipp; P5-Aspecte nestaţionare ale foehnului. Acest proiect a abordat 

variabilitatea în patru dimensiuni a fluxului foehn. Acesta a investigat mai multe procese 

dinamice care determină extensia spațială și variațiile de timp ale foehn-ului, cum ar fi 

modificarea airmass-ului prin radiație și interacțiunea cu fluxul de nivel superior; P6-Ruperea 

undelor de gravitaţie tridimensională; P7-Dinamica aerului din zonele submontane; P8-

Structura aerului peste orografii abrupte. Experimentul de teren MAP-POS (MAP Special 

Observing Period), a avut loc între 7 septembrie și 15 noiembrie 1999.  POS a fost finanțat de 

serviciile meteorologice europene și nord-americane și agenții științifice. În cele din urmă, 

MAP-POS a continuat experimentele în  teren, prin programul EUCOS (European 

Composite Observing System) al EUMETNE (European National Meteorological Services). 

Acest lucru a oferit exemple de măsurători suplimentare cu  radiosonde și măsurători 

efectuate de avioane comerciale de pe toate 

aeroporturile europene mari.   

    Studiile föehnului din  (P5) MAP-FORM  

au fost dezvoltate la timp și spații mult mai fine 

decât s-ar putea realiza la momentul ALPEX. 

Noile tehnologii de observare meteorologică cu 

: Remotech PA2 sodar, lidar, zborurile cu 

avioanele uşoare (Merlin IV şi Metair, 

aparţinând  Meteo-France), scintilometru, 

tethersondajele meteorologice (lansate din opt 

locaţii din lungul văii Rhinului, Richner et. al., 

2005) şi imaginile prin teledetecţie, surprind 

caracteristicile dinamicii aerului în profil 

vertical şi creionează modelări numerice de 

înaltă rezoluție (Kriging rezidual geostatical-

RK, Ahmed şi Marsily, 1987).   

După MAP, noi cercetători interesați de 

foehn s-au alăturat grupului: Serviciul Meteo German din Stuttgart, Institutul Central de 

Meteorologie și Geodinamică din Innsbruck și Institutul Federal de Meteorologie și 

Climatologie MeteoSwiss din Zürich (ETH- Zürich, Eidgenössische Technische 

Hochschule). Specialiștii de la Universitatea din Viena și oameni de știință de la Institutul 

Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich (ETHZ) colaborează temporar cu AGF şi 

dezvăluie 32 de titluri ce analizează cauzele şi implicaţiile foehnului pe termen scurt şi mediu 

conform adresei sit-ului  https://www.research-collection.ethz.ch/discover. 

Preocupările internaţionale menţionate mai sus, vin în sprijinul acesibilizării informaţiilor 

meteorologice prin modelări şi prognoze veridice, care să asigure traficul aerian (inclusiv 

traficul cu aparate uşoare: parapanta, glisoare, baloane echipate), calitatea optimă a aerului în 

troposfera joasă, reducerea pagubelor materiale şi umane (fig. 5). 

Concluzii.  În ciuda numeroaselor surse de informare on-line: lucrări ştiintifice de 

cercetare, analize de mediu, proiecte de dezvoltare locală, imagini satelitare şi hărţi sinoptice, 

analiza foehnului depinde de cunoştiintele cercetătorului, de metodelor şi mijloacelor 

utilizate. 

       În literatura românească de specialitate, Bogdan (1993) a susţinut teoria termodinamică 

în tipologia foehnului carpatic şi subcarpatic, pe baza variabilităţii temperaturii şi umezelii 

Fig. 5 

https://www.research-collection.ethz.ch/discover
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aerului şi a caracteristicilor vântului.  N. Ion-Bordei (1988) a explicat descendenţa indusă a 

aerului de către depresiunea de cavitaţie. Formarea norilor de undă şi a insulelor de 

precipitaţii din Câmpia Română. Irimescu (2014) a evidenţiat altitudinea stratului de aer ce 

sugerează manifestările foehnale, elementele şi procesele meteo-climatice care însoţesc 

foehnul, tipurile de nori caracteristici utilizând imagini satelitare METEOSAT8 şi Modelul 

Climatic Regional Reg.CM3.         

      Însă, complexitatea fenomenelor, impun valenţe diverse în analiza foehnului pe de o 

parte: datele orare de observaţie, pe de altă parte stocarea zilnică a imaginilor satelitare, 

imaginilor radar şi a hărţilor sinoptice din sursele on-line. Urmat de analiza acestora în 

contextul sinoptic general european şi a profilelor aerologice din sondajele aeriene.  
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Studiul condițiilor climatice specifice zonei de nord - est a Podișului 

Bălăciței / The study of climate conditions specific to the north-east area of 

Bălăcița Plateau 
 

Grecu Marilena Violeta1 

  

 Rezumat. Caracteristicile climatice ale zonei sunt dependente de acţiunea conjugată a 

factorilor genetici reprezentaţi prin radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile 

structurii suprafeţei active. Făcându-se raportul între temperaturile medii lunare şi cantităţile medii 

lunare de precipitaţii, apar luni umede şi reci, luni temperate, luni calde şi umede şi luni calde şi aride. 

Lunile reci şi umede corespund lunilor de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie), iar cele calde şi 

umede celor de vară (iunie, iulie, august). Ca urmare, în cea mai mare parte a anului, deasupra zonei 

este prezentă circulaţia sudică şi vestică, condiţiile climatice apropiindu-se de cele din sudul 

Banatului.  

 Cuvinte cheie: temperatură, precipitații, radiație solară, regim eolian, nebulozitate. 

 

Abstract. The climatic characteristics of the area are dependent on the combined action of the 

genetic factors represented by the solar radiation, the general circulation of the atmosphere and the 

particularities of the structure of the active surface. Making the ratio between the average monthly 

temperatures and the average monthly precipitation amounts, wet and cold months, temperate months, 

hot and humid months and hot and arid months appear. The cold and wet months correspond to the 

winter months (December, January, February) and the warm and humid months correspond to the 

summer months (June, July, August). As a result, for most of the year, the southern and western air 

mass circulation is present above the area, the climatic conditions approaching those in the south of 

Banat. 

 Keywords: temperature, precipitation, solar radiation, wind regime, nebulosity. 

 

 În ansamblu, această unitate de relief este situată în sud-vestul ţării și se află sub influenţa 

centrilor barici de acţiune din Marea Mediterană. În consecință, climatul este temperat-continental cu 

nuanţă mediteraneană. Din punct de vedere climatic, Podișul Bălăciței se încadrează în etajul climatic 

de dealuri, având astfel  un aspect moderat. Ca urmare, în cea mai mare parte a anului, deasupra zonei 

este prezentă circulaţia sudică şi vestică, condiţiile climatice apropiindu-se de cele din sudul 

Banatului. Pentru caracterizarea climatică a acestei zone s-au folosit date climatice de la staţia 

meteorologică Bâcleş, din județul Mehedinți. Caracteristicile climatice ale zonei sunt dependente de 

acţiunea conjugată a factorilor genetici, reprezentaţi prin radiaţia solară, circulaţia generală a 

atmosferei şi particularităţile structurii suprafeţei active.  

                                                             
1 Prof. la Palatul Copiilor Drobeta Turnu-Severin, Bd.  Carol I, nr. 24, telefon 0252-311189. E-mail: 

marilenavioletta@yahoo.com 
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 Radiaţia solară totală (globală), compusă din radiaţia directă şi cea difuză, 

înregistrează valori între 120-125 kcal/cm3/an, fiind sub directa influenţă a duratei de 

strălucire a soarelui şi a valorilor nebulozităţii. Radiaţia solară este neuniform repartizată, atât 

anotimpual, lunar, cât şi diurn. Iarna, în decembrie, când durata zilei este redusă, iar cerul 

noros, radiaţia solară are valori scăzute - 2,9 kcal/cm3/an, în ianuarie 4,9 kcal/cm3/an. 

Primăvara se remarcă o creştere a radiației solare de 12,3 kcal/cm3/an, iar în aprilie 15 

kcal/cm3/an. Radiaţia maximă se semnalează în timpul verii datorită predominării timpului 

senin şi duratei maxime a zilei-18,5 kcal/cm3/an în iulie. Toamna radiaţia este în continuă 

scădere (8,2 kcal/cm3/an în octombrie). Bilanţul radiativ este de 40 kcal/cm3/an. 

 Regimul termic. 

 Temperatura medie anuală este de aproximativ 10,90 C ca urmare a încălzirii din 

anotimpurile de tranziţie prin procesele feohnale. Iarna se înregistrează temperaturi cuprinse 

între 70 C şi 1,30 C. Încălzirea în timpul primăverii se face prin pătrunderea aerului în regim 

ciclonal, de la nord-vest către nord-est. Încălzirea are loc concomitent cu înregistrarea unor 

cantități mai mari de precipitaţii. Temperaturi medii ridicate se înregistrează în cursul lunilor 

aprilie-mai. Luna cu temperaturile cele mai ridicate este iulie, cu 22,30 C. Decada cu 

temperatura cea mai ridicată este decada a treia a lunii iunie, iar cu temperatura cea mai 

scăzută sunt decadele a doua şi a treia din luna ianuarie. Temperatura medie a lunii ianuarie 

este de -20C (tabelul nr.1). 

 Temperatura medie anotimpuală înregistrează următoarele valori: 

 -  primăvara 11,50C                                           - vara 210C 

     - toamna 110C                                                  -  iarna 0,20C       

     

Tabel nr.1 

 

    

 Temperatura maximă absolută a fost de 41,50C şi s-a înregistrat la 5 iulie 1916, iar 

temperatura minimă absolută a fost de -300C şi s-a înregistrat la 24 ianuarie 1942. Rezultă o 

amplitudine termică de 71,50C care pune în evidenţă caracterul continental al climei. 

 Suma temperaturilor pe diferite intervale ne arată, sub acest aspect, că sunt condiţii 

favorabile pentru culturile anuale. Durata medie a intervalului cu temperaturi medii mai mari 

de 00C este de la 20 februarie până la 12 decembrie, deci aproximativ 265 de zile (fig.nr.1). 

Valori de     

temperaturi 

(T°C) 

I F M A M I I A S O N D Media 

anuală 

Temperaturi 

medii lunare 

(2008- 2018) 

-2 3,5 9,3 10,1 15,3 19,3 22,3 21,5 15,2 11,1 6,7 -0,8 10,9 

Temperaturi 
maxime 

absolute 

17,8 22,6 29,6 33 38,8 38,2 41 41,4 40 36,4 25,1 22  

Temperaturi 

minime 
absolute 

-30 -26,6 -22,2 -4,6 0,5 5 9,6 8,3 -0,5 -2,9 -14,6 -23,3  
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Fig. nr.1. Graficul temperaturii medii lunare la stația meteo  Bâcleș (Mehedinți) 

Anual se înregistrează 105,9 zile de vară cu temperaturi de peste 250C din care 37 zile sunt 

tropicale cu temperaturi de peste 300C. Numărul zilelor cu brumă se ridică la 10,6 anual.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nebulozitatea prezintă o importanţă deosebită deoarece redă o imagine atât a 

fenomenelor atmosferice generale, cât şi a celor legate de un spaţiu mai restrâns. Pe măsură 

ce nebulozitatea  scade, durata de strălucire a soarelui creşte, fiind maximă în anotimpul de 

vară. Numărul mediu al zilelor senine este de 103 pe an. Cele mai multe zile senine se 

înregistrează în timpul verii, în lunile iulie şi august. Numărul mediu al zilelor noroase este 

de 112,6 pe an, cele mai multe înregistrându-se în luna iunie. Atunci ţara noastră se află sub 

influenţa circulaţiei maselor oceanice din vest și se produc ploile de vară. Numărul mediu al 

zilelor acoperite este de 138. Cele mai multe sunt în anotimpul de iarnă - 19 (în decembrie) şi 

17 (în ianuarie). Cele mai puţine zile acoperite sunt în lunile de vară, iulie cu 5, august cu 7. 

 Regimul pluvial. Precipitaţiile atmosferice cad în cea mai mare parte a anului sub 

formă lichidă. Se caracterizează printr-o cantitate medie anuală de 517,6 mm (tab. nr.2).  

Cantitatea cea mai ridicată de precipitaţii cade în lunile mai şi iunie (55 respectiv 73,5 mm), 

iar cele mai reduse precipitații se înregistrează în lunile februarie-martie (30,8-35,6 mm). 

Căderile abundente de precipitaţii din luna mai se datorează reînceperii, în luna martie, a 

activităţii ciclonilor mediteraneeni, cu intensificări în celelalte luni. 

   

 

 

Valori de precipitații 

        (mm) 

I F M A M I I A S O N D Suma 
medie 

anuală 
Precipitaţii medii lunare 

(2008-2018) 

35,7 30,8 35,6 41,5 55 73,5 47,9 34,3 35,3 46,7 43 38,3 517,6 

Precipitaţii maxime 

absolute 

106,4 171,3 108,9 128,1 142,6 187,6 127,8 193,9 125,8 213,6 102,6 114,2  

Precipitaţii minime 

absolute 

0,3 - - 1 2,5 0,2 - - - 0,3 0,4 1,4  

Tabelul nr. 2.  Precipitațiile medii lunare, maxime și minime absolute- stația meteo Bâcleș (Mehedinți) 

Temperaturi medii lunare 

2008- 2018 

Temperaturi medii 

Temperaturi maxime absolute  

 

Temperaturi minime absolute 
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 Din analiza excedentelor şi deficitelor de umiditate reiese faptul că în lunile 

decembrie şi ianuarie se înregistrează cele mai mari excedente, iar în lunile iunie-august-

septembrie apar deficite, adică în perioada în care evapotranspiraţia potenţială este mai mare 

de aproape trei ori decât precipitaţiile căzute, situaţie în care regimul hidric este de tip 

nepercolativ. Indicele de ariditate anual după de Martonne, înregistrează o valoare de 26,7 

caracteristică formării solurilor brun-roşcate de pădure, uneori podzolite. Lunile iulie, august 

şi septembrie înregistrează valori sub 24. 

Se înregistrează două maxime de precipitaţii: prima maximă în lunile mai-iunie, iar a 

doua la sfârşitul toamnei şi începutul iernii - noiembrie-decembrie (fig. nr. 2). 

Făcându-se raportul între temperaturile medii lunare şi cantităţile medii lunare de 

precipitaţii, apar luni umede şi reci, luni temperate, luni calde şi umede şi luni calde şi aride. 

Lunile reci şi umede corespund lunilor de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie), iar cele calde 

şi umede celor de vară (iunie, iulie, august). 

În această zonă, 7-8 luni pe an sunt cuprinse în categoria lunilor temperate şi sunt 

favorabile desfăşurării activităţii economice. Precipitaţiile atmosferice mai cad şi sub formă 

de zăpadă în timpul lunilor reci ale anului. Numărul mediu al zilelor cu zăpadă este 26. Cel 

mai devreme îngheţ se produce în a doua jumătate a lunii octombrie şi, cel mai târziu, în 18 

aprilie. Primăvara poate fi considerată de la data când temperatura medie zilnică are valori 

mai mari de 00C. Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 207 zile pe an.  

 

 

Cantităţi medii de precipitaţii lunare - staţia 
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 Regimul eolian. Dinamica atmosferică depinde de acţiunea centrilor barici care 

influenţează această parte a ţării, la care se mai pot adăuga condiţiile locale determinate de 

relieful teritoriului. 

 Aproximativ 27,6% din timpul anului este calm, fapt deosebit de important pentru 

vegetaţie. Restul timpului  (72,4%)  bat vânturi neregulate, cu frecvenţă şi intensitate diferită.   

Fig. nr. 2. Cantitățile medii de precipitații lunare la stația meteo Bâcleș (Mehedinți) 

°   Precipitații medii lunare 2008- 2018 
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 Analizând graficele cu rozele vânturilor observăm că vânturile cele mai frecvente bat 

din direcţia N-E, urmate de cele din V, iar cele mai reduse sunt cele care acționează din S şi 

N. Viteza cea mai mare o au tot vânturile de N-E.  

 Dintre vânturile mai frecvente amintim crivăţul. Bate din direcţia N-E şi își are 

originea în deplasarea maselor de aer reci arctice, provenite din Anticiclonul siberian spre 

Marea Mediterană, unde iarna se creează un minim baric. Este un vânt rece şi uscat care 

troieneşte zăpada şi determină scăderi mari de temperatură în timpul iernii. Atunci când se 

produc, în lipsa stratului de zăpadă, au un efect dăunător asupra semănăturilor de toamnă şi a 

viţei de vie.  

 Vânturile din vest bat tot timpul anului. Ele provin din masele de aer atlantic care se 

deplasează dinspre Anticiclonul Azorelor către depresiunile barice din jurul Mării Caspice. 

Ele aduc precipitaţiile din lunile mai şi iunie, deosebit de necesare vegetaţiei.  

 Vânturile din sud sunt de origine subtropicală și deplasează spre N aerul mai cald. Ele 

bat în toate anotimpurile, iarna producând creşteri anormale de temperatură, uneori în 

februarie înregistrându-se + 150 C. Când aceste creşteri se prelungesc, ele favorizează 

înmugurirea pomilor, iar localnicii ştiu că în anul respectiv vor avea fructe puţine. Vara, 

aceste vânturi dau aşa-zisele ,,zile de cuptor”, când temperatura urcă la peste 350 C. Aceste 

vânturi ajută la instalarea secetei pe aceste meleaguri deoarece accelerează procesul de 

evapotranspiraţie. Ca efecte pozitive ale vânturilor de sud se remarcă coacerea păioaselor în 

timpul verii și coacerea fructelor şi strugurilor, toamna. Efectele negative ale vânturilor de 

sud au făcut ca în zona studiată să fie denumite popular ,,sărăcilă” şi ,,traistă goală”.  

 Microclimatul. Datorită variaţiilor de relief succesive (văi, culmi, platouri, 

microdepresiuni),  în cadrul teritoriului apar modificări de microclimat astfel: în timp ce 

platourile şi culmile sunt mai expuse la vânturi, văile şi viroagele, în cea mai mare parte, sunt 

ferite, dar sunt mai expuse la brumă. Versanţii cu expoziţie sudică sunt mai feriţi de geruri 

înregistrând un plus de căldură şi un minus de umiditate pe când cei nordici au o situaţie 

inversă.  

  Concluzii. Din interpretarea datelor climatice descrise mai sus, putem concluziona 

faptul că teritoriul studiat este o zonă cu climat continental, cu slabă influenţă mediteraneană. 

Atunci când, din păcate, intervenţia omului asupra naturii este foarte intensă, ajungându-se 

uneori până la distrugerea echilibrului ecologic, sunt absolut necesare aceste cunoştințe de 

climatologie. Studiul raportului om-mediu ne ajută să prevedem urmările geografice ale 

activității omeneşti şi să adoptăm măsuri necesare pentru evitarea poluării şi dezechilibrării 

mediului. 
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Aria de influență a orașelor din Dobrogea /  

Area of influence of the cities in Dobrogea 

 

 

Matei Gheorghe1 

 

 

Rezumat. Delimitarea ariei de influență a orașelor reprezintă un element important în studiul 

acestui tip de așezări umane, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, având în vedere 

schimbările petrecute în ultimii zeci de ani în ceea ce privește numărul orașelor și numărul populației 

acestor orașe. Studiul s-a bazat pe formula Reilly-Converse, care utilizează distanța dintre orașe și 

numărul lor de locuitori, aplicată orașelor din Dobrogea. 

Cuvinte-cheie: orașe, rază de influență, suprafața ariei de influență, formula Reilly-Converse, 

distanța dintre orașe, număr de locuitori 
 

 

Abstract.The delimitation of the area of influence of the cities represents an important 

element in the study of this type of settlements human resources, both theoretically and practically, 

given the changes that have taken place in recent decades in terms of the number of cities and the 

population of these cities. The study was based on the Reilly-Converse formula, which uses the 

distance between cities and their population, applied to cities in Dobrogea. 

Keywords:cities, radius of influence, area of influence, Reilly-Converse formula, distance of 

cities, number of inhabitants 

 

 

1. Introducere. Fenomenul influenței orașelor își are rădăcinile în Antichitate. 

Războiul peloponesiac din Grecia antică, ce a opus două dintre cele mai mari orașe ale acelei 

perioade, Atena și Sparta, și încheiat cu victoria Spartei, a reprezentat încercarea celor două 

orașe de a-și mări, unul în detrimentul celuilalt, sfera de influență comercială și militară în 

lumea greacă. 

Una dintre problemele geografiei urbane care a suscitat de-a lungul timpului un mare 

interes la nivel mondial în rândul mai multor categorii de specialiști (economiști, geografi 

etc.) a fost determinarea limitei ariei de influență a orașelor.  Începând cu ultima parte a sec. 

XIX și prima parte a sec. XX au fost dezvoltate mai multe teorii cu privire la repartiția 

teritorială a orașelor, ce au inclus și referiri la zona lor de influență. Au apărut, astfel, mai 

multe noțiuni în literatura geografică mondială care desemnează zona de influență urbană, 

cum ar fi: hinterland, umland, banlieu, urban fringe, peripherie, urban interface, zonă 

periurbană etc. De asemenea, au fost elaborate diverse modele de delimitare a ariei de 

influență urbană. 

Și în țara noastră au fost publicate o serie de studii despre zona de influență urbană, atât 

la nivelul țării, cât și la nivelul unor regiuni și orașe. I. Ianoș (1987) [5] a realizat o hartă cu 
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aria teoretică de influență a orașelor Romaniei, pe baza formulei Reilly-Converse. De 

asemenea, O. Groza și colab. (2002) [4] a realizat o hartă cu zonele de influență teoretică ale 

centrelor urbane românești, determinate prin metoda poligoanelor lui Thiessen. Studii asupra 

unor regiuni și orașe au fost elaborate de către R. Rusu și Man T. (2006) [8],care au analizat 

orașele de rangul 1 până la cele de rangul 6 din regiunea Banat, cu județele Arad, Timiș și 

Caraș-Severin, Despina Vasilcu (2008) [8] (Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului), A. 

A. Baltălungă (2015) [1] (orașele din județul Sibiu), Florentina-Cristina Merciu și colab. 

(2019) [6] (Focșani). 

Precizarea limitei zonei de influență dintre două centre urbane devine dificilă din 

perspectiva raporturilor complexe (de natură spațială, socio-economică, demografică, 

administrativă, culturală, sanitară, educațională etc.) ce se stabilesc între ele și zona 

înconjurătoare. Aria de influenţă a două centre urbane apropiate se va extinde până la limita 

la care cele două oraşe înregistrează aceeaşi intensitate a relaţiilor cu exteriorul sau până la 

limita la care influenţa unui oraş se apropie de zero (I. Ianoş, 1987). 

2. Teorie și metodologie. Unul dintre modelele care determină teoretic aria de 

influență a orașelor este modelul gravitațional Reilly-Converse. Încă din anul 1931, 

economistul american W. J. Reilly a încercat să stabilească o analogie între atracția 

comercială a doua orașe și legea atracției universale a lui I. Newton. Aceasta a fost formulată 

în felul următor: două orașe își atrag cumpărătorii din zona rurală înconjurătoare în mod 

direct proporțional cu populația lor și invers proporțional cu pătratul distanței dintre ele.Altfel 

spus, influența unui oraș asupra spațiului înconjurător descrește cu distanța și crește cu 

mărimea orașului. 

În anul 1935, P.D. Converse adaugă teoriei lui Reilly o nouă idee: existența unui punct 

de frontieră(sau de atracție zero) între cele două orașe, un punct intermediar unde numărul 

celor care fac cumpărături într-un oraș este egal cu numărul celor care fac cumpărături în 

celălalt oraș. Se poate calcula, astfel, distanța la care se situează acest punct intermediar față 

de cele două orașe și, în final, aria de influență a fiecăruia din cele două orașe: 

dA=  și dB = dA–B – dA, 

 

unde:dA = distanța până la orașul A;dA–B = distanța între orașele A și B; PA și PB = populația 

orașelor A și B.  

Formula Reilly-Converse a fost aplicată în anul 1987 de I. Ianoș la nivelul întregii țări. 

În perioada 1987-2019, numărul orașelor și numărul locuitorilor orașelor din Dobrogea s-au 

modificat. 

Pe baza formulei de mai sus s-a calculat raza de influență, reprezentând distanța până la 

care se resimte influența orașului. De asemenea, s-a calculat și suprafața ariei de influență 

urbană pornind de la premisa că aria de influență are o formă circulară (aria cercului este 

egală cu πr2). 

Formula ia în calcul distanțele reale pe căile de comunicație (pe căile rutiere și pe apă, 

în cazul orașului Sulina). 
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3. Rezultate și discuții. Tabelul nr. 1 cuprinde toate cele 16 orașe din Dobrogea (5 din 

județul Tulcea și 11 din județul Constanța), numărul de locuitori al acestor orașe, la 1 iulie 

2019, distanțele dintre aceste orașe și orașele-reședință de județ (Tulcea, respectiv Constanța) 

și rezultatele obținute prin aplicarea celor două formule de mai sus (raza de influență și 

suprafața ariei de influență). 

Din Tabelul nr. 1 și din Figura nr. 1 se observă că cea mai mare rază de influență (în 

km) o au, cum era și firesc, orașele-reședință de județ Tulcea și Constanța, care au cel mai 

mare număr de locuitori din județele omonime. Fiecare din cele două orașeacoperă suprafața 

județului în care se află, Constanța extinzându-și aria de influență chiar până dincolo de 

limita sa nordică, în partea de sud a județului Tulcea. 

 Pe locul doi, în funcție de raza de influență, se situează orașele aflate mai departe de 

orașele-reședință de județ, indiferent de numărul lor de locuitori. Din această grupă fac parte 

orașele Măcin și Sulina (care are cel mai mic număr de locuitori atât din județul Tulcea, cât și 

din Dobrogea) din județul Tulcea, respectiv Hârșova, Cernavodă, Mangalia și Medgidia din 

județul Constanța. 
 

Nr. 

crt. 
Orașul 

Nr. locuitori 

 

Distanța rutieră 

față de Tulcea 

(km) 

Raza de 
influență (km) 

Suprafața ariei 

de influență 

(km2) 

1 Tulcea 85.997* 281** 55,23 9.578,10 

2 Măcin 10.587 75 24,83 1.935,90 

3 Babadag 10.451 35 11,52    416,71 

4 Isaccea  5.179 37   8,81    243,71 

5 Sulina***  3.872 71 14,73    681,29 

Nr. 

crt. 
Orașul Nr. locuitori 

Distanța rutieră 

față de Constanța 

(km) 

Raza de 

influență (km) 

Suprafața ariei 

de influență 

(km2) 

6 Constanța 312.250* 222** 79,22 19.706,03 

7 Medgidia   44.722 39 13,80      597,98 

8 Năvodari   42.533 23   7,96      198,95 

9 Mangalia   40.596 43 14,58      667,48 

10 Cernavodă   18.681 63 14,96      702,73 

11 Ovidiu   15.890 13   2,86        25,68 

12 Murfatlar   11.207 17   3,16        31,35 

13 Eforie   11.063 16   2,95        27,32 

14 Hârșova   11.045 85 15,71      774,96 

15 Techirghiol    8.182 15   2,39        17,93 

16 Negru Vodă    5.668 57   7,61      181,84 
* nr. populației la 1 iulie 2019; ** distanța rutieră față de București; *** distanța pe ap 

Tabelul nr. 1: Orașele din Dobrogea - caracteristici demografice și calculații 
 

A treia grupă de orașe dobrogene, cu cea mai mică rază de influență, include orașele 

situate mai aproape de orașele-reședință de județ: Isaccea, respectiv Murfatlar, Eforie, Ovidiu 

și Techirghiol.  

Interesant de urmărit este și ierarhia impusă de suprafața arie de influență (în km2) a 

orașelor din Dobrogea. Astfel, doar patru orașe depășesc media națională a suprafeței ariei de 
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influență1 a orașelor românești: Tulcea și Măcin, din județul Tulcea, respectiv Constanța și 

Hârșova, din județul Constanța (Figura nr. 2 ilustrează această ierarhie a orașelor, sugestivă 

fiind și diagrama Pareto, care arată că mai mult de 80 % din suprafața ariei de influență a 

orașelor dobrogene revine numai celor două orașe-reședință de județ, Tulcea și Constanța). 

În partea de sud-vest a județului Constanța a existat, între anii 2004-2019 (când a fost 

desființat), orașul Băneasa. Aplicând formula Reilly-Converse pentru populația de 5.384 de 

locuitori (2011) și distanța dintre acest sat și Constanța, de 89 de km, rezultă următoarele 

date: raza de influență a fostului oraș este de 11,58 km, iar suprafața ariei de influență este 

egală cu 412,06 km2. Băneasa se apropie, prin aceste valori, de raza de influență și de 

suprafața ariei de influență ale orașului Medgidia (44.722 loc.). 

Există suprapuneri ale ariei de influență a orașelor din Dobrogea. Exceptând orașele-

reședință de județ, Tulcea și Constanța, care se suprapun pe ariile de influență ale orașelor de 

pe teritoriul județelor omonime, se mai pot observa următoarele suprapuneri: Măcin și 

Isaccea; Constanța și Tulcea; Constanța și Babadag; Cernavodă și Medgidia; Medgidia și 

Murfatlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nr. 1: Orașele 

din Dobrogea - aria de 

influență urbană 

                                                             
1Suprafața medie (teoretică) a ariei de influență a orașelor din România este de cca 745 km2. 
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Figura nr. 2: Orașele din Dobrogea - suprafața ariei de influență urbană (diagrama Pareto sau regula 80/20) 

 

  

4. Concluzii. Orașele situate mai departe de orașele-reședință de județ ale celor două 

județe dobrogene au raza de influență și suprafața ariei de influență mai mari indiferent 

oarecum de numărul lor de locuitori (de ex. Sulina și Hârșova).  Orașele aflate în apropierea 

orașelor-reședință de județ și-au creat, din cauza presiunii acestora, arii de influență mai mici 

(de exemplu: Isaccea, Năvodari, Murfatlar, Eforie, Ovidiu și Techirghiol).  
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Reglementări constructive în București. Studiu de caz: Centrul Vechi/ 

Construction regulation in Bucharest. Case study: The Old Town 
 

 

Grigore (Desculțu) Mihaela-Iuliana1 

 
Rezumat. Zona istorică a Bucureştiului, practic centrul geografic al capitalei, ocupând o 

suprafaţă de aproximativ 50 ha, constituie un veritabil patrimoniu urbanistic şi cultural ce conferă 

identitate şi prestigiu oraşului. Zona studiată cuprinde Complexul Curtea Domnească sau „Curtea 

Veche”, prima reședință domnească din București, ce a constituit nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat 

orașul, locul unde sunt integrate două simboluri ale capitalei: cel mai vechi monument istoric - Palatul 

Voievodal și cel mai vechi lăcaș de cult - Biserica Buna Vestire.  Regulamentele de construcție au stat 

la baza sistematizării Centrului Vechi și au contribuit la amenajarea și dezvotarea acestei zone. 

Cuvinte-cheie: București, Centrul Vechi, reglementări constructive, amenajare teritorială, plan 

urbanistic zonal, dezvoltarea spațiului, urbanism. 

 

 Abstract. As the geographical center of the capital the historical area of Bucharest extended 

on approximately 50 ha is a true urban and cultural heritage that spreads its identity and prestige to the 

city. The studied area includes the Royal Court Complex or „The Old Court”, the first royal residence 

in Bucharest, which was the nucleus around which the city developed, where two symbols of the 

capital are integrated: the oldest historical monument - the Voivodal Palace and the oldest place of 

worship - The Church of the Annunciation. The construction regulations were the basis for the 

systematization of the Old Town and contributed to the arrangement and development of this area. 

 Keywords: Bucharest, Old Town, construction regulations, territorial planning, area town 

planning, space development, urbanism 

 

Centrul Vechi – prezentare generală 

Capitala României are un parcurs istoric interesant în ceea ce privește etapele și 

factorii care au contribuit la evoluția orașului pe toate planurile. Orașele formate în Țara 

Românească reprezentau adevărate centre economice, iar populația provenea din aproximativ 

toate clasele sociale. Dintre toate acestea însă, doar Bucureștiul a dobândit statutul de 

capitală. 

Ca multe alte așezări urbane din Țara Românească, orașul București își datorează 

începuturile sale, prezenței unei curți locale fortificate, dar și așezării dezvoltate în apropiere. 

Aflată pe malul râului Dâmbovița, această curte apare în izvoare, pentru prima dată, sub 

denumirea de „cetatea Dâmboviței”. Astfel, numele de București provine de la un sat din 

vecinătatea cetății Dâmbovița, mai precis cel aflat la est de cetatea fortificată în a doua 

jumătate a secolului al XIV-lea. Bucureștiul era satul ce deservea cu produse așezările din jur. 

Zona studiată a început să prindă contur încă de la stabilirea funcţiei de capitală a 

orașului București, ținându-se cont și de interesele elitelor politice, economice și sociale din 

                                                             
1 Profesoară la Școala Gimnazială „Ion Heliade Radulescu”, București, Şoseaua Pavel D. Kiseleff, nr. 5-7, cod 

011341, E-mail: mihaela.grigore@starholiday.ro   
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acele vremuri, dar și de interesele clerului, având și două repere importante în zonă: Curtea 

Domnească și Mitropolia.  

Centrul Vechi (fig. nr. 1) se suprapune pe vechiul centru comercial al capitalei, 

dezvoltat în jurul Curții Domnești și al străzilor din imediata apropiere a acestuia, fiind 

delimitat astfel:  

 la nord, de Bulevardul Regina Elisabeta, de la intersecția cu Calea Victoriei până la 

intersecția cu Bulevardul Nicolae Bălcescu (Piața Universității); de Bulevardul Carol 

I, de la intersecția cu Bulevardul Nicolae Bălcescu (Piața Universității) până până la 

intersecția cu Bulevardul Hristo Botev (Piața C. A. Rosetti); 

 la est, de Bulevardul Hristo Botev, de la intersecția cu Bulevardul Carol I (Piața C. A. 

Rosetti) până la intersecția cu Bulevardul Corneliu Coposu; 

 la sud, de Bulevardul Corneliu Coposu, de la intersecția cu strada Hristo Botev până 

la intersecția cu Bulevardul Ion C. Brătianu (Piața Unirii); Strada Halelor, de la 

intersecția cu Bulevardul Ion C. Brătianu (Piața Unirii) până la intersecția cu strada 

Șelari; de Splaiul Independenței, de la intersecția cu strada Șelari până la intersecția 

cu Calea Victoriei (Piața Națiunile Unite); 

 la vest de Calea Victoriei până la intersecțiile cu Bulevardul Splaiul Independenței 

(Piața Națiunile Unite) și cu Bulevardul Regina Elisabeta.  

 
Fig.  nr. 1. Centrul Vechi (preluare  www.google.map) 

 
În centrul istoric al capitalei, Centrul Vechi, se găsesc cele mai vechi locuințe din 

oraș, foarte multe datând din secolul al XIX-lea.  

Printre aceste construcții se află și sedii ale unor instituții de prestigiu, clădiri de 

raport, atât din perioada interbelică, cât și postbelică, ce au fost ridicate de-a lungul arterelor 

principale, dar și pe terenuri libere din interiorul centrului istoric. 

În perioada comunistă, cele mai multe clădiri vechi și istorice din Centrul Vechi s-au 

degradat, ajungând chiar ruine, multe dintre ele, deoarece nu a existat niciun plan concret de 

reabilitate a acestora. 

Ansamblul Centrului Vechi este înscris în Lista monumentelor istorice 2010 

Municipiul București, la nr. crt. 187, cod LMI B-II-s-A-17909.  

Centrul Vechi este o parte a cartierului Centrul Civic. Aici se găsesc ansambluri de 

clădiri monumentale reprezentative precum: Curtea Veche, Hanul lui Manuc, bisericile 

Stavropoleos și Sfântul Anton, dar și numeroase alte clădiri vechi declarate monumente 

http://www.google.map/
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istorice. Bulevardul Ion C. Brătianu traversează centrul istoric de la nord la sud, împărțind 

această zonă în două părți aproximativ egale. Tot în acest perimetru se află și partea de 

început a Căii Moșilor, pe lângă cele 48 de străzi, între care se află și străzile: Lipscani, 

Șelari, Covaci, Doamnei, Stavropoleos, Franceză, Șepcari, Smârdan, Gabroveni. În zona 

studiată sunt trei intrări, trei pasaje și cinci piețe sau piațete. 

Reglementările constructive - Centrul Vechi al Bucureștiului 

Reglementările constructive au constituit, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, 

un instrument eficient din partea municipalităţii pentru controlul construcţiei urbane.2 Pe 

parcursul acestei perioade au fost în vigoare primele acte normative, elaborate în 1847, 1878, 

1890 şi, pentru cazul special al noilor artere (bulevardele şi splaiurile), a fost întocmit un act 

normativ în 1897. Astfel, pentru cea mai mare parte a străzilor din zona analizată a fost 

impusă aşezarea clădirilor pe aliniamentul stradal. Înălţimea a fost relaţionată lăţimii străzii 

(H=L), iar în valoare absolute, înălţimea maximă admisă era de 17 m. În anul 1881, pentru 

mare parte a străzilor zonei centrale, s-a stabilit ca înălţimea construcţiilor să fie de 10-11 m, 

în intenţia clară de a conferi o unitate fronturilor stradale şi, în general, imaginii spaţiului 

public. Fragmente de acest fel pot fi regăsite şi acum pe câteva dintre străzile zonei: 

Doamnei, Covaci, Şelari, Smîrdan etc3.  

Până în anul 1895, încercările lui Alexandru Ipsilanti (1774-1782), Constantin 

Hangeli (1798-1 799), precum şi cele din timpul Regulamentului Organic (1831-1856) de a 

nu permite extinderea haotică a construcţiilor dincolo de limitele oraşului, nu au avut efectele 

scontate. De abia în anul 1895 se trasează noile hotare ale Bucureştiului, suprafaţa acestuia, 

practic, dublându-se, de la 3000 ha la 5614 ha.  

Primul sistem de pavaj introdus în capitala Ţării Româneşti va fi cel din lemn, 

constând din bârne groase de stejar, numite „podini”, lungi cât lăţimea drumului (circa 8 m, 

atât cât era legiuit), groase de 25-30 cm şi late în proporţie. Dezavantajele acestui sistem de 

acoperământ a podurilor (slaba rezistenţă, mirosul pestilenţial şi desele accidente), au făcut 

ca, începând cu domnia lui Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828) să se pună problema 

înlocuirii bârnelor de lemn mai întâi cu piatră şi bolovani de râu, ulterior cu piatră cioplită 

regulat, macadam şi pavaje din asfalt turnat. Astfel, până în anii 1835-1837, se pavează cu 

piatră, străzi în suprafaţă de 64380 m2.  

Profilul străzilor începe să se execute convex, scurgerea făcându-se pe margini. Toate 

aceste măsuri de reglementare şi îmbunătăţire a pavajelor bucureştene, se datorează, fără 

îndoială, şi activităţii nou-înfiinţatului Birou al Pavajelor, în anul 1834. După anul 1860, se 

introduce pavajul sistematic cu piatră cioplită, întrebuinţându-se în acest scop, granit din 

Scoţia şi Italia, gresie din Belgia şi Franţa. Cu granit de Scoţia s-au pavat străzile Doamnei şi 

Lipscani.  

Urmările incendiului de la 23 martie 1847 au permis edililor să dea o nouă faţă 

acestor străzi. Uliţele au fost lărgite, dovadă incontestabilă fiind zidurile de fundaţie dezvelite 

sub trotuarele străzilor Şelari, Gabroveni, Covaci etc. S-a realizat o nouă aliniere, caracterul 

dens al imobilelor păstrându-se în faţadele acestora. S-a făcut un mare efort pentru a fi 

menţinut un centru şi pentru a face faţă în acelaşi timp cerinţelor suflului de modernizare. 

Dacă s-ar face o radiografie a unor străzi din vechea zonă comercială a Bucureştiului s-ar 

constata că ele sunt o imensă cantitate de moloz perforată de tot ceea ce viaţa edilitară 

modernă a impus de-a lungul unui veac şi jumătate. Introducerea4 tuburilor de canale 

                                                             
2 Mihăilescu, Vintilă, Evoluţia geografică a unui oraș - București, Editura Paidea, București, 2003. 
3 Lascu, Nicolae, P.U.Z. - Zona Centrului Istoric al Municipiului București, etapa I/2002 (actualizare, analiză, 

diagnoză), 2002 
4Idem 
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colectoare a necesitat o imensă muncă fiind sparte resturi de case, ziduri de pivniţe groase de 

1-2 m.  

Cu ocazia amenajării pasajului Lipscani s-au constatat patru niveluri de poduri de 

lemn suprapuse în timp, din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea. Astfel, strada 

Lipscani a cunoscut, cu ocazia amenajării pasajului Lipscani, patru niveluri de poduri de 

lemn suprapuse în timp, din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea. Astfel, strada 

Lipscani a cunoscut primele lucrări de amenajare prin prelungirea ei cu un pod încă din 

secolul al XVI-lea. Acelaşi sistem a fost folosit şi pe străzile Şelari, Smârdan etc.  

În secolul XVI-lea, principalele străzi din jurul Curţii Domneşti erau pavate cu 

trunchiuri de arbori. Durata de rezistenţă a unui astfel de pod era de cca. 5 ani, după care se 

înlocuia vechile bârne cu altele noi. Abia după anul 1824 a fost înlocuit sistemul de pavare 

fiind folosită după această dată piatră de râu. După primele experimentări făcute pe Podul 

Mogoșoaiei au urmat străzile din zona Curtea Veche. Între anii 1830-1831 au fost pavate cu 

bolovani de râu din Ialomiţa, Teleajen şi Prahova, străzile Covaci, Şelari, Gabroveni, 

Smârdan şi altele.  

În timpul domniei lui Alexandu Ioan Cuza, începând cu anii 1860-1862, s-a încercat, 

pe porţiuni mai mici, primul pavaj sistematic făcut din piatră cubică, cioplită, extrasă de la 

Comarnic şi Văleni. Printr-un jurnal al Consiliului Municipiului, la 15 decembrie 1860 se 

decide „facerea unei probe de pavaj cu pietre cubice de la Podul de piatră din strada Colţei 

până spre a Şelarilor; proba consta în pavarea cu pietre cubice, cu trotuarele laterale şi gurile 

pentru scurgerea apelor”.5 Pentru această lucrare era însărcinat arhitectul Primăriei. Aceleaşi 

străzi au fost indicate şi pentru primele lucrări de canalizare sistematică din Bucureşti. Apa, 

de exemplu, era purtată pe conducte din tuburi de pământ ars în secolul al XV-lea până în 

primele decenii ale secolului al XIX-lea. Câteva conducte soseau din zona Curtea Veche 

dinspre strada Doamnei.  

În cea de-a doua jumătate a secolul al XVIII-lea au început să funcţioneze primele 

cişmele amenajări pe străzi. Una dintre acestea, aflată pe strada Blănari este deschisă de 

Alexandru Vodă Ipsilanti. Majoritatea locuitorilor foloseau însă apa din Dâmboviţa. Unul din 

valurile în care se umpleau sacalele se afla în colţul de sud-est al Hanului Manuc.  

Trebuie subliniat faptul că, în această perioadă (1846-1911), întreaga zonă a căpătat 

configuraţia şi funcţionalitatea modernă, căreia perioadele ulterioare i-au adus adaptările (şi 

corecturile) necesare vieţii moderne.  

Etapele istorice ale evoluției zonei 

Evoluţia zonei în perioada 1911 -1945. Această perioadă prezintă o importanţă 

considerabilă, atît pentru evoluţia întregului oraş, cât şi, în particular, pentru zona studiată. Ea 

a definitivat transformările începute înainte, înscriindu-se însă, în mare măsură, în contextul 

reprezentat de planul din anul 1911. Tramei stradale existente i-au fost aduse mai multe 

corecţii minime, prin câteva lărgiri de străzi, rectificări ale unor porţiuni ale acestora (partea 

de sud a Căii Victoriei, strada Blănari). Parcelarul tinde spre definitivarea sa, care a fost 

menţinută pînă în prezent, cu excepţia suprafeţelor de teren asupra cărora s-a intervenit prin 

construcţii postbelice6. 

În privinţa funcţionalităţii zonei, se poate constata continuarea procesului menţionat 

anterior, de apariţie a unor funcţiuni de interes public în partea de nord a zonei, diminuându-

se treptat, funcţiunea mai veche de locuire. Zona de concentrare a instituţiilor financiar-

bancare se definitivează prin apariţia sediului Băncii Marmorosch Blank, a Băncii de Credit 

                                                             
5 Idem 
6 Idem 
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Român, a Societăţii Generale (în completarea clădirii mai vechi), a Băncii Crisovelloni, a 

clădirii noi a Băncii Naţionale a României şi a câtorva alte sedii bancare7. 

Reglementările constructive ale perioadei - regulamentele de construcţii din anul 

1928, respectiv anul 1939 - rezultate din prevederile generale ale planurilor de sistematizare 

din anul 1921, respectiv anul 1935 (Planul Director de Sistematizare), au marcat modificări 

însemnate în privinţa câtorva parametri. Astfel, în anul 1928, a fost impus regimul închis de 

construcţie pentru cvasi-totalitatea străzilor din zonă, procentul maxim de ocupare a parcelei 

a sporit la 83%, iar pe străzile cu tradiţie comercială înălţimea clădirilor putea fi mai mare cu 

4 m decât lăţimea arterei, fără a depăşi însă 18 m. S-a aplicat sistemul de retragere în gabarit 

(în interiorul unui arc de cerc cu raza de 6m a unor etaje care depăşesc cornişa principală a 

clădirii). Prin regulamentul din anul 1939, partea de vest a zonei - faţă de Bulevardul 

Brătianu - a fost inclusă în clasa V de construcţie, iar partea de est în clasele III şi IV8.  

Evoluţia zonei între 1945 - 1990. Transformările politice, economice şi sociale de 

după 1945 au afectat, în diferite etape, evoluţia oraşului şi a zonei analizate.  

Cercetările arheologice desfăşurate în centrul istoric al Bucureştiului au avut, în 

general, caracterul unor intervenţii de salvare. În anul 1953 ia fiinţă Şantierul Arheologic 

Bucureşti, cu un colectiv format din 13 membri, dintre care 7 erau arheologi. Săpăturile 

arheologice desfăşurate în cursul anilor 1953-1954 au evidenţiat dificultatea intervenţiei 

arheologice, terenul fiind marcat de numeroase evenimente din Evul Mediu (invazii, 

cutremure), dar şi de refacerile majore pe care le-a cunoscut Curtea Domnească până la 

încetarea existenţei sale, la sfârşitul secolului al XVIII-lea.  

În anii următori (1955-1960), cercetarea a îmbrăcat cu precădere forma strângerii de 

informaţii din excavaţiile cu caracter edilitar. Anul 1967, când se reiau lucrările prin 

cercetarea unei pivniţe de pe strada Soarelui nr. 10, care făcea parte din subsolurile palatului 

ridicat în cursul secolului al XVI-lea de către domnitorul Mircea Ciobanul, a marcat debutul 

celei mai importante etape de cercetări arheologice, încheiată în anul 1970. 

Urmează o lungă perioadă, până în anul 1989, în care cercetarea arheologică se 

limitează, în general, la supravegherea şantierelor de construcţii.  

Lipsa fondurilor şi a unui program articulat şi consecvent urmărit în scopul cercetării 

şi punerii în valoare a descoperirilor din Centrul Vechi caracterizează şi perioada de după 

anul 1989, situaţie ilustrată prin faptul că singura rezervaţie de arheologie înfiinţată în ultimii 

13 ani protejează doar ruinele Hanului Stavropoleos. Ca urmare, în perimetrul Centrului 

Vechi, cu foarte rare excepţii (a se vedea situaţia din strada Şelari nr. 5, unde lucrările de 

amenajare pentru o construcţie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au distrus toate 

nivelurile de locuire anterioare şi deci se poate spune că terenul a fost eliberat de sarcină 

arheologică), în ciuda intervenţiilor arheologice punctuale, nu se poate spune că o anumită 

zonă a fost eliberată complet de sarcină arheologică.  

Evoluţia zonei din anul 1990 până în prezent 

Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti (C.I.M.B) sau Centrul Vechi este definit şi 

delimitat prin OG 77/2001. Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti reprezintă o detaliere 

mai amănunţită a reglementărilor oferind un grad suplimentar de protecţie. Zona, dupa 

ultimele reglementări, are cea mai mare concentrare de imobile istorice din Bucureşti, multe 

dintre ele într-o stare avansată de degradare.  

În ultimii 5 ani au fost întreprinse lucrări de reabilitare a infrastructurii stradale, însă 

nu s-a făcut mai nimic pentru restaurarea fondului construit. Pe măsură ce străzile au fost 

pietruite şi redate circulaţiei pietonale, a crescut exponenţial şi numărul de restaurante şi 

                                                             
7 Idem 
8 Idem 
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baruri. Multe imobile istorice care adăpostesc localurile sunt într-o stare precară de 

conservare: faţade cu tencuiala căzută, etaje superioare nelocuite, geamuri sparte şi interioare 

expuse intemperiilor, balcoane care stau să cadă. Multe renovări au fost făcute de mântuială 

şi fără consultarea specialiştilor de patrimoniu. Clădirile sunt folosite intensiv, fără o minimă 

preocupare pentru valoarea lor arhitecturală şi culturală. 

a. circulația din zonă. Conform PUZ - Centrul Istoric al Municipiului București, aprobat 

de Consiliul General al Municipiului București, circulația pietonală este încurajată și 

este prioritară pe toate străzile din cadrul zonei pilot. Aceasta prevedere a condus la 

soluția stabilirii a trei tipuri de străzi: 

1) străzi pe care se va amenaja o circulație carosabilă specială, legată prin trei inele, de 

arterele urbane periferice zonei: 

- inelul care înconjoară clădirea impozantă a Muzeului Național de Istorie, respectiv 

strazile Stavropoleos, Poștei și Franceză; 

- inelul de circulație de pe străzile Gabroveni, Șelari și Covaci; 

- inelul, de dimensiuni mult mai mici, și de importanță redusă, de pe străzile Tonitza și 

Filotti; 

Pe aceste străzi este permisă circulația necondiționată a tuturor vehiculelor de tonaj mic 

(sub 3,5 t) în regim de zona preponderent pietonală. Se menționează faptul că toate aceste 

tipuri de străzi vor fi cu sens unic, bine semnalizat. 

2) străzi pietonale, pe care se va permite accesul controlat al autovehicolelor, de asemenea 

organizat în sensuri unice. Este cazul majorității străzilor din zonă. Este permis accesul 

vehiculelor care asigură utilitățile publice și serviciile de urgență, ca și cele aparținând 

riveranilor. S-a avut în vedere, de asemenea, circulația viitoare a vehiculelor necesare 

intervențiilor de restaurare și conservare a fondului construit existent și a realizării, acolo 

unde este permis prin reglementarile PUZ, a clădirilor (sau corpurilor de clădiri) noi. 

Aprovizionarea spațiilor comerciale se poate face cu vehicule de tonaj mic, într-un anumit 

interval orar, stabilit de Primărie, printr-un regulament special. 

3) străzi cu carecter exclusiv pietonal, în cazul străzilor cu lungimi mici, cum sunt strada 

Zarahi, Pasajul Francez și Pasajul Soarelui. 

b. condiționări tehnice. Ele constau în: 

- circulația auto, permanentă sau ocazională, care impune realizarea unei plăci de beton 

pe o lățime mai mică decât aceea a străzii, dar care nu va putea fi depășită de 

vehiculele grele. Această zonă carosabilă trebuie să fie vizibilă prin marcarea sa 

diferită de restul suprafeței străzii; 

- rețele subterane, numeroase și foarte diferite, care necesită modalități de întreținere 

variate, cu acces rapid, fără afectarea pavimentului; 

- găsirea unei soluții constructive, dar și estetice, care să asigure racordul noii suprafețe 

de circulație cu soclurile fațadelor în situația în care alinierea clădirilor nu este foarte 

riguroasă și să permită, totodată, viitoarele lucrări de consolidare, restaurare, 

modernizare etc. Prin urmare, este nevoie de un material de mici dimensiuni, care să 

poată prelua neregularitățile fronturilor. 

c. condiționări istorice. Vechimea zonei, caracteristicile morfologice ale țesutului urban, 

valoarea clădirilor și densitatea ridicată a construcțiilor clasate, calitatea urbanistică a 

spațiului public și a valențelor sale sociale și culturale etc., au determinat, pe de altă 

parte, un număr de criterii: 

- punerea în valoare, în mod diferențiat, a spațiilor cu valențe istorice și culturale 

diferite particularizând, astfel, zone cu caracter și istorii diferite; 

- valorificarea, în perspectivă, a spațiilor semi-publice ale pasajelor sau curților 

interioare care ar permite traversări, scurt-circuitări ale traseelor principale. 
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Extinderile spațiului public în curțile interioare ale unor dotări publice sau de-a lungul 

pasajelor de legătură ar trebui să reprezinte o etapă următoare în reabilitarea Centrului 

Vechi. 

- utilizarea, într-o măsură cât mai mare posibilă, a materialelor tradiționale de pavare a 

străzilor, cum este bazaltul, în forma caracteristică a pietrei cubice; 

- valorificarea vestigiilor arheologice importante prin protejarea propriu-zisă a ruinelor 

sau sugerarea stratului arheologic prin trasarea în pavaje a traseelor unora dintre ziduri 

sau incinte. 
Zona Protejată Lipscani, din care strada Șelari face parte, este unicat în București, cu „valoare 

de raritate” în România. Potrivit regulamentului de urbanism al zonei, gradul de protecție trebuie 

să fie maxim: se protejează valorile arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural în 

ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică. Sunt permise 

intervenții care conservă și potențează valorile existente.  

Prin intermediul Planului Urbanistic General (PUG) și al Planului Urbanistic Zonal 

(PUZ), în sectorul 3 al capitalei căruia îi aparține zona studiată, din anul 2002 se reușește o 

stimulare vădită a funcției comerciale și turistice a Centrului Vechi al Bucureștiului9. Activitățile 

comerciale, în special la nivelul parterului clădirilor, sunt susținute, deschiderea parterului către 

public este încurajată, creșterea numărului de spații comerciale și intensificarea activității turistice 

sunt stimulate prin mecanisme legale directoare. Această strategie de ridicare a gradului de 

flexibilitate și deschidere către mediul privat nu poate însă să ignore condiția mediului construit.  

Concluzii.  Centrul vechi al Bucureştiului are nevoie de reorganizare administrativă și de 

crearea unui cadru legislativ care să ajute la dezvoltarea integrată și planificarea sa sustenabilă. 

Administraţia trebuie să ştie și să utilizeze sustenabil resursele orașului (domeniul public, spațiul 

public, spațiile verzi, fondul construit, patrimoniul) pentru a servi interesului public la nivel local, 

regional și național. 

Dezvoltarea urbană depinde în mare parte de mediul privat, ale cărui interese economice 

se răsfrâng asupra dinamicii urbane. Forma de neoliberalism în dezvoltarea urbană se reflectă și 

în flexibilitatea și permisivitatea legilor urbanistice ce susțin interesele economice ale privaților. 

Aceste interese nu generează, de cele mai multe ori, soluțiile potrivite pentru binele comun al 

societății. Tocmai de aceea, administrația centrală și locală ar trebui să contribuie cu mult mai 

mult avânt în destinul Centrului Vechi al orașului pentru a coordona și defini dezvoltarea 

echilibrată a zonei. 
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Microhidrocentralele, dezastre ecologice pe râurile din Carpații românești / 

Microhydropower plants, ecological disasters on the rivers of Romanian 

Carpathians 

 

Boncuţiu Simona1 

 
 Rezumat. Producerea de ,,energie verde” (energie obținută din resursele regenerabile) a devenit o 

prioritate și pentru România. Conform Directivei Uniunii Europene, statul român trebuie să-și asigure, 

până în anul 2020, peste 20 % din energia electrică necesară utilizând surse regenerabile de energie. Prin 

urmare, legislația permite, finanțarea este din belșug, iar potențialul energetic al patriei nu este, nici pe 

departe, valorificat în totalitate. Lucrul acesta poate suna îmbucurător, însă realitatea este cu totul alta… 

 Cuvinte-cheie: microhidrocentrală, albia râului, biodiversitate. 

 

 Abstract. The production of ,,green energy”, i.e. energy secured by renewable resources, has 

become a priority for Romania as well. According to the European Union Directive, the Romanian state 

must provide over 20% of the necessary electricity, using renewable energy sources, by 2020. Therefore, 

the legislation allows, the financing is plentiful, and the energy potential of the homeland is not even far 

fully capitalized. This may sound good, but the reality is completely different... 

Keywords: micro hydropower plant, riverbed, biodiversity. 

 

Microhidrocentrala (MHC) este un obiectiv hidroenergetic cu o putere instalată mai mică 

de 10 MW şi poate fi utilizată pentru susţinerea energetică a unei pensiuni, case sau a unei mici 

fabrici. Cel mai adesea însă, MHC sunt folosite pentru susţinerea reţelei naţionale de energie 

electrică. Ele sunt amplasate pe cursul râului o parte din apa acestuia fiind deviată printr-o 

conductă şi direcţionată către o bobină. Energia obţinută poate fi folosită în procese mecanice 

(pomparea apei) sau pentru un generator electric. Un invertor transmite energia către consumator 

la tensiunea de 220 de V sau către o baterie de acumulatori pentru stocare.   

În România există un potențial ridicat pentru obținerea de energie hidroelectrică, 

aproximativ 36.000 GWh/an (fig.1). Deși este necesară dezvoltarea a cât mai multor 

microhidrocentrale, lipsa unei legislații care să reglementeze condițiile de construcție, a permis 

unor dezvoltatori de astfel de proiecte să comită o serie de infracțiuni grave, aflându-se totodată 

sub protecția unor avize și rapoarte de mediu bine puse la punct și corect fundamentate. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Profesoară la Şcoala Gimnazială Câmpeni și Colegiul Național ,,Avram Iancu” Câmpeni, județul Alba 

e-mail:  
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Fig. 1. Harta proiectelor de microhidrocentrale din România (sursa: www.greenly.ro) 

 

Problema constă în modul în care sunt dirijate lucrările de captare a râului și de plasare a 

conductei, fără a respecta normele de mediu în vigoare și modificând parametrii precizați în 

proiecte. Conform avizului de mediu obținut pentru lucrări, este interzisă degradarea albiei și a 

malurilor, precum și modificarea sau reducerea secțiunii de scurgerea a apei. Canalul de scurgere 

a apei captate trebuie să se afle la 0,5 metri deasupra cotei de inundabilitate. De asemenea, este 

menționată interdicția de a realiza lucrări în perioada de migrare și reproducere a peștilor și în 

perioada de prohibiție la păstrăv, lostriță sau lipan. 

  Nu au fost respectate nici normele privind poluarea mediului, care specifică faptul că 

trebuie evitată depunerea pe sol a materialelor de construcție, fiind necesară impermeabilizarea 

cu folie de polietilenă. Au fost reperate scurgeri de ulei de la utilaje și deversări în râuri.  

Modificările aduse vegetației prin defrișări abuzive, reducerea biodiversității prin 

segmentarea habitatelor și modificarea albiei râurilor (modificări de pantă, devierea și chiar 

obturarea cursului de apă, încărcarea apei cu sedimente și,  implicit, reducerea cantității de 

oxigen) duc la grave modificări ale mediului natural, impactul fiind devastator (fig. 2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2. Lucrări de amenajare a microhidrocentralei de pe Valea Capra (Făgăraș, decembrie 2011). Sursa foto: 

Bogdan Olariu 
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Odată distrus, mediul natural poate fi reabilitat ecologic, dar niciodată readus la forma sa 

inițială. Prin urmare, se poate spune că orice transformare este ireversibilă și cu urmări, de multe 

ori neștiute, asupra ecosistemului. 

  Fauna are poate cel mai mult de suferit. Vibrațiile și poluarea fonică îndepărtează 

animalele, iar în ceea ce privește fauna piscicolă, aceasta, date fiind condițiile, devine aproape 

inexistentă. Acum este pus în pericol și păstrăvul (Salmo trutta) fiind aproape imposibil să 

migreze peste barajele nou create, dar și cu imposibilitatea refacerii naturale a specie deoarece 

debitele de apă în zona de reproducere a acestuia vor fi insuficiente atât timp cât din această zonă 

se captează peste 90% din debitul mediu multianual al râurilor (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Fauna acvatică (sursa foto: Boncuțiu Simona)     

 

Apa este înghițită de conducta subterană, dusă kilometri pe traseu subteran, apărând 

astfel o discontinuitate în cursul natural de apă. Un debit de servitute nu este clar delimitat, 

așadar se poate prelua chiar întregul curs de apă sau ceva asemănător. Chiar dacă ar fi lăsat un 

,,debit de servitute” nesemnificativ, acesta nu are capacitatea de a suplini cursul de apă care 

există în mod natural și care acum este absorbit de uriașa țeavă. Ca să fie totul și mai frumos, 

betonul are și scară de pește care are un capăt pe uscat, pe care vor urca peștii locali interesați de 

zonele umede (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Conductă subterană în albia majoră a râului (Valea Bistrii, Alba) 

 

Dezastrul ecologic care riscă să împânzească întreg șirul carpatic este declanșat, în mod 

paradoxal, de surse de energie verde. Așa cum se poate observa și în hărțile prezentate, multe 

dintre proiectele de microhidrocentrale se află în Carpați, 26% dintre punctele semnalate pe hartă 

fiind suprapuse pe zone ocupate de arii protejate, fie ele SCI-uri, SPA-uri sau Parcuri Naturale și 

Naționale. Dacă modul de construcție continuă în felul prezentat mai sus, în câțiva ani,  aceste 

zone protejate nu își vor mai avea rostul, întrucât toată fauna și flora valoroase, endemice, vor 

dispărea sub șenilele și excavatoarele marilor întreprinzători, militanți ai așa numitei energii 

verzi. 
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În peisajele locuite de oameni, cursurile de ape naturale devin din ce în ce mai puține, 

mai fragmentate, mai poluate, mai pline de betoane. Râurile naturale au fost ucise în mare parte, 

sufletul lor destrămându-se în canale betonate, în salbe de baraje colmatate cu nămoluri, 

presărate cu cauciucuri uzate, mormane de flacoane de plastic. Dacă cineva va deschide cândva 

oricare dintre flacoanele acelea, va găsi în fiecare câte un bilețel pe care scrie: ,,a existat aici o 

specie agresivă, sinucigașă care făcea totul pentru a distruge mediul în care ea putea, eventual, 

persista”. 

La aceeași cantitate de energie electrică produsă, o microhidrocentrală are un impact de 

5-8 ori mai mare asupra biodiversității, în comparație cu o hidrocentrală cu baraj.  

 ,,Eficiența” acestor investiții este susținută prin evitarea luării în calcul a impactului lor 

asupra biodiversității… și, culmea ironiei, prin finanțarea de certificate ,,verzi”/ subvenții 

perverse care să distrugă naturalul. Este ca și ,,eficiența” desecării dictatoriale a Deltei Dunării și 

,,redarea agriculturii” a fostelor peisaje locuite anterior de sturioni, pescari și pelicani. Un 

dezastru ecologic similar (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.  Lucrări de amenajare în albia minoră a 

râului Valea Bistrii, Alba ( Sursa foto: Boncuțiu 

Simona) 

 

O altă problemă deosebit de importantă o reprezintă fiabilitatea echipamentelor. 

Reparaţiile frecvente şi costisitoare sunt cheia insuccesului investiţiei. Un prim sfat în această 

privinţă este abordarea unei întreprinderi specializate în fabricarea echipamentului mecanic, 

hidraulic şi electric necesar. Pe de altă parte, fabricantul trebuie să ia în considerare, cu multă 

seriozitate, sporirea fiabilităţii în condiţiile exploatării instalaţiei cu un personal de calificare 

redusă. Trebuie să subliniem că adesea fabricantul nu are experienţa necesară în acest sens. 

Pentru o instalaţie care funcţionează din când în când, cu puterea de 10 kW nu putem pretinde 

beneficiarului să angajeze mecanici şi electricieni de serviciu. Dobândirea experienţei necesare 

la fabricant se poate obţine prin realizarea unor amenajări pilot care să fie prezentate eventualilor 

cumpărători. Exploatarea centralei pilot este absolut necesară pentru cunoaşterea defecţiunilor 

frecvente şi găsirea soluţiilor economice de creştere a fiabilităţii. Recomandarea noastră pentru 

eventualii investitori individuali este să cumpere echipamente doar de la producători care le pot 

arăta instalaţii pilot, le pot da instrucţiuni pertinente de exploatare şi îi pot asigura că vor 

interveni prompt în cazul unei avarii. Ar fi interesante, atât pentru beneficiari cât şi pentru 

producători, efectuarea unor operaţii de revizie periodică, asigurate de către echipe specializate, 

aflate în subordinea producătorului. Evident, pentru producător, organizarea echipelor 

specializate în intervenţii constituie o încurcătură de care aceştia se feresc. 

http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Capra-1.jpg
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Poluarea mediului cu ambalaje provenite din industria laptelui / Environmental 

pollution due to packaging from the dairy industry 
 

 
 

Voinea Oana Cristina1 

 

  

 
Rezumat. Industria produselor lactate constituie unul dintre sectoarele fundamentale, monitorizate 

permanent de către Comisia Europeană. Monitorizarea permanentă, alături de modernizarea procedeelor 

tehnologice au adus noi provocări, în special pentru sectorul procesării laptelui. Evoluția tehnicilor de 
obținere a ambalajelor urmărește, alături de obținerea de ambalaje care să nu interacționeze cu produsele 

alimentare, respectiv cu produsele lactate, să nu conțină o compoziție chimică toxică pentru organismul 

uman, iar materialul de ambalaj să poată fi recuperat prin regenerare, evitând astfel, în mare măsură, poluarea 

mediului cu peturi sau ambalaje PVC ca deșeuri menajere.  
Cuvinte-cheie: industrie, ambalaje, lapte de consum, ecologie. 

 

 Abstract. The dairy industry is one of the key sectors, constantly monitored by the European 
Commission. Ongoing monitoring, together with the modernization of technological processes, have brought 

new challenges, especially for the milk processing sector. The evolution of packaging techniques aims 

together with the production of packaging that does not interact with food or dairy products, does not contain 

a chemical composition toxic to the human body, and the packaging material can be recovered by 
regeneration, thus avoiding largely environmental pollution, with bottles or PVC packaging as household 

waste. 

 Keywords: industry, packaging, drinking milk, ecology 

 
 

 

Materialul și metoda. Lucrarea de față aduce în prim plan o cercetare pe teren, realizată pe 

un eșantion de 55 respondenți, consumatori de produse lactate. În urma studiului efectuat s-a 

evidențiat faptul că 98% dintre respondenți consumă produse lactate ambalate în tetra-pack și PVC 

și numai 2% dintre aceștia consumă produse lactate ambalate în sticlă. De aici rezultă că deșeurile 

care pot polua mediul atmosferic ocupă o pondere însemnată.  

Pentru a înțelege conceptul folosit de producătorii laptelui UHT trebuie să cunoaştem întreg 

procesul tehnologic. Sistemele Tetra Pack asigură o ambalare în condiții de maximă igienă și 

siguranță. Produsul este transportat la mașina de ambalat într-un sistem închis, presterilizat și apoi 

dozat aseptic în ambalaje care se formează în interiorul mașinii. Ambalajul Tetra Pack nu este un 

simplu carton, este alcătuit din mai multe straturi succesive: 

- carton: 75%; 

- folie de aluminiu: 5%; 

- polietilenă alimentară: 20%. Aceasta formează un scut protector împotriva luminii și a 

pătrunderii oxigenului, menținând calitatea laptelui natural.  

 

 

                                                             
1 Prof. ing. la Liceul Tehnologic „ Petru Poni” , Iaşi, Bd. Socola, nr. 61A, cod 700684, telefon  0232 237 225 , e-mail:   
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Figura 1 - Dinamica ambalajelor folosite în cazul produselor lactate 

 

Tehnologia aseptică a adus o îmbunătățire radicală în eficiența distribuirii produselor 

alimentare perisabile. Laptele și produsele lactate nu necesită refrigerare în timpul transportului și al 

depozitării, pentru a ajunge la consumatori în condiții optime de calitate. Aceste produse, până 

acum atât de perisabile, pot fi păstrate câteva luni în ambalajele aseptice din carton, la temperatura 

ambiantă. Avantajele acestui tip de ambalaj sunt:  

1. pot fi depozitate și transportate la temperatura mediului ambiant;  

2. au durata de valabilitate mare, fără a se adăuga conservanți; 

3. păstrează, timp îndelungat, aceeași calitate excepțională a produsului. 

Introducerea tehnologiei aseptice a făcut posibilă distribuirea produselor alimentare de 

calitate, cu eficiență maximă, pe distanțe foarte mari. 

Ambalajul aseptic de carton conține: 

1.polietilenă - protejează împotriva umidității externe; 

2.carton - pentru stabilitate și fermitate; 

3. polietilenă - strat adeziv; 

4.folie de aluminiu - barieră împotriva oxigenului și a luminii; 

5. polietilenă - strat adeziv; 

6. polietilenă - protejează direct alimentul. 

Cutia aseptică se numără printre cele mai performante ambalaje alimentare existente în 

lume. Începând cu protecția și păstrarea propriu-zisă a calităților naturale ale laptelui și până la 

transportul și depozitarea la consumator, acest ambalaj respectă promisiunile făcute unui stil 

modern de viață.  

Ambalajul protejează laptele de lumină (care poate distruge vitaminele din lapte), de 

microorganisme și de oxigen (care poate contamina laptele). Acest tip de ambalaj prelungește viața 

produsului pe raft, timpul de transport, timpul de consum, fără a fi nevoie de adăugarea de 

conservanți. Este simplu și ușor de manipulat, oferind accesul la laptele conținut în interior, 

necondiționat de timp sau loc. Nu necesită fierbere și are o formă prietenoasă, este reciclabil.  

 În ceea ce privește cantitatea de material de ambalaj,  prin cântărirea ambalajelor folosite de 

consumatorii testați  a rezultat faptul că 55 de subiecți au consumat produse lactate ambalate în 

materiale de ambalaj care cântăresc în medie 2,2 Kg de ambalaj, în 30 de zile pentru fiecare 

consumator. Raportând la cei 55 de subiecți x 2,2 kg/consumator = 121 kg de ambalaj din PVC și 

carton. 

Din totalul deșeurilor menajere, 20% constituie material nerecuperabil, iar 80% reprezintă 

materiale recuperabile sub formă de carton sau PVC. Putem concluziona, așadar, că 98,6 kg de 

ambalaj s-au recuperat din totalul ambalajelor menajere destinate produselor lactate și că această 
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cantitate poate fi dirijată de la Centrul de colectare deșeuri către o fabrică de prelucrare a deșeurilor 

reciclabile (fabrica de la Sibiu, de exemplu). 
 

 
Figura 2 - Ponderea materialelor de ambalaj în cazul produselor lactate consumate 

 

20%

80%

Deșeuri de ambalaj total

Ambalaje nerecuperabile

Ambalaje recuperabile

 
Figura 3 - Ponderea de deșeuri de ambalaj recuperabile și nerecuperabile 

  

 Reciclarea ambalajelor. Deşeurile sunt valoroase, pentru că pot fi valorificate prin 

reciclare, în vederea obținerii altor produse. În primul rând, ar trebui să le colectăm selectiv - adică 

să le depozităm, separate, în containere colorate (albastru: hârtie-carton, galben: plastic-metal, 

verde: sticlă).   

 Celuloza copacilor reprezintă singura sursă de materie primă care poate fi continuu 

regenerată. Acesta este motivul pentru care Tetra Pack colaborează numai cu furnizori certificați în 

domeniul forestier. Aceștia, la rândul lor, sunt auditați de către o autoritate independentă care 

asigură respectarea principiilor biodiversității. Pentru a nu se crea un dezechilibru în acest lanț de 

evenimente, se asigură totodată certitudinea faptului că ritmul plantării copacilor îl depășește pe cel 

al defrișării. 

 În plus, ambalajul Tetra Pack poate fi reciclat în proporție de 100% în fabrici de hârtie. 

Prin aportul adus de fiecare dintre noi, acest lucru devine nu numai extrem de simplu, dar și de un 

mare ajutor. 

 Ca urmare, evoluția tehnologică a producătorilor de ambalaje ne arată că 80% din cantitatea 

de ambalaje recuperate sunt refolosite, prin topirea materialelor de tip PVC și carton, iar 

reintroducerea lor în fabricație se face cu un randament de 60%. 

Concluzii: 

1. Dacă din 121 kg materiale de ambalaj folosite de consumator au rezultat 58,08 kg de 

ambalaj nou, atunci randamentul de transformare este de 48%. 

2. Rezultă că nivelul de recuperare a materialului PVC reciclat este de 48%, prin urmare costul 

materialului reciclat este mai mare. 
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e᾽Swatini (Eswatini) – oameni și locuri  / People and places of e᾽Swatini 

(Eswatini) 

 

Paraschiv Viorel1, Roman Nicolae Aurelian2, Gheorghiță Constantin3 

 

Rezumat. Regatul absolutist și relativ prosper situat în Africa australă, care și-a schimbat numele în 

”e᾽Swatini” (Eswatini) din 19 aprilie 2018, este un stat al contrastelor și oarecum ermetic din punctul de 

vedere al evoluțiilor sociale recente. Vizitarea acestui teritoriu și a câteva din cele mai importante obiective 

turistice ale țării ne-a prilejuit o caracterizare oarecum contrastantă față de statisticile instituțiilor mondiale și 

regionale, în care Eswatini este parte. 

Cuvinte-cheie: Eswatini, regat absolutist, contraste economice 

 

Abstract. The absolutist and relatively prosperous kingdom located in the southern Africa, wich 

changed its name to e᾽Swatini (Eswatini) on April 19, 2018, is a state of contrasts and somewhat hermetic in 

terms of recent social developments. Visiting this territory and some of the important tourist attractions of 

the country gave a somewhat contrasting description compared to the statistics of worl and regional 

institutions wich Eswatini is part of.  

Key words: Eswatini, absolutist kingdom, economic contrasts 

 

 

Introducere: Fostul Regat Swaziland, actualul Eswatini, este situat între Africa de Sud, la 

vest și Mozambic, la est, fiind considerat drept ultima monarhie absolutistă din Africa. Suprafața de 

doar 17364 km2 fac din e᾽Swatini unul dintre cele mai mici state africane. Capitala administrativă a 

țării este Mbabane,  dar avem și capitale secundare. Țara este condusă de regele Mswati al III-lea. 

Populația totală este estimată4 la 1, 104 mil loc (2018) , iar densitatea populației este de 63,5 

loc./km2. Produsul intern brut a fost de 7.917 $/loc (PPC), iar  Indicele dezvoltării umane (IDU) 

avea valoarea 0,530 (în 2018), fiind printre cele mai ridicate dintre toate statele africane a regiunii.  

Gradul de alfabetizare a populației atingea 83,6%, în 2016.  

Scurtă caracterizare fizico-geografică. Peisajul din e᾽Swatini este caracterizat de patru 

zone topografice, de la vest la est (fig. 1): 

-  regiunea înaltă Highveld, cu altitudini ce depășesc de 1500 m în Munții Drakensberg 

(Scorpiei) Altitudinea maximă este înregistrată în partea de nord-vest a țării, pe granița cu Africa de 

Sud, în Vf. Emlembe cu 1862 m; 

- zona colinară deluroasă din Middleveld, situată  la 700-800 m; 

- zonele joase din Lowveld, care coboară altimetric la mai puțin de 300 m.  

                                                             
1 Prof. dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11 Iași. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 
2 Lector dr. Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, Bd. 

Carol I, nr. 20A 
3 Prof. Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași – Str. Mihail Sturdza, nr. 43, Iași 
4 Sursa: ONU-PNUD  
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- Munții scunzi Lebomobo cu înălțimile maxime care nu depășesc 800 m, separă Lowveld 

de câmpia de coastă a Mozambicului.  

Diviziuni longitudinale ale reliefului cuprind: Higweld =  30%;  Middleweld = 25%; 

Lowveld = 40%;  Lebombo / Lubombo– 5%  (fig. 1) 
 

 
Fig.  1. Relieful din eSwatini (Sursa  hărții: www.acitymap.com ) 

 

Regiunea muntoasă înaltă Highveld este caracterizată de o climă relativ ploioasă și mai rece, 

cu câteva crâmpeie de peisaj forestier natural dens și o faună tipică climatului subtropical. 

Precipitațiile anuale ating 1250 mm și sunt, de obicei, limitate la perioada octombrie-martie.  
 

    
Foto 1-2. ”Peaktimbers Wood”- fabrica de industrializarea a lemnului 

 

Solurile au o fertilitate redusă și determină ca regiunea să fie acoperită de păduri intensive 

antropice, mai ales de eucalipt și conifere pinul galben sud-african (cu varietățile Podocarpus 

elongatus și Podocarpus falcatus), care permite dezvoltarea industriei forestiere și de chimizare a 

lemnului (foto 1-2). 

Pășunile bogate, solurile roșii cu o productivitate agricolă suficientă, precipitațiile anuale de 

cca 875 mm, precum și sistemele de irigații fac din Middleveld grânarul eSwatiniului. Șeptelul 
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bovin este predominant în cadrul zootehniei, existând numeroase ferme de creștere extensivă 

animalele, unele animale din ele putând fi observate în lungul drumurilor pe spațiile de delimitare 

dintre carosabil și proprietăți (foto 3, figura 2). Aici întâlnim și cele mai mari densități ale 

locuitorilor, cu numeroase așezări tradiționale și microferme risipite pe versanți (foto 4).  

 

        
Foto 3-4. Middlevald 

 

În regiunea Loweld întâlnim un climat mai fierbinte și secetos, iar agricultura a început să se 

practice  abia în anii 1950 odată cu dezvoltarea tratamentelor populației contra malariei 

și epidemiilor cauzate de musca țețe care treptat au fost puse sub control. Nivelul precipitațiilor 

căzute sunt în cantitate mică, sub 650 mm, înregistrându-se uneori și variații extreme, agricultura 

dezvoltându-se mai ales de-a lungul principalelor râuri care au un debit suficient de bogat întreg 

anul (foto 7-8) și care pot fi utilizate pentru irigarea culturilor intensive de trestie de zahăr și citrice 

(cca 675 ha). În regiunile neirigate peisajul este dominat de savana uscată și de o populație rară.  

Tipurile de agricultură practicate – tabel 1-: 

a) comercială: culturi irigate de trestie de zahăr și porumb, banane, citrice, ananas, zootehnie 

intensivă (de mare capacitate)  

b) de subzistență: porumb, sorg, orez,batate, tutun,  bumbac, legume (fasole, mazăre, dovleci)...  

Industria cuprinde următoarele ramuri: 

a) mineritul (diamante, cărbuni, Fe, St, Au, roci de construcții)5, care se confruntă însă cu o 

mare reducere economică și cu o scădere drastică a ponderii în PIB, cca 2%; 

b) prelucrarea lemnului de pin și eucalipt (mobilier, cherestea, distilat din lemn)- 25%; 

c) rafinarea zahărului și etanolului (22%) 

d) bere, conserve din carne, lactate (lapte praf), 12%;  

e) bunuri de larg consum (textile, artizanat), 11% ș.a. 

Exporturile sunt completate ca importanță de produsele agricole proaspete cu cca 17,8%. 

Peisajul deluros din Middleveld cuprinde majoritatea localităților industriale, iar cel mai mare 

centru industrial este orașul Manzini.  
 

Tabel 1. Utilizarea terenului (Sursa: ONU/FAO) 

Mod de utilizare  Procent  (%) 

teren arabil  9,77 

                                                             
5 Producția de azbest de la mina Bulenbu (Havelock Mine) a încetat pe fondul cererii reduse, produsul fiind cancerigen 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultur%C4%83
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culturi permanente  0,7 

altele  89, 53 

 

    
Foto 5 - 6. Culturi irigate de trestie de zahăr și fabrica de zahăr din Sitinini 

 

 

    

Foto 7-8. Barajul Maguga (Komati River) și Valea Mbuluzi 
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Fig. 2. Harta regională a tipurilor de peisaje - Sursa: www.acitymap.com (prelucrare) 

 

 Structura etnică a populației este dominată de ”swazi” cu 82,3%, urmată de zulu cu 9,6% 

(fig.3). Populația rurală este de 76,2% (2018). Religii practicate: creștini 88,1 % (metodiști și 

catolici), musulmani 10,1%, culte tradiționale (animiste) 1%, alții 0,8%. 

 
Fig. 3.  Componența etnică (2000) – Sursa https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512 

 

 Probleme de mediu induse de practicile agricole rudimentare rurale observate de noi pe 

alocuri sunt determinate de: 

• arderea terenurilor pentru curățirea de buruieni, dar care asigură secundar reglajul Ph-ului  

solului, îmbunătățirea componentei naturale și a materiei organice; 

http://www.acitymap.com/
https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512


REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

- 117 - 

 

• suprapășunatul cu bovine. 

  

Studiu de caz: Regenerarea urbană a unui oraș minier BULEMBU (Havelock Mine) 

 Exploatarea de crisotil (sau azbest) care a funcționat între 1939-2001 a generat orașul 

minier Bulembu. Pe fondul descoperirii efectelor azbestului asupra sănătății umane mina s-a închis, 

generând o imensă criză economică în orășelul minier din apropierea Muntelui Emlembe înalt de 

1862 m., altitudinea maximă din Eswatini. Regenerarea urbană începută imediat după încetarea 

activității miniere a generat implicarea unui număr sporit de instituții și ONG-uri, care au creat 

premisele ca zona să poată supraviețui. Procesele erozive de versant și depozitele de steril instabile 

și necontrolate au generat numeroase prăbușiri și alunecări de teren. Astfel, a fost necesară 

construirea cu sprijinul bisericilor a unui cartier nou situat pe un teren consolidat forestier și 

numeroase dotări sociale (grădinițe și școli confesionale, dispensare etc  - foto 9-10) 
 

 

     

Foto 9-10. Bulembu 

 

Obiective turistice importante. 

1. Rezervația naturală Phophonyane cuprinde o cascadă înaltă de 80 de metri ce curge peste 

gnaisul decopertat din rocile bazale ale fostului supracontinent Gondwana (foto 11). Cu o 

vechime de aproximativ 3,55 miliarde de ani, rocile metamorfice de aici se numără printre cele 

mai vechi roci din lume. Rezervația naturală Phophonyane, este situată pe valea Phopho de 

Munții Gobolondlo și Makhonjwa, parte a Munților Scorpiei (Drakensberg). Priveliștile 

spectaculoase se întind și peste valea Ntfonjeni.  Orășelul Piggs Pick, care a fost fondat în jurul 

minelor de extracție a aurului, se află în apropiere la doar o oră și jumătate de mers pe jos. 
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Foto 11. Cascada Phophonyane6  

Parcul național regal Hlane a fost creat în savana uscată din partea de sud a țării, fiind 

considerat unicul parc din lume în care mai trăiesc în sălbăticie rinocerii albi. Vizitarea parcului ne-

a permis să admirăm cârdurile de rinoceri, hippopotami, girafe, zebre și câteva tipuri de antilope. 

Organizarea tematică a parcului corespunde în opinia noastră unui management funcțional și 

eficient.    

Concluzii. ”Stingerea și prevenirea conflictelor identitare, sub care se ascund frustrările, 

suferințele și neputința, constituie tema cea mai actuală a Africii, obligată să pășească în era 

cooperării și unirii eforturilor...!”7. ”Regatul sărac se confruntă cu o serie de probleme economice și 

de sănătate majore. Două treimi din cei 1,4 milioane de persoane trăiesc în sărăcie, iar speranța de 

viață este de doar 56 – 57 de ani, una dintre cele mai scăzute din lume.” (Pelz, 2018). 

Posibil ca Regatul e᾽Swatini să fi înțeles un pic mai devreme decât alte state din regiune, că 

viitorul nu poate fi altfel decât comun, iar dezvoltarea țării nu mai pare un viitor foarte îndepărtat! 

Relațiile economice privilegiate cu Africa de Sud și devizele provenite de la salariații plecați la 

muncă în țara vecină reprezintă un avantaj economic temporar și extrem de util. Dealtfel, structura 

schimburilor economice sunt total legate de Republica Sud-Africană, cu 61 % la export și 81, 4% la 

importuri. 

 

 

                                                             
6 Sursa foto: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 
7 Mircea Malița în  cuvânt înainte lavolumul ”Statele lumii de la A la Z”, Editura Mraconia, 2002 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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Constatări și reflecțiile desprinse în urma observațiilor de teren: 

• Comparativ cu alte state africane australe situația economică din Eswatini nu pare atât de 

tragică! 

• O țară tânără și relativ prosperă, comparativ cu celelalte state din zonă; 

• Gospodăriile rurale sunt consolidate, colibele tradiționale apar sporadic; 

• Agricultură intensivă/comercială este prosperă (est și centru, mai ales) și integrată cu 

prelucrarea industrială, totuși 14% din populație se află în zone de insecuritate alimentară 

(cu secete severe); 

• Infrastructura de transport este dezvoltată și rapidă, existând inclusiv o autostradă către 

Africa de Sud. Traficul este intens doar în jurul orașelor, pe fondul prețului ridicat al 

carburanților și a nivelului de trai al locuitorilor;  

• Școlile publice aveau un aspect exterior îngrijit, explicând investițiile în educație; 

• Spitalele și clinicile sunt private, sistemul public este subdezvoltat. Eradicarea bolilor 

(malaria, în Lowveld) a mărit speranța de viață, dar bolile contemporane fac ravagii 

HIV/SIDA afectează 29,3% din total!; 

• Tradițiile rurale sunt păstrate cu sfințenie (sărbătorile tradiționale sunt valorificate și prin 

turism); 

• Turismul valorificat parțial are un potențial ridicat și de mare perspectivă . 
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Viitor în educație. Exercițiu de reflecție despre politicile educaționale /  

The future education. Some considerations on the educational policies 
 
 

 

Cucuteanu Ștefania1 

 

Rezumat. Rezultatele efortului de digitalizare a educației din prezent oferă o gamă largă de 

opțiuni pentru educația din viitor, fiind disponibile multiple scenarii care pot ajuta la întocmirea unor 

politici educaționale spre alegerea căii potrivite. În cadrul OECD, în departamentul de educație, au 

fost prezentate patru astfel de scenarii, pornind de la învățământul de masă, descentralizarea 

sistemului educațional, furnizorii privați de educație, posibilitatea de parcurs educațional 

individualizat, utilizarea inteligenței artificiale și a bazelor comune de date. Aceste scenarii sunt: 

învățământul extins, educația externalizată, școlile ca centre de învățare și învațarea din mers. Apar 

provocările legate de modul în care România poate să răspundă unor astfel de scenarii prin utilizarea 

digitalizării în educație – integrarea în învățământul românesc a copiilor emigranților români sau a 

imigranților activi pe piața internă a forței de muncă. Adaptarea politicilor educaționale românești la 

cele internaționale reprezintă o realitate, o necesitate a timpurilor pe care le trăim.  

 Cuvinte – cheie: învățământ de masă, educație individualizată, inteligență artificială, 

provocările sistemului românesc 

 

 Abstract. The results of the effort to digitize today’s education offer a wide range of options 

for future education, with multiple scenarios available that can help shape educational policies to 

choose the right path. Within the OECD, four such scenarios were presented in the education 

department, starting with mainstream education, decentralization of the education system, private 

education providers, the possibility of individualized educational pathways, the use of artificial 

intelligence and common databases. These scenarios are: extended education, outsourced education, 

schools as centers of learning and learning on the go. There are challenges related to how Romania 

can respond to such scenarios by using digitalization in education – the integration of the Romanian 

emigrants’ children within the Romanian education system or of the active immigrants on the 

domestic labor market. The adaptation of the Romanian educational policies to the international ones 

represents a reality, a necessity of the times we live in. 

 Keywords: mainstream education, individualized education, artificial intelligence, the 

challenges of the Romanian system 

 

Introducere. Anul 2020 a reprezentat pentru întreaga lume o piatră de încercare – din 

punct de vedere economic, politic, social (medical mai ales, dar nu în ultimul rând și 

educațional). În România școlile și educația „s-au lovit de un zid" în martie 2020. Șocul 

loviturii se mai resimte încă, dar, începând din septembrie 2020, sistemul începe să se refacă, 

iar principalii actori din educație – profesorii – caută (și este termenul cel mai potrivit) să 

readucă învățământul pe linii de normalitate, în acord cu tehnologizarea. 

 La nivel mondial, oficilitățile (state sau organizații) se întreabă care va fi efectul 

acestei digitalizări forțate (începută în multe țări printr-un lock – down ce a cuprins și școlile) 

și cât de departe în timp, în sistemul educațional, vom regăsi urme ale perioadei de pandemie 

                                                             
1 Profesor gr. I  la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași, Str. Sărărie, Nr 189. E-mail: lstefania@yahoo.com  
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de COVID-19. În cadrul OECD, Departamentul „Education and Skills" coordonează un 

volum (apărut în 2020) în cadrul căruia atrage atenția asupra a patru scenarii pe care le poate 

urma educația în viitor.  

 Pornind de la acestea – descrise mai jos – este necesară atragerea atenției asupra unor 

posibile politici educaționale ce pot fi adoptate în România, asupra unor posibile direcții de 

dezvoltare în domeniile sistemului educațional; este necesară crearea unor viziuni noi pentru 

învățământul românesc. Se poate ajunge vreodată la școli virtuale care să faciliteze integrarea 

copiilor emigranților români? Ar putea elevii, pe fondul învățământului online, să își aleagă 

profesorii de pe teritoriul întregii țări, sau chiar depășind granițele acesteia? Pornind de la 

teorii care par utopie, având totuși în vedere idealismul prezent în învățământ ca și status-quo, 

România nu poate și nu trebuie să rămână deoparte în parcursul actual al evoluției educației 

internaționale. S-a ajuns la un nivel în care țările nu pot refuza schimbarea în sistemele 

naționale de învățământ, deoarece aceasta vine la pachet cu progresul științific – începând cu 

digitalizarea impusă de nevoia de moment. E nevoie ca și politicile educaționale românești să 

fie în concordanță cu schimbările la nivel european, să reflecte direcția generală la nivel 

internațional. 

Cele patru scenarii OECD și provocările sistemului românesc de învățământ 

Scenariul 1 – Învățământul extins ("Schooling extended")  

În conformitate cu cele prezentate în volum, acest scenariu este o prelungire a stării 

de fapt, o extindere a învățământului de masă, așa cum este el prezent peste tot în lume, iar 

piața forței de muncă ține cont și este în mare parte dependentă de certificarea obținută în 

școală. Statele lumii colaborează pentru curriculum comun și modalități de evaluare 

comune. Mediul educațional trebuie să țină cont din ce în ce mai mult de influența mediului 

economic privat, care se implică mai ales în digitalizarea sistemului. Inovațiile din mediul 

economic și din sistemul privat sunt preluate de educație. Apar baze de date comune și 

resurse comune în educație. Digitalizarea vine însă odată cu posibilitatea elevului de a alege 

conținut, cu orar mai flexibil și metode flexibile (legitimate) de desfășurare a activtiăților 

educative, cu feed-back oferit imediat și profesorului, dar și elevului, și părintelui, cu o 

diversificare a profilurilor din parcursul educațional al elevului. Pentru profesori, acest 

scenariu presupune mutarea accentului de pe fapte și date (ce se regăsesc în marea bază de 

date și resursele comune) pe dezvoltarea emoțională și pe motivația de învățare a elevului. 

Apar întrebări legate de formarea profesorilor, de parcursul dezvoltării carierei didactice, 

de necesitatea apariției unor noi posturi în sistem - "data analyst".  

 Pornind de la întrebările generale ale colectivului de autori, apar provocări legate de 

dimensiunile acestui scenariu pentru educația din România:  

 Se prevede un nou design al unor trasee și al unor limite legislative clare față de 

creșterea investițiilor mediului privat (sistemul economic local, național, european, firme 

transnaționale în contextul globalizării) în învățământul din România. 

 În condițiile scăderii generale a numărului de elevi, în condițiile transformării 

continue a pieței de muncă (a calificărilor cerute de noile tehnologii), este necesară includerea 

educației de tip „lifelong lerning" în învățământul de masă. 

 Un plus pentru școlarizare în acest scenariu îl reprezintă posibilitatea ca persoanele 

neșcolarizate (din diferite motive), dar integrate pe piața muncii, să se regăsească, să se 

reintegreze în forme ale învățământului de masă din România (de exemplu: să le fie 

recunoscute competențele dobândite la locul de muncă ca modul de practică în învățământul 

tehnic) în contextul existenței învățământului online. 
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 Extinderea tehnologizării vine și în România cu riscurile crescute de atacuri 

cibernetice asupra bazelor de date. Se configurează un sistemul educațional public capabil să 

lucreze cu parteneri privați (pentru că de aici vin cele mai rapide soluții) în înlăturarea acestor 

riscuri. 

 Odată ce România a intrat pe calea normală, dar ireversibilă a digitalizării, este nevoie 

de realizarea unor studii de impact al acesteia asupra formării profesorilor, asupra carierei lor 

(a acreditării, a renumelui obținut prin educația tradițională), asupra redistribuirii resurselor 

umane (recalificare, șomaj). Aceste studii conduc către modelul necesar pentru formarea 

„noului profesor", dar și către deschiderea României spre diversificarea serviciilor publice de 

educație. 

 Este importantă, în acest scenariu, colaborarea României cu celelalte țări membre UE 

(raportându-ne măcar la UE) la realizarea unui curriculum comun, a unor standarde de 

predare și evaluare comune, precum și o transparență totală a etapelor acestei colaborări către 

participanții la educație (profesori, elevi, părinți). Prin transparența permanentă oferită de 

noul sistem educațional se evită multe dintre respingerile schimbărilor ce urmează pentru 

implementarea unui nou sistem educațional. 

Scenariul 2 – Educația externalizată ("Education outsouced")  

În conformitate cu cele prezentate în volum, sistemul tradițional de învățământ se 

fărâmițează, digitalizarea fiind motorul implicării active a cetățenilor în educație, prin 

diferitele forme de inițiative private care încep să reprezinte o alternativă viabilă. Mediul 

privat acceptă angajamente flexibile la locul de muncă și începe să cumpere și să ofere 

servicii educaționale, devenind din ce în ce mai activ în sistemul educațional – dictează 

valoarea pe piață a acestor servicii. Au loc ample experimente în toate formele 

organizaționale: home-schooling, învățământ online, servicii de consiliere, experiență 

comunitară. Deși guvernarea păstrează puterea de a defini competențele de bază din 

educație, se reduce birocrația din sistem, din acreditarea alternativelor educaționale. 

Sistemul public de învățământ pierde treptat teren în fața celui privat, rămâne în primul rând 

pentru cei mici (care au multă infrastructură fizică la dispoziție) și ca o alternativă 

remedială la cel privat, sau de "low cost". Programele de învățare mai numeroase conduc 

către flexibilitate mai mare în a evolua în funcție de propriul ritm și potențial, combinând 

învățarea formală cu alte activități, soluții de învățare adaptate nevoilor individuale și mai 

potrivite obiectivului final de „longlife learning", către o varietate mai mare a profilurilor de 

învățământ, a aranjamentelor de muncă a profesorilor, pe o forță de muncă care include 

supraveghetori independenți, analiști de piață, pedagogi specializați în platforme private de 

învățare etc. 

De la sistemul actual de învățământ românesc îndreptându-se spre scenariul 2, apar iar 

teme de reflecție: 

 Se observă nevoia de implementare a unui cadru legislativ care să ofere alternative 

educaționale, dar să le asigure totodată posibilitatea de adaptare pe o piață a muncii total 

dezechilibrată, dependentă de emigrări și reveniri în sistem, de imigranții din afara UE (din ce 

în ce mai vizibili). 

 Se pot integra, măcar temporar, imigranții activi pe piața muncii în învățământul 

românesc (cursuri oficiale de limbă română, cunoașterea legislației românești, elemente de 

cultură și civilizație etc. – în funcție de domeniul de lucru) printr-o colaborare activă cu 

mediul privat din România. 
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 Va apărea un surplus de timp liber pentru elevii din România pe orarul flexibil din 

acest scenariu. Luând în considerare impactul asupra socializării lor în familie, cu prietenii, 

este necesară investirea în alternative educaționale publice sau private specializate pe recreere 

(și în educația adulților nu doar a tinerilor). Se conturează paradoxul învățării „timpului 

liber". 

 Școala online deja este o realitate, pusă la punct de sistemul legislativ. Ar putea 

sistemul de învățământ românesc să primească fizic în școală doar elevii care au nevoie de o 

susținere remedială – cu o infrastructură mult mai bine adaptată unui număr redus de elevi? 

 Este necesară o adaptare suplimentară a sistemului față de elevii din România care 

provin din medii dezavantajate sau pentru elevii cu cerințe educaționale speciale – cât de 

accesibile vor fi alternativele educaționale? Care va fi posibilitatea acestor elevi de a avea 

parte de soluții individualizate în învățare? 

Scenariul 3  – Școlile ca centre de învățare ("Schools as lerning hubs")  

În conformitate cu cele prezentate în volum, educația se deschide către comunitate, 

favorizând noi forme de învățare, cetățenia activă și inovarea socială. Școlile puternice 

funcționează în continuare, se bucură de recunoaștere internațională, dar diversificarea 

procesului educațional devine o realitate. Agenții locali pot interveni cu inițiative în 

educație: criteriul de clasificare a școlilor, decizia de a opri sau deschide anumite profiluri 

dacă economia locală o cere, investiții și asistență tehnică în noua „infrastructură" școlară. 

Elevul alege frecvent parcursuri educaționale personalizate, cu permutări între instituții. 

Activitățile educative sunt planificate într-un context mult mai flexibil, fără ziduri, fără orare, 

adaptate la mixtura de tipuri de învățământ, în acord cu digitalizarea. Învățarea se 

construiește, după definiția comunității, prin conectarea la nevoile societății și dezvoltarea 

locală, nu printr-o curriculă uniformă și rigidă. Profesorii devin ingineri ai propriilor 

activități de învățare pe măsură ce crește și încrederea în profesionalismul lor. Profesorii cu 

puternice competențe pedagogice și conexiuni către rețele multiple de educație vor fi 

cruciali. Acest scenariu se bazează însă pe formarea inițială a profesorului și pe dezvoltarea 

lui în carieră, deși aceasta din urmă este din surse mult mai flexibile. Școala se află astfel în 

centrul unui ecosistem dinamic, cu interconectări în rețeaua complexă  a  spațiului 

educațional. În felul acesta persoane diferite și instituții diverse oferă o varietate de abilități, 

competențe și expertiză care pot deveni sprijin în învățare pentru elev – părinți, reprezentanți 

politici din comunitate, reprezentanți economici din comunitate.  

Pe măsură ce educația din România se îndreaptă spre acest scenariu 3, apar noi 

oportunități: 

 Este nevoie de o  pregătire a societății românești pentru a primi tineri formați în 

maniere atât de diferite, pentru coexistența unor alternative atât de diversificate de educație. 

 Tinerii formați pentru o comunitate restrânsă (având în vedere creșterea puterii de 

decizie în profilurile educaționale a actorilor economici locali) vor avea nevoie și de 

capacitatea și de sprijinul sistemului de a se adapta la un nou mediu economic (de exemplu: 

falimentarea celui mai mare angajator din comunitate, mutarea în altă localitate etc.). 

 Digitalizarea deschide calea spre a avea un parcurs educațional individualizat – poate 

acesta să includă și flexibilizarea rutelor educaționale în România? Devine necesară editarea 

unui traseu educațional care „să alunece" pe vechile profiluri din ciclul liceal, dar nu numai – 

de exemplu: posibilitatea unui elev de la un liceu vocațional, de artă, de la profilul Design să 

aleagă un modul de practică de la un liceu tehnic pe profilul Croitorie; posibilitatea unui elev 

de la un liceu teoretic, profilul Științele Naturii, să opteze pentru un modul de practică la o 
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clasă de profil tehnic de Protecția mediului; un curs de programare (codare) oferit de o firmă 

transnațională pentru a-și pregăti resursa umană poate înlocui un semestru / an școlar de 

informatică. 

 Învățământul online din România ajunge în etapa „reducerii" distanțelor. Ar putea 

elevi din licee din București să învețe geografia cu profesori din Iași și matematica cu 

profesori din Timișoara?  

 În cazul unei catastrofe (inundație, cutremur, incendiu, explozie fabrică etc.) produse 

într-o regiune a țării, elevii ar putea fi preluați de restul sistemului educațional românesc, în 

contextul digitalizării. 

 În aceeași idee, elevii românilor din țările UE ar putea fi școlarizați, parțial măcar, în 

sistemul românesc, prin colaborare cu celelalte sisteme naționale de învățământ, pentru o ma i 

bună integrare în statul pe care l-au ales. Poate fi aleasă calea prin care aceștia să învețe mai 

întâi limba țării primitoare, iar restul disciplinelor de studiu să fie făcute online, în limba 

maternă, cu profesori români. Treptat, de-a lungul unei perioade bine stabilite, va crește 

numărul orelor petrecute în școala nouă, iar integrarea elevului va fi finalizată și cu mai 

puține riscuri. 

 Se stabilesc criterii, printr-o colaborare între public și privat, pentru selectarea 

furnizorilor de servicii educaționale pe diferite platforme. 

 În condițiile în care reprezentanți din comunitate sunt invitați să participe la actul 

educațional, ar trebui incluse noțiuni de pedagogie și didactică, obligatoriu, în formarea 

profesională indiferent de profil. 

Scenariul 4 – Învață din mers ("Lern as you go")  

În conformitate cu cele prezentate în volum, educația are loc oriunde, oricând. 

Distincția dintre educația formală și informală nu mai există, pe măsură ce societatea se 

transformă prin digitalizare. Acest scenariu se construiește pe avansarea rapidă a 

inteligenței artificiale, a realității virtuale și pe exitenderea internetului. Se schițează o lume 

în care toate sursele de învățare devin legitimate, iar educația oamenilor avansează prin 

pârghiile oferite de inteligența colectivă de a soluționa problemele vieții reale. Asistenții 

personali de inteligență artificială se conectează la mediu, preiau date și oferă soluții 

personalizate, construite pe nevoile individuale, pe identificarea automată a lipsurilor de 

cunoștințe și abilități. Nu mai există bariere lingvistice în comunicarea cu ceilalți, totul 

bazându-se pe traducere automată. Odată cu dezmembrarea școlilor fizice, inteligența 

artificială ajută la crearea unei infrastrucuri smart, sigure pentru îngrijirea copiilor cu 

vârste mici: supravegherea prin sistem digital, infrastructură interactivă orientată și spre 

activități de învățare, stil de viață sănătos, locuri de joacă inteligente. Educația 

profesionalizată s-a evaporat în acest scenariu, din cauza multiplelor forme de învățare 

disponibile oricând și oricui. În același timp se pot individualiza clase, conferințe și în sistem 

offline, dar și online, susținute de oameni, dar și de mașini. Este dificil de prevăzut rolul 

guvernării vis-a-vis de interesele private ale societății civile. Posesorii de baze de date și 

decidenții în geopolitică vor fi cheia dezvoltării. 

Un astfel de învățământ nu se pretează doar pentru o țară. Un astfel de scenariu 

înseamnă o rețea internațională supravegheată de o inteligență artificială. Totuși, provocările 

în organizare există și pentru România, ca stat de sine stătător: 

 Profesorul din România ar putea să primească online elevi din alte state de pe glob (de 

exemplu: un elev japonez ar putea participa la ora de geografie a unui profesor din Vaslui, un 

profesor din Cluj ar putea preda biologie unei clase mixte de elevi străini). 
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 În cazul unei catastrofe ce afectează o regiune a globului (de la inundații și cutremure, 

incendii extinse, la conflicte militare ș.a.m.d.), elevii ar putea fi preluați de sistemul 

internațional de educație. 

 Cum ar putea fi găsită soluția salarizării unui astfel de învățământ care depășește 

granițele? Putem discuta de profesorul român ca parte a sistemului internațional de educație 

(poate una din multele meserii care vor depăși granițele statale), la același nivel cu profesorul 

nord – american sau cu cel nepalez. 

 Profesorul devine preponderent digital pentru elevi de vârste mai mari, punându-se 

accente diferite pe formarea inițială a acestuia. Ce va putea oferi profesorul – om pentru 

educație față în față cu profesorul – mașină? 

  Comunitățile în forma lor actuală ar părea îndepărtate, din moment ce algoritmii din 

inteligența artificială grupează oamenii după alte criterii decât cele geografice. Se poate 

ajunge la o existență doar formală a județelor, a comunelor din România – sau la schimbarea 

profundă a sistemului de împărțire administrativă a țării. 

 Cât de deschiși ar fi oamenii spre o astfel de tehnologizare știind că algoritmii din 

inteligența artificială sunt administrați de țări cu care au avut conflicte în îndelungate 

perioade istorice (de exemplu: România – Rusia, România – Turcia), sau de țări recunoscute 

pentru intervenția ascunsă asupra rețelelor online? 

Concluzii. Având în vedere provocările legate de aceste scenarii, oare acestea se pot 

privi și din punct de vedere evolutiv, temporal, ca o trecere prin diferite etape de evoluție a 

digitalizării educației? Ar putea fi considerată o interpretare prea simplistă a acestor scenarii 

doar raportarea la ele ca și axe diferite de evoluție – pornind de la actuala stare a educației 

(digitalizarea „forțată" dată de pandemia de COVID-19), fără legătură între ele. Figura nr.1 

(Tranziția digitalizării educației) încearcă să explice modul în care aceste scenarii pot 

reprezenta o implementare etapială a digitalizării, o transformare evolutivă a sistemului 

educațional, luând în considerare tot ceea ce a fost descris mai sus.  

 

 
Figura nr. 1 – Tranziția digitalizării educației 

 

 Cert este faptul că educația (cu mod de guvernare și organizare, cu tehnici și mijloace 

de predare, cu implicarea profesorilor, elevilor, părinților, a comunității, cu furnizori de 

servicii educaționale) se schimbă. Prezentul ne arată că digitalizarea oferă o parte din 

răspunsurile pentru pașii din viitor. Având în vedere o astfel de interpretare a evoluției 
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educației și faptul că se poate ajunge la vizualizarea dimensiunilor digitalizării asupra 

sistemului de învățământ, oare se pot lua deja în calcul politicile educaționale potrivite pentru 

etapa în care România dorește să ajungă?  
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Educația „verde” între perspectivă educațională și nevoia socială de 

schimbare a comportamentului față de mediu / The Green education 

between educational perspective and the social need to change behavior 

towards the environment 

 

 

Oancea Marius Claudiu1, 2 

 

Rezumat: Educaţia verde are la bază coabitarea armonioasă a omului în mediul său de viață 

printr-un sistem de valori, atitudini și aptitudini specifice modului de viață „eco”, menit să permită 

schimbarea mentalului individual și colectiv prin intermediul triadei informare, formare și 

transformare, oferind elevilor prin numeroasele ramificații disciplinare posibilităţi diverse de 

explorare şi analiză a mediului înconjurător. Rezultatele acestor explorări trebuie să contribuie la buna 

înţelegere a mecanismelor care asigură funcţionalitate componentelor mediului înconjurător, iar 

acţiunile noastre trebuie să vină în sprijinul elementelor de mediu, asigurând o gospodărire mai bună a 

acestora, care să le asigure durabilitate. 

Cuvinte cheie: educaţie, paradigmă, verde, mediu 
 

Abstract. The Green education is based on the harmonious cohabitation of man in his living 

environment through a system of values, attitudes and skills specific to the  “eco” way of life, 

designed to change the individual and collective mind through the triad of information, training and 

transformation, offering students numerous disciplinary ramifications of various possibilities to 

explore and analyze the environment. The results of these explorations must contribute to a good 

understanding of the mechanisms that ensure the functionality of the environmental components, and 

our actions must support the elements of the environment, providing a better management, which will 

support their sustainability. 

 Keywords: education, paradigm, green, environment 

 

Cultura educațională este izvorâtă din realitățile prezentului și are menirea de a 

deschide căi pentru provocările viitorului, iar luarea în considerare a paradigmei educaței 

„verzi” nu face altceva decât să evidențieze rolul determinant al mediului de viață în practica 

educației contemporane. În acest context paradigma educației „verzi” devine un sistem de 

reguli, norme, principii prin care să abordăm lumea care ne înconjoară. Există o strânsă 

legătură între sistemul de valori promovat de sistemul educațional și matricile 

comportamentale care izvorăsc din aceste valori. Abordarea educației ecologice sau a 

educației pentru mediu sub sintagma de „verde” pornește și de la o realitate politică a lumii 

românești de astăzi care are ca și corespondent o mișcare politică reprezentată de Partidul  

Verde al cărui impact asupra populației rămâne unul modest, la fel cum modestă rămâne și 

atenția populației românești asupra problemelor de mediu, dar și de la scenariile de 

desfășurare a activităților educaționale și socio-economice pe timpul pandemiei actuale cu 

Sars Cov-2. 

                                                             
1 Profesor la Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad, Bd. Republicii, cod poștal 315700, e-mail: 

oanceaclau@gmail.com 
2 Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice şi metodice a Societăţii de Geografie din 

România, Filiala Timiş, ediţia a V-a, din 22.01.2021 

 



REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

 

- 129 - 
 

Educația ecologică se poate defini ca fiind procesul de integrare armonioasă a omului 

în mediul său de viață printr-un sistem de valori, atitudini și aptitudini specifice modului de 

viață „eco”, menit să permită schimbarea mentalului individual și colectiv prin intermediul 

triadei informare, formare și transformare, iar prin numerosele ramificații disciplinare care 

vizează problemele de mediu, tinde să primească o importanță educațională tot mai mare, 

devenind o adevărată paradigmă aducațională. 

Paradigma reprezintă un exemplu, un model valorificat în domeniul educației în cazul 

nostru. Termenul de paradigmă este lansat de Thomas S. Kehn în lucrarea „Structura 

revoluțiilor științifice”, cu ediții în anii 1962 (prima ediție) și 1970 (a doua ediție). Paradigma 

se constituie ca și concepție generală despre lumea în care trăim dar și lumea spre care ne 

îndreptăm, cu valori comune la nivelul membrilor unei comunități, făcând necesară 

implementarea acestora în sistemul educațional care acționează în comunitate. Conceptul de 

paradigmă vizează două semnificații majore ale ecologiei și anume: a.) o știință care se 

constitue într-un sistem epistemiologic (o cale de cunoaștere) ce utilizează un sistem propriu 

de investigare a realității; b.) un mod de abordare a problemelor sociale prin intermediul 

disciplinei respective, ambele menite să asigure răspunsuri cât mai implicate în practică și 

rezolvarea unui număr cât mai mare de probleme identificate la nivelul realității geografice/ 

înconjurătoare. 

Unul dintre cei mai recunoscuți analiști ai problemelor de mediu la nivel plantar este 

L.R. Brown, care a introdus termenul de eco-economie sau economie ecologică, adică o 

economie care să se dezvolte pe termen lung fără a afecta suportul acesteia- mediul, ne 

avertizează asupra numeroaselor riscuri la care ne supunem prin continuarea practicilor 

economice mercantile actuale și ne îndeamnă să călcăm ușor pe Pământ spre a nu-l zgudui, a 

nu-i distruge echilibrele care au asigurat mii de ani condițiile de locuire pe planeta nostră. Iată 

că elementul de referință pentru întreaga noastră mișcare și dezvoltare reflectată de „urmele” 

pașilor lăsați este Pământul- planeta eternă, denumită diferit în funcție de ipostazele care ne 

interesează: planeta albastră, planeta verde, planeta oamenilor, planeta începutului și a 

sfârșitului, planeta Divină.  

Toate acestea nu fac decât să ne trimită la multiplele implicații ale omului asupra 

acestui Pământ, a cărui cunoaștere a devenit la fel de incitantă precum cunoașterea binelui și 

a răului din grădina Edenului, de unde Adam și Eva sunt trimiși pe Pământ spre a descoperi 

latura pământeană a vieții și de aici greșelile, suferințele și neputințele umane, dar și 

înțelepciunea, farmecul și responsabilitatea de a gestiona grija și traiul pământesc. 

Fiecare pas al nostru pe Pământ poartă o amprentă proprie și aici nu mă gândesc doar 

la propriul cod genetic sau la propria personalitate, ci la implicațiile sociale ale fiecărei 

acțiuni sau activități pe care o desfășurăm, cu atât mai mult cu cât granița celor 7 miliarde de 

locuitori ai planetei a devenit istorie, la fel cum istorie a devenit călătoria în spațiul cosmic 

sau dezintegrarea atomului. Cu toate acestea, barierele cunoașterii rămân un subiect la modă 

la fel cum, prețul cunoașterii sau implicațiile practice ale acesteia au devenit nu doar apanajul 

bunăstării și al prosperității ci și al decalajelor și degradărilor de toate felurile, gândindu-ne 

fără de tăgadă, în cele din urmă la transformările și suferințele acestui Pământ. 

Poluarea, sinonimă cu murdărirea acestui Pământ, a devenit un subiect de dezbatere 

permanentă îzvorâtă din implicațiile vieții cotidiene asupra mediului, care se regăsește tot mai 

greu în fața provocărilor pe care i le propunem. Iată cum poluarea sfidează armonia, după 

cum echilibruil politic sfidează echilibrul ecologic. Nu putem gândi viitorul societății fără 

menținerea echilibrului ecologic planetar, iar educația pentru natură sau educația ecologică 
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devine o componentă esențială a sistemelor pedagogice în contextul în care evoluția societății 

nu poate fi ruptă de evoluția educației. Pe acest făgaș, prin care problemele lumii 

contemporane se reflectă în conținutul procesului educațional se înscriu și problemele globale 

ale omenirii care generează în plan educațional direcții noi de acțiune pedagogică sub 

sintagme noilor educații.  

Fie că le numim educație ecologică, educație pentru natură, educație pentru mediu, 

educație pentru dezvoltare durabilă, educația verde sau educație environmentală, ele 

reprezintă tot atâtea posibilități de lărgire a conținuturilor educației pentru o mai bună 

integrare a elevilor în viața socială, fiind convinși de necesitatea ocrotirii naturii și 

gospodărirea corectă a acesteia.  

Referințele ecologice asupra educației nu le putem gândi fără a face trimitere la 

etimologia acestui cuvânt, introdus de Ernest Hekel, cu origine în cuvintele grecești oikos 

(casă, habitat) și logos (știință, cunoaștere), care ne trimit cu gândul la conexiunile dintre om 

și mediul său de viață, iar la o scară mai mare dintre om și Pământ, privind Pământul ca și 

casă a omului. Sigur că sintagma „avem un singur Pământ” ne deplasează spre o realitate 

gândită singular, oricare greșeală a acțiunilor noastre fiind contabilizată în dinamica 

întregului planetar care funcționează după reguli stricte în care fiecare componentă are un rol 

și un rost în evoluția spațio-temporală a planetei.  

Ne întrebăm poate, de multe ori, de ce este atât de importantă educația ecologică, 

educația pentru mediu în zilele noastre ? Răspunsul vine din faptul că ea încearcă să găsească 

soluții viabile la unele realități actuale cum ar fi: dispariția unor specii și reducerea diversității 

biologice, aridizarea unor areale care anterior nu se confruntau cu această problemă, de aici 

fiind doar un pas până la deșertificare, degradarea climatică în sensul amplificării 

fenomenelor meteorologice extreme, contaminarea cu substanțe chimice a componentelor 

învelișului terestru, creșterea problemelor de sănătate și incidența bolilor grave, sărăcia și 

foametea ca rezultat al subdezvoltării economice și sociale, contaminarea cu deșeuri plastice 

și metalice ș.a. 

Implicațiile ecologiei în viața de zi cu zi ne fac să vorbim despre ecologie cu sensuri 

multiple cum ar fi ecologia socială, ecologia juridică, ecologia instituțională, ecologia clasei, 

ecologia familiei, ecologia educațională ... reflectând tot atâtea moduri de a privi relațiile 

dintre oameni și mediile care influențează viața diversă a acestora. Astfel, problemele 

teoretice devin mai devreme sau mai târziu probleme practice rezultate din confruntările la 

care ne supune viața cotidiană, iar degradările pe multiple planuri a relațiilor om-mediu ne 

fac să devenim martorii distugerii treptate chiar a sistemelor care sprijină viața pe Pământ.  

Iată pentru ce trebuie să insistăm asupra laturii „verzi” a educației identificând scopuri 

multiple întregului parcurs educațional. Dintre scopurile educației pentru mediu putem 

aminti: 

- să ajute elevii să-și dezvolte capacitatea de a gândi atât critic critic sau autocritic 

cât și creativ; 

- să fie sensibili la problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea; 

- să cunoască forme de interacțiune a oamenilor cu mediul, să înțeleagă 

funcționarea mediului; 

- să să identifice probleme de mediu, cum apar și cum pot fi rezolvate acestea; 

- să dobândească un set de valori și sentimente de grijă față de mediu; 

- să folosească un instrumentar de bază în investigarea mediului. 
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Toate aceste aspecte teoretice ne îndeamnă să oferim o altă viziune asupra activităților 

noastre la clasă, să regândim statutul copilului ca „magazie” de informații spre cel de 

„gestionar” al informațiilor, făcându-l capabil să adapteze, chiar puținul pe care-l știe, la 

situații concrete și cât mai diverse. Ecologia și latura practic-comportamentală impusă de 

aceasta, în viziunea actuală, nu mai poate face parte doar din structura unei singure 

discipline-biologia, iar geografia ca știință care studiază interacțiunea dintre geosferele 

Terrei, punând în centrul acestei interacțiuni omul, poate să ofere multiple răspunsuri la 

problemele de mediu, tocmai prin surprinderea dinamicii geosistemelor, pornind de la cel 

planetar aflat în corelație cu dinamica Sistemului Solar și de aici cu întregul Univers, până la 

sistemele teritoriale de mici dimensiuni capabile să confere trăsături geografice distincte, 

rezultate din interacțiunea elementelor spațiului geografic.  

Prezentarea acesta a pus accentul pe aspectele teoretice deoarece latura practică a 

acestor idei va face apanajul viitorului, prin care geografii vor avea ocazia să reliefeze 

multiplele aspecte practice ale acestui tărâm minunat al educației pentru natură cu 

concretizări atât la nivelul programelor școlare cât și al posibilităților de a desfășura activități 

practice pe teren care să surprindă situații concrete și probleme concrete cu soluții aferente, 

surprinse la nivelul fiecărui spațiu geografic investigat. 
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Aspecte metodico-didactice privind studiul alunecărilor de teren / 

Methodological aspects regarding the study of landslides 

 

 

Pop Vasile Viorel1 

 

 

Rezumat. Geografia este una dintre disciplinele cu profund caracter practic. Pentru a 

cunoaște un spațiu este nevoie atât de o fundamentare teoretică, cât și de activități în teren pentru a 

aplica cele învățate în sala de clasă și pentru a forma noi competențe elevilor. Alunecările de teren 

sunt printre cele mai periculoase procese geomorfologice naturale din lume. Astfel, alunecările de 

teren sunt în prezent unul dintre cele mai studiate fenomene naturale. Datorită efectelor acestor  

procese geomorfologice care îl au asupra populației și a activităților acesteia, alunecările de teren 

reprezintă obiectul de studiu a oamenilor de știință, rezultatele materializându-se în numeroase studii 

de specialitate. În învățământul românesc programele școlare de geografie, în vigoare, la clasele de 

liceu, și programele vechi la clasele gimnaziale, tratează foarte superficial problematica alunecărilor 

de teren. 

Cuvinte cheie: alunecări de teren, glimee, drumeție, proiect de lecție, programe școlare 

 
Abstract. Geography is one of the subjects with a deeply rooted character. In order to know a 

space, both a theoretical foundation and field activities are needed to apply what is learned in the 

classroom and to form news kills for students. Landslides are among the most dangerous natural 

geomorphological processes in the world. Thus, landslides are currently one of the most studied 

natural phenomena. Due to the effects of thesegeomorphologicalprocessesthathave it on 

thepopulationanditsactivities, landslides are theobject of scientists’ research, resulting in several 

specialized studies. In the Romanian education, thegeographyschoolcurricula, in force, in 

highschoolclasses, andthe old curricula at thegymnasiumclasses, treatverysuperficiallytheissue of 

landslides. 

Keywords: landslides, glimee, hiking, lesson plan, school programs 

 

 

1. Noțiuni introductive. Geografia este una dintre disciplinele cu profund caracter 

practic. Pentru a cunoaște un spațiu este nevoie atât de o fundamentare teoretică, cât și de 

activități în teren pentru a aplica cele învățate în sala de clasă și pentru a forma noi 

competențe elevilor. Pornind de la această idee am organizat activitățile prin care am urmărit 

formarea unor competențe în cea ce privește studiul alunecărilor de teren la elevii din clasele 

a V-a și a VI-a.  

Prin activitățile didactice (diverse exerciții de citire, de interpretare a imaginilor, 

planurilor, hărților topografice sau tematice), corespondente unităților de învățare, prin 

observațiile efectuate asupra proceselor și fenomenelor geografice sesizabile direct în mediul 
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lor natural, se antrenează în activități independente și conștiente, care au ca rezultat învățarea 

logică și cantitativă a conținuturilor, într-un mod corect, holarhic și pe durată îndelungată. 

Descifrarea proceselor, obiectelor și fenomenelor geografice în mediul lor natural, 

unde elevii vin în contact direct cu realitatea este precedată de activități de descoperire a 

orizontului local: reprezentarea cartografică, semne convenționale, scară de proporție, hărți 

tematice, curbe de nivel (la capitolul: Cartografie); scoarță terestră, minerale, roci, agenți 

externi, agenți interni, eroziune, altitudine, forme majore de relief, microforme de relief 

(alunecări de teren, văi fluviale, ravene etc).(la capitolul: Litosfera); bazin hidrografic, 

confluență, afluenți, râu, izvor, debit, strat freatic, poluare etc. (la capitolul: Hidrosfera) etc. 

2. Activități didactice privind studiul alunecărilor de teren 

 Alunecările de teren sunt printre cele mai periculoase procese geomorfologice 

naturale din lume. Astfel, alunecările de teren sunt în prezent unul dintre cele mai studiate 

fenomene naturale. Datorită numeroaselor areale afectate de alunecări de teren, determină 

stabilirea acestor procese în categoria fenomenelor geomorfologice care afectează populația 

provocând pagube materiale și pierderi de vieți omenești. Datorită efectelor acestor  procese 

geomorfologice care îl au asupra populației și a activităților acesteia, alunecările de teren 

reprezintă obiectul de studiu a oamenilor de știință, rezultatele materilizându-se în numeroase 

studii de specialitate. 

În învățământul românesc  programele școlare de geografie, în vigoare, la clasele de 

liceu, și programele vechi la clasele gimnaziale, tratează foarte superficial problematica 

alunecărilor de teren. Cu noile programe la clasele gimnaziale această inadecvență a fost un 

pic estomptată prin includerea în programa de clasa a V-a în cadrul reliefului orizontului 

local, unde sunt specificate unele teme privind procesele geomorflogice: ”Reguli de 

comportare și măsuri de protecție în cazul producerii de fenomene și procese în orizontul 

local (prăbușiri, alunecări de teren, cutremure etc.)„ (Programa de geografie clasa a V-a, 

2017). 

 Discrepanța dintre programa școlară de clasa a V-a, și nu numai, și manualele 

alternative, pe această temă este demnă de o cauză mai bună. Rămâne la latitudinea și 

inspirația cadrului didactic, în ceea ce privește, abordarea acestor teme la clasă, deoarece 

textul informativ despre alunecările de teren și alte procese geomorfologice lipsește cu 

desăvârșire. Prin introducerea acestor teme se dorește formarea unor competențe și 

comportamente atitudinale,  la elevi, care țin de  managementul și comportamentul în situații 

de calamități naturale.  

Activitățile didactice care au ca tematică alunecările de teren cuprind mai multe etape: 

 Etapa premergătoare activității din teren: 

 documentarea elevilor după indicațiile cadrului didactic,  

 activități didactice de informare în vederea familiarizării 

elevilor cu noțiunile elementare despre alunecări.  

 Activitatea în teren, 

 Feedback-ul elevilor asupra activității/evaluarea activității.  

2.1.  Documentarea elevilor asupra alunecărilor 

Documentarea elevilor asupra temei de cercetare se poate face în mai mullte moduri :  

a) La biblioteca școlii (consultarea bibliografiei sugerate) ; 

b) In spațiul virtual (studierea unor site-uri despre alunecările de teren) 

Înaintea efectuării aplicației propriu-zise, elevii se vor familiariza cu noțiunile 

științifice specifice alunecărilor de teren:  
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 definiția alunecării (deplasarea maselor de pământ de-a lungul 

versanților, sub virtutea gravitației ;  

 
Fig. 1. Alunecarea de teren în viziunea elevilor 

 

 cauzele producerii alunecărilor  (cauze naturale: precipitațiile 

abundente, înclinarea mare a versanților, solurile argiloase etc, cauze 

antropice : utilizarea inadecvată a terenurilor, defrișările masive, 

supraaglomerarea terenului cu construcții etc.) 

 

Fig.2. Cauzele alunecărilor de teren  în viziunea elevilor 

 elementele componente ale alunecărilor (zona de desprindere 

sau cornișa, corpul alunecării, patul de alunecare, fruntea alunecării); 
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Fig. 3.  Elementele componente ale unei alunecări, în viziunea elevilor 

 

 clasificarea alunecărilor după morfologia lor (alunecări 

lenticulare, alunecări în brazde, glimee etc.). 

2.2. Activități didactice de informare în vederea familiarizării elevilor cu 

noțiunile elementare despre alunecări 

Aceste activități au avut loc în sala de clasă. Prin activitățile desfășurate în școală se 

urmărește formarea unor competențe și comportamente atitudinale în cea ce privește 

alunecările de teren. 

Competența de a analiza un proces geomorfologic. 

Pentru a explica și a înțelege un proces geomorfologic din mediul încojurător, elevii 

trebuie să cunoască ce tipuri de procese geomorfologice există, clasificarea acestor procese, 

să poată aplica cunoștințele teoretice legate de procesele geomorfologice, respectiv, să poată 

aplica măsurile necesare prevenirii sau combaterii efectelor negative ale acestor procese.  

Metodologic, explicarea unui proces geomorfologic cuprinde două etape: 

I. Analizarea procesului geomorfologic, atât în teren cât și pe hărți sau 

alte mijloace de învățământ 

1. Se stabilește zona unde are loc un proces geomorfologic, realizându-se hărți, 

fotografii și desene ale zonei respective; 

2. Se fac studii pentru a se decide momentul, durata, frecvența și perioada de când are 

loc acel proces geomorfologic; 

3. Se prezintă toate elementele ce au legătură cu procesul geomorfologic; 

4. Sunt stabilite condițiile producerii acelui proces geomorfologic, atât pe teren, cât și 

pe mijloacele de reprezentare folosite; 

5. Aflarea cauzei/cauzelor care sunt răspunzătoare de acel proces; 

6. Se urmărește procesul pentru a putea stabili etapele și fazele urmate de respectivul 

proces geomorfologic; 

7. Se pun cap la cap datele pentru a afla ordinea în care au avut loc etapele procesului 

geomorfologic, urmărindu-se atât în teren, cât și pe reprezentările folosite pentru studiu; 
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8. Se studiază consecințele procesului geomorfologic, atât în teren, cât și pe 

mijloacele de reprezentare; 

9. Se stabilește tipul/tipurile de procese, dar și ce fenomene au avut loc în timpul 

procesului/proceselor geomorfologice. 

II. Descrierea procesului geomorfologic 

1. Toate etapele și fazele procesului geomorfologic sunt surprinse prin desene 

succesive;  

2. Se realizează o clasificare a elementelor ce țin de procesele geomorfologice, a 

fenomenelor ce au/au avut loc; 

3. Se realizează o scurtă descriere a procesului geomorfologic; 

4. Se realizează o schemă a procesului geomorfologic, reprezentând toate etapele 

în ordinea în care au avut loc. 

Elevii pot folosi această competență, de explicare și prezentare a proceselor 

geomorfologice în situații și cazuri diferite. Aceștia pot percepe direct, pe teren, un anumit 

proces geomorfologic, căruia îi pot prezenta și explica etapele și fenomenele implicate. De 

asemenea elevii pot intra indirect în contact cu un proces geomorfologic, prin expunerea 

respectivului în filme, în fotografii, sau prezentarea în lucrări științifice, aceștia putând fi 

capabili să îl explice.  

Proiect de lecție – Alunecările de teren și consecințele lor 

Prof. Pop Vasile Viorel 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „ George Coșbuc” 

Tipul lecției: de predare-învățare 

Competențe transversale: capacitatea de analiză a informațiilor, dintr-un text, 

sintetizarea datelor într-o schemă, analizarea fotografiilor.  

Competență specifică geografiei: capacitatea de a explica un proces geomorfologic – 

în speță, alunecarea de teren. 

Obiective operaționale: După efectuarea lecției, elevii vor putea fi capabili să: 

- stabilească, pe baza unei fotografii, care sunt părțile alunecării de teren; 

- sintetizeze informații dintr-un text; 

- scrie un text explicativ legat de procesul geomorfologic – alunecarea de teren; 

- folosească informațiile dintr-un text și să completeze un text lacunar; 

- realizeze o clasificare după un anumit criteriu, a unor informații; 

- realizeze schematic informațiile referitoare la alunecarea de teren; 

- reprezinte printr-un desen etapele premergătoare unei alunecări de teren și post 

– alunecare de teren.  

Resurse materiale: fotografii, bloc-diagrame, texte informative, texte lacunare. 

Resurse procedurale: observația, conversația, analiza de text, realizarea de desene, 

completare text lacunar, realizarea schematică a informațiilor sub forma unui organizator 

grafic de tip liniar, vertical sau arbore (M. Dulamă, 2010, p.143).  

Prezentarea procesului geomorfologic – alunecarea de teren  

        Pentru a începe prezentarea unui proces geomorfologic, în speță, alunecările de 

teren, elevilor le-a fost prezentat un cadru general legat de acestea, majoritatea cunoscând 

faptul că în multe localități alunecările de teren produc dezastre, afectează drumurile și căile 

ferate, distrug case și culturi agricole.  

          Elevii sunt focalizați spre identificarea problemei geografice. Alunecările de 

teren au o cauză, care dacă ar fi cunoscută ar putea conduce la oprirea acestora. Identificarea 
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terenurilor cu risc de alunecări și evitarea construcțiilor de orice natură pe respectivele 

terenuri este un alt aspect de luat în seamă. Pentru rezolvarea acestor aspecte, trebuie să aflăm 

care sunt condițiile producerii alunecărior de teren și a modului în care au loc acestea.  

În cadrul desfășurării activităților ce țin de prezentarea procesului geomorfologic – 

alunecarea de teren, se disting câteva etape: 

1.Identificarea și analiza elementelor 

   Pentru această etapă elevii trebuie să fi fost familiarizați cu conceptele ce țin de 

procesele alunecărilor de teren. 

    Elevii trebuie să fie capabili să identifice locul unde are loc alunecarea de teren. In 

primul rând trebuie să identifice despre ce formă de relief este vorba, ce elemente pot fi 

observate în imagini. La acest nivel elevii sunt îndrumați să identifice toate elementele 

vizibile.  

    Mai departe trebuie stabilit momentul în care a fost realizată fotografia ce surprinde 

alunecarea de teren. În funcție de elementele ce apar în poză, elevii identifică anotimpul.  

      Ulterior sunt stabilite elementele ce țin de procesul geografic. Se urmărește 

aspectul terenului implicat în alunecare, prezența/lipsa vegetației, cum s-a produs alunecarea 

etc.  

2. Interpretarea semnificației tuturor elementelor identificate de către elevi, în prima 

etapă. Se pornește de la stabilirea unei ipoteze ce a condus la producerea alunecărilor de 

teren. Un exemplu de ipoteză ar putea fi umezirea terenului. Se stabilește mai departe relația 

de proporționalitate dintre gradul de umezire al terenului și cantitatea de apă, pentru a se 

explica producerea procesului geomorfologic în momentul respectiv. 

  Terenurile unde există argilă și nisipuri sunt predispuse la producerea alunecărilor de 

teren. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că nisipul umed are o masă mai mare față de 

cel uscat, iar legătura dintre particulele de nisip nu este la fel de strânsă, când nisipul este 

umezit. De asemenea argila umedă produce alunecări.  

3. Etapa aplicativă 

- Ce consecințe au alunecările de teren? (...distrugerea clădirilor, a vegetației, a 

solurilor, formarea unor lacuri sau bălți). 

- Ce măsuri se pot lua pentru a preveni alunecările de teren? (....împăduriri, 

realizarea unor canale de scurgere etc). 

În această etapă se pune mare accent pe consecințe. Ce rămâne în urma alunecărilor 

de teren? Răspunsul: căi ferate și drumuri distruse, terenuri agricole, case devastate.  

Elevii sunt familiarizați cu posibilitățile existente, care puse în aplicare, ar reduce 

pagubele sau chiar ar preveni producerea alunecărilor de teren. Împăduririle, creare de fântâni 

care să colecteze apa sau amenajarea unor canale de scurgere a apei, sunt măsuri care ar 

preveni producerea proceselor geomorfologice ce stau la baza alunecărilor. 

Măsurile pot fi aplicate și în cazul alunecărilor ce au loc deja, pentru a fi stopate.  

4. Nivelul sintezei 

    În această etapă pe baza informațiilor dintr-un text se completează un text lacunar, 

se analizează informațiile aflate referitoare la alunecarea de teren, se completează 

organizatorul grafic de tip arbore, organizatorul grafic de tip liniar vertical. 

Sarcină de lucru: lucrați în perechi de câte patru. 

1) Citiți textul din Anexă. Analizați informațiile despre alunecarea de teren. 2) 

Completați textul lacunar pe baza informațiilor extrase din text. 3) Completați organizatorul 

grafic de tip arbore pe baza informațiilor extrase din text. 4) Completați pe organizatorul 
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grafic de tip liniar vertical procesele care se produc în etapa premergătoare și în etapa 

declanșatoare a unei alunecări de teren, în ordine cronologică. 

Text lacunar. O condiție pentru ca o alunecare de teren să se producă este necesară 

alternanța de straturi de roci.......................și de straturi de roci.................O a doua condiție 

pentru ca o alunecare de teren să se producă este ca aceste două straturi să fie............ Chiar 

dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, alunecarea de teren nu s-ar produce dacă straturile 

ar fi umezite, dar așezate...............................Fenomenul de creștere a dimensiunii particulelor 

de argilă se numește..................Râpa de desprindere este.................Corpul alunecării 

este...................Patul alunecării este..................  

Organizator grafic de tip arbore (M. Dulamă, 2008) 

Alunecările de teren        sunt.... 

Locul        în regiunile ...... 

Timpul          frecvență 

 

        durată 

Condiții  

 

Cauza  

 

Desfășurare  

 

Consecințe  

 

  Măsuri de combatere  

Organizator de tip liniar vertical 

 

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
b. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

      
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

      
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  
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e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

      
f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

 

Rezolvarea sarcinilor de lucru 

Alunecarea de teren  reprezintă deplasarea unor mase de roci pe versanți în lungul 

unor suprafețe care le separă de partea stabilă a versanților. 

Locul   în regiunile de deal sau montane 

Timpul frecvență- în anotimpul ploios, la topirea zăpezii 

                       durata – de la câteva ore la zeci de ani 

Condiții          structură în care există un strat impermeabil la bază 

                        înclinarea stratelor 

          umezirea stratelor 

Factorii         premergători ai alunecării        panta 

strate argiloase sau mărnoase 

                       declanșatori ai alunecări       ploi puternice 

                                                                           cutremure 

 

 

Desfășurare              ploaie, topirea zăpezii 

                                    Gonflarea stratului de argilă  

                                   Umectarea puternică a stratului de nisip 

                                    Formarea unei pelicule de apă între strate 

                                  Alunecarea stratului de la suprafață 

                                   Formarea corpului alunecării             

                                  distrugerea caselor  

Consecințe                distrugerea arborilor 

                                  distrugerea drumurilor 

Cauze          gravitația 

Măsuri de combatere       plantarea de nuci 

                                       drenarea apei 

 

 

Organizator de tip vertical: procesul de desfășurare a alunecărilor de teren 

a. Ploaie, topirea zăpezii 
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b. Umezirea stratelor 

      
c. gonflarea stratului de 

argilă  

      
d. umectarea puternică a 

stratului de nisip  

      
e. formarea unei pelicule 

de apă între strate 

      
f. alunecarea stratului de 

la suprafață  

      

  Materialul informativ al lecției 

Alunecările de teren sunt prezente acolo unde se însumează o multitudine de factori 

cum ar fi: plasticitaea mare a rocilor, lipsa densității vegetației, precipitații bogate, o pantă 

peste 100 la care se mai poate adăuga folosirea agricolă neadecvată. Când toate aceste condiții 

sunt întrunite echilibrul general se rupe și apar crăpături în stratul de sol urmate de deplasări 

ale acestuia. Aceste procese sunt prezente aproape pretudindeni dar diferă formele de 

manifestare și intensitatea. 

Scoarța terestră reprezintă o alternanță de straturi permeabile, de nisip și 

impermeabile, de argilă. Stratul de nisip se umezește la contactul cu apa.  

Argila este formată din particule mici, înconjurate de particule de aer. Apa pătrunde 

printre particulele de argilă și ocupă spațiul ocupat de moleculele de apă. Ulterior particulele 

de argilă se măresc ca volum, fenomen cunoscut sub numele de gonflare. Odată mărite 

particulele de argilă, acestea ocupă și spațiul destinat aerului, astfel că apa nu mai poate să se 

infiltreze spre stratul de nisip următor. Particulele de argilă, care au ocupat și spatiul 

particulelor de aer, reprezintă un strat impermeabil, care va face ca toată apa să rămână în 

stratul de nisip de la suprafață, care va fi tot mai umezit, îți va mări masa tot mai mult. Odată 

umezit nisipul, legătura dintre particule scade în intensitate. Legătura dintre stratul de nisip și 

cel de argilă este distrusă de mai muți factori, precum: pelicula de apă acumulată la nivelul 

stratului impermeabil de argilă, cresterea în volum a particulelor de argilă. Când stratul de 

nisip atinge o anumită masă, sub acțiunea forteigravitaionale, acesta alunecă. 

Procesele antropice constau în diverse tipuri de excavați, nivelări, acumulări și 

construcții, care au devenit tot mai intense în ultimele secole, acestea se realizează într-o 

majoritate covârșitoare la altitudinea de sub 800 m. 

Principala acțiune antropică este defrișarea care este efectuată atât pentru extinderea 

pășunilor (acest lucru se făcea în trecut) cât și pentru valorificarea industrială și comercială a 

lemnului. Acestea duc la alunecări de teren, torențialitate și spălare în suprafață (acolo unde 

s-a „tăiat la ras”), astfel suprafața terenurilor degradate este în continuă creștere. 

Când vorbim de o alunecare de teren, trebuie să evidențiem că aceasta are mai multe 

părți.  
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Locul de desprindere, cel de unde au plecat masele de roci, se numește râpă de 

desprindere. Masele de roci ce au alunecat reprezintă corpul alunecării, în timp ce suprafața 

pe care s-a deplasat acest corp este cunoscută cu denumirea de patul alunecării.  

În cazul alunecărilor de teren acționează două forțe: forța de alunecare și forța de 

rezistență. Raportul dintre forțele de rezistență și forțele de alunecare este reprezentat de 

coeficientul de siguranță. Când cresc forțele de alunecare, față de cele de rezistență, atunci 

coeficientul de siguranță va avea valori subunitare, în acel loc producându-se o alunecare de 

teren.  

În zonele unde au loc alunecări de teren se observă crăpături distribuite constant în 

lungul alunecării. Crăpăturile sunt dispuse transversal în masa alunecătoare, fiind 

perpendiculare pe direcția alunecării.  

Cel mai important element ce trebuie urmărit în cazul unei alunecări de teren este 

suprafata de alunecare. Se urmărește care este adâncimea la care se găsește suprafața de 

alunecare, dar și forma geometrică a acesteia. Adâncimea poate varia de la câțiva metri la 

câțiva zeci de metri.  

2.3. Activitatea în teren 

Activitatea în teren se poate desfășura sub diferite forme precum: 

 expediția, tabăra și orientarea turistică, 

 vizita geografică, 

 drumeția cu scop și conținut geografic 

 excursia cu scop și conținut geografic (Dulamă, Roșcovan, 

2007). 

Activitățile de bază care se pot desfășura în orizontul local, în funcție de prevederile 

programei școlare, constau în aplicații variate, drumeții, vizite și excursii de scurtă durată. 

Conținutul lor constă în studiul împrejurimilor apropiate școlii, teritoriul localității, cu 

particularitățile lor fizico-geografice. Contactul cu natura produce asupra elevilor o impresie 

deosebită, lăsând urme  în amintirile lor, creându-le sentimentul de dragoste pentru orizontul 

local. Folosirea activităților extrașcolare îi învață să trăiască colectiv, să se ajute între ei, 

contribuie la o educație ecologică de bună calitate. Orice aplicație în orizontul local, dacă este 

bine organizată și condusă, valorează cât un întreg ciclu de lecții, elevii fiind puși să 

descopere în mod independent cunoștințele prin observare.  

Necesare sunt aplicațiile cu harta în teren care le oferă posibilitatea elevilor de a 

confrunta aceste reprezentări cu realitatea, înțelegerea semnelor convenționale pentru a putea 

citi și interpreta reprezentările geografice și cartografice. Toate aplicațiile ce țin de relief, 

climă, hidrografie, vegetație, faună, soluri, și nu numai, reprezintă subiecte de bază care 

trebuie urmărite în orizontul local. (Dulamă, 2010). 

Rolul aplicațiilor în teren la clasele  a V-a și a VI-a reprezintă una dintre formele cele 

mai eficiente pentru a aprofunda noțiunile învățate în cadrul orelor de curs. Numai în acest fel 

elevii observă la fața locului derularea diferitelor procese naturale, tipurile și formele de relief 

rezultate și modul cum forțele externe și interne ale naturii modelează necontenit aspectul 

Pământului. Fără astfel de activități, bazându-ne numai pe manualul școlar, riscăm să ne 

facem treaba numai pe jumătate, chiar și în condițiile în care organizarea și derularea unei 

aplicații de teren de mai multe zile necesită eforturi financiare de către părinți, precum și 

sacrificarea timpului liber ale cadrelor didactice. 

Consider că și în aceste condiții aplicațiile de teren, sau cele care vizează calitatea 

mediului, sunt extrem de utile, deoarece contribuie la dezvoltarea unei atitudini responsabile 



REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

 

- 142 - 
 

față de valorile naturale în vederea conservării lor în stare naturală nealterată și dezvoltă la 

elevi, prin activitățile de învățare „in situ” competențe specifice interdisciplinare. 

2.3.1. Tipuri de activități de învățare 

1. Perceperea și schematizarea orizontului local 

Obiective de referință Activități de învățare 

Competențe la finalul anului Activități de-a lungul anului 

1.1. să identifice formele 

importante de relief din cadrul orizontului 

imediat; 

- activități ce țin de recunoașterea 

elementelor din natură; 

- adunarea de fotografii, scheme 

ce reprezintă formele de relief studiate; 

1.2. capacitatea de localizare a 

elementelor ce aparțin de orizontul local; 

- activități de localizare, de 

recunoaștere, cu ajutorul hărții județului 

și a localității Cluj-Napoca; 

1.3. să identifice și să recunoască 

semnele convenționale ce apar pe harta și 

care reprezintă și codifică condițiile 

naturale; 

 

- conceperea planului zonei; 

1.4. capacitatea de orientare în 

teren 

- activități ce țin de capacitatea de 

orientare în teren, conform reperelor din 

natură sau cu ajutorul busolei; 

1.5. să poată reprezintă diverse 

elemente din mediul înconjurător. 

- capacitatea de a modela cele mai 

importante forme de relief, a modului in 

care este răspândită vegetația, etc. 

 

2. Sesizarea și explicarea elementelor orizontului local; observarea relațiilor ce au 

loc intre  elementele ce aparțin mediului. 

Obiective de referință Activități de învățare 

2.1. să poată identifica elementele 

ce țin de mediul orizontului local; 

- realizarea de observații pe teren; 

- conceperea fișelor de observații; 

2.2. să stie să folosească toate 

procedurile prin care se pot înregistra  

elementele orizontului local; 

- activități cu ajutorul hărții fizice 

a județului și a localității Cluj-Napoca, ce 

implică localizarea formelor de relief 

importante din zonă; 

2.3. să recunoască și să schiteze 

corect elemente ce apartin de orizontul 

local în ansamblul  lor; 

- schematizarea datelor ce țin de 

natură și de evoluție; 

- realizarea de grafice, fotografii, 

diagrame ale evoluției cantităților de 

precipitații, a vânturilor, a regimului 

temperaturilor etc., în orizontul local; 

2.4. să stabilească care sunt 

limitele și altitudinile minime și maxime 

din cadrul orizontului local al localității. 

- realizarea de texte descriptive pe 

baza unui plan; 

- realizarea de desene, schițe, 

sintetizări, ale datelor din orizontul local 

- stabilirea unui plan de îngrijire a 

mediului orizontului local. 



REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

 

- 143 - 
 

 

 

1. Aflarea  și folosirea elementelor de limbaj specifice geografiei. 

Obiective de referință Activități de învățare 

3.1. să poată concepe enunțuri 

simple legate de fenomenele și procesele 

ce au loc în orizontul local; 

- activități de redactare conform 

unui plan de idei; 

- conceperea și formularea de 

întrebări și răspunsuri, de concepte de 

tipul cauza-efect, pe baza unui fenomen 

studiat; 

3.2. să poată interpreta legătura 

dintre unitățile de relief importante și 

evoluția cadrului local; 

- descrierea și analizarea unor 

fenomene și procese ce pot fi  observate 

în cadrul orizontului local; 

3.3. să fie capabili să folosească 

elemente ce tin de limbajul dedicat 

științelor geografice, în cadrul realizării 

textelor, pentru citirea și interpretarea 

fotografiilor si a hărților; 

- descrierea și prezentarea unor 

materiale și texte documentare și 

cartografice, in care sunt descrise 

elementele orizontului local; 

3.4. să poată realiza legături între 

evenimentele, fenomenele și realitățile 

mediului înconjurător. 

- discuții în grup; 

- concursuri cu teme geografice. 

 

2.3.2. Competențe dobândite prin studierea  reliefului din orizontul local 

Studierea reliefului din orizontul local îi ajută pe elevi să dobândească competențe din 

domeniul geografiei: 

- elevii vor fi capabili să se orienteze într-un spațiu real; 

- vor analiza formele de relief, prezentându-le caracteristicile, putând să le localizeze, 

utilizând o hartă; 

- vor putea realiza hărți mentale; 

- vor analiza și prezenta peisajele întâlnite.  

Spațiul reprezintă o înșiruire de  obiecte, fiind locul de desfășurare a unor evenimente 

sau acțiuni. Există mai multe tipuri de spații, cel care ne interesează în această lucrare este 

spațiul fizic, cel alcătuit din toate caracteristicile fizice, materiale și obiective ale tuturor 

lucrurilor care se găsesc în realitatea materială. 

 Competențele legate de orientarea în spațiul real, dobândite de elevi: 

1.Capacitatea de analiză a obiectelor, proceselor sau fenomenelor întâlnite, din punct 

de vedere al formei, poziției, mărimii sau al suprafeței pe care se întinde. 

-Elevii sunt rugați să identifice obiectele, procesele aflate lângă ei sau pe cele situate 

în cele patru puncte cardinale, în raport cu poziția lor. Ulterior elevii trebuie să identifice 

aceste obiecte/procese pe o hartă topografică. 

2. Capacitatea de  a compara fenomenele, procesele sau obiectele întâlnite în spațiul 

real; 

3. Capacitatea de a determina distanța dintre obiecte; 

4. Stabilirea direcției obiectelor, fenomenelor sau a proceselor din spațiul real; 

5. Stabilirea dimensiunilor (lungimea, lățimea, adâncimea) obiectelor; 
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6. Capacitatea de a analiza caracteristicile deplasării corpurilor în spațiul real, 

identificând direcția de deplasare sau viteza; 

7. Stabilirea amplitudinii mișcării obiectelor; 

8. Capacitatea de orientare în teren, folosind hărți sau cu ajutorul punctelor cardinale. 

- Exerciții folosite pentru învățarea punctelor cardinale: elevii sunt îndemnați să așeze 

diverse obiecte, unele față de altele, în funcție de punctele cardinale sau sunt îndemnați de 

profesor să identifice cum sunt situate anumite obiecte, unele față de altele, folosind punctele 

cardinale.   

9. Capacitatea de a estima distanțe, în spațiu 3D, analiza și perceperea reliefului 

Activitatea de predare-învățare a geografiei în ciclul gimnazial poate și trebuie să fie 

completat și exemplificat cu aplicații practice efectuate în orizontului local, având loc și 

consolidarea și formarea la elevi a priceperilor și deprinderilor necesare învățării geografiei. 

Explicarea obiectelor, fenomenelor și proceselor geografice aflate în starea lor 

naturală, în mediul înconjurător apropiat, unde elevul are contact direct cu realitatea, este 

succedată de activități de investigare în orizontul apropiat precum: 

 reprezentări cartografice și întocmirea de hărți tematice, 

 studiul reliefului, tipurilor de roci, minerale, formelor de eroziune, 

 identificarea alunecărilor de teren, 

 observarea și descrierea elementelor unei alunecări de teren, 

 observații asupra faunei și vegetației; protecția mediului înconjurător, 

 elaborarea unor măsuri de prevenire a produceri alunecărilor de teren și 

un plan de măsuri privind protecția imoptriva dezastrelor naturale. 

 Prin investigarea orizontului local se dorește: 

1) Dobândirea și înțelegerea unor concepte din domenii ca geografia, istoria, biologia, 

științele naturii, fizica, chimia. 

2) Învățarea și exersarea unor metode simple de cercetare a realității înconjurătoare 

(observare, înțelegere, analiză, comparare, sintetizare). Prin aceasta se pot determina diferite 

competențe specifice (de exemplu, prezentarea principalelor caracteristici ale reliefului, ale 

cadrului biogeografic, ale climei; identificarea trăsăturilor definitorii ale localității de 

reședință; analiza relațiilor între componentele naturale și cele umane).  

3) Elevii să folosească metode și proceduri de investigare a realității. 

4) Elevii să elaboreze activități de cercetare independentă în orizontul apropiat. 

5) Elevii să-și însușească corect relațiile dintre elementele observate, înțelegând 

caracterul lor structurat. 

Prin studierea reliefului din orizontul local, fie că se desfășoară în lecțiile desfășurate 

în sala de clasă, fie prin intermediul activităților extrașcolare, se poate determina dezvoltarea 

abilității de analiză și investigare a unor elemente geografice. Prin observare directă, prin 

adunarea de materiale și interpretarea acestora, elevii pot efectua lucrări de tipul referatelor, 

proiectelor, portofoliilor, afișelor, pot explica un proces geomorfologic. Realizarea unor astfel 

de materiale duce la dezvoltarea la elevi a dorinței de studiere și de analiză, acordându-le 

avantajul de a emite conform cunoștințelor și competențelor acumulate ipoteze și concluzii 

privitoare la caracteristicile unor elemente, fenomene și procese investigate.  

6) Elevii să conceapă analize ale componentelor orizontului local prin prisma 

interdisciplinară. Privitor la învățarea elementelor antropice, copiii pot descrie pe baza 

observației directe, pot folosi cunoștințe și competențe obținute la istorie (privitoare la 

evoluția așezărilor umane), la biologie (în investigarea mediului înconjurător) sau la chimie 
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(în analiza, aerului, apei, solurilor). Elevii devin capabili să cerceteze, să descrie și să prezinte 

obiective turistice, obiective culturale, să descrie specii ale biosferei caracteristice orizontului 

local, să înțeleagă relaționarea dintre mediul natural și cel antropic din perspectivă 

interdisciplinară, să prezinte evoluția spațiului orizontului local. 

7) Elevii să utilizeze cunoștințele și competențele formate anterior în scopul efectuării 

de activități și lucrări practice. Elevii desfășoară în teren activități practice diverse pentru a 

studia orizontul local: observare directă, culegerea de material pentru analiza ulterioară, 

fotografii și filme, adunare de informații pentru referate și portofolii. Prin îmbinarea teoriei 

cu practica se ajunge în a asigura învățarea componentelor naturale și antropice din orizontul 

local la nivel superior.  Studierea în școală a orizontului local are mare importanță deoarece 

elevii: 

 primesc informații despre mediul local în care trăiesc într-o altă formă 

decât știu ei deja; 

 recunosc prin observare directă dirijată componentele și relațiile între 

acestea; 

 înțeleg problemele cu care se confruntă mediul local și caută soluții de 

remediere; 

  își dezvoltă și valorifică abilitatea de investigare sub îndrumarea 

profesorului; 

 își dezvoltă deprinderea de a investiga, preleva, prelucra, sintetiza 

datele și informațiile despre anumite procese, fenomene, elemente observabile în 

localitate și împrejurimi; 

 obțin dorința de cunoaștere și informații. 

Prin aplicațiile practice se au în vedere cunoașterea obiectelor, fenomenelor și faptelor 

geografice, cantitățile și calitățile acestora, identificarea lor pe hărți, deslușirea legăturilor 

între aceste componente. 

Important este ca profesorul să aleagă lucrări practice adecvate cunoștințelor și 

competențelor elevilor și adaptate materialului ce se predă. 

Studii geografice ale orizontului local se pot realiza și în cadrul activităților didactice 

extrașcolare cum sunt: excursia, drumeția și vizita. Acestea reprezintă un mijloc didactic 

important pentru că dă elevilor posibilitatea de a observa, cerceta și cunoaște în mod direct 

diverse aspecte geografice din natură, precum și să colecționeze material didactic util pentru 

lecțiile viitoare. În funcție de sarcina didactică, activitățile didactice extrașcolare cu caracter 

geografic pot fi organizate: 

În lecțiile desfășurate în ”natură” sau în spațiul școlii, pun accentul pe cunoașterea 

componentelor vizibile ale orizontului apropiat. Am organizat, spre exemplu, lecții de 

recunoaștere în teren a structurii petrografice, elevii având posibilitatea să observe 

orizonturile de gresie și cele argilo-marnoase. Tot cu această ocazie, observând stratele 

sedimentare și înclinarea versantului studiat, elevii și-au dat seama de modul de formare și 

declanșare a alunecărilor de teren. 

2.3.3 Proiectarea activității în teren  

După cum am menționat în capitolele anterioare activitatea în teren se poate desfășura 

sub diferite forme (expediție, tabără vizită geografică, drumeție, excursie). Pentru studiul 

nostru am ales drumeția. 

 Drumeția este o deplasare cu o durată scurtă de cel mult o zi, pe distanțe mici, fără 

mijloace de transport auxiliare și care are ca scop recreerea și refacerea fizico-psihică în 
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cadrul natural. Drumeția este organizată după orele de curs, la sfârșit de săptămână sau în 

vacanțe. (Dulamă, Roșcovan, 2007). 

Proiectul didactic al activității 

Scopul:formarea abilităților pentru turism și drumeție, dezvoltarea interesului pentru 

aceste activități, obișnuirea elevilor cu mersul pe jos, exersarea deprinderilor de orientare pe 

teren, formarea unor competențe și comportamente atitudinale în cea ce privește dezastrele 

naturale, în special alunecările de teren, formarea unor comportamente atitudinale pozitive 

privind protecția  ariilor naturale protejate. 

Participanți: la aplicația propriu-zisă în teren au fost cooptați 20 de elevi din clasele  

a V-a și  a VI-a iar ceilalți elevi din aceste două clase au avut ca temă realizarea unei planșe 

referitoare la alunecările de teren din orizontul local.  

Locație:Fânațele Clujului.  

Traseul:Colegiul Național „George Coșbuc”- Gara CFR - Chinteni- Fânațele 

Clujului. 

Resurse materiale:harta, carnețele, pixuri, echipament outdoor. 

Resurse procedurale:observarea, povestirea, prelegerea, conversația, exercițiul și 

demonstrația. 

Mijloace de transport: autobuz, tramvai 

Pregătirea drumeției. 

1. Am informat elevii și părinții în legătură cu intențiile mele, am 

întocmit documentația necesară, conform Ordinului ministrului Educației nr. 

3.637/2016 pentru modificarea anexei ordinului nr. 3.060/2014 pentru aprobarea 

condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități 

de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, am stabilit  

competențele/obiectivele și modul de desfășurare. 

2. Competențele generale: 

 utilizarea instrumentelor de orientare în spațiu; 

 relaționarea punctelor cardinale din realitate cu cele dintr-un suport 

cartografic simplu; 

 definirea termenilor de bază; 

 manifestarea unui interes pentru cunoașterea mediului. 

3. Competențe tematice: 

 cunoștințe referitoare la momentul, cauzele și locul unde se produc 

alunecări de teren; 

 cunoașterea celor mai importante activități de pregătire și protejare 

împotriva calamităților naturale; 

 diferențierea și stabilirea comportamentelor corecte și a celor greșite  

în caz de alunecări de teren. 

Desfășurarea drumeției 

Punctul de plecare a fost curtea interioară a Colegiului Național „George Coșbuc”, din 

Cluj-Napoca. De aici ne-am îndreptat pașii înspre stația Piața Cipariu, de unde am luat 

autobuzul nr. 35 care ne duce la gara CFR, de unde am luat tramvaiul nr. 102 cu care am 

ajuns la complexul comercial Real din cartierul Iris. De aici ne deplasăm spre Rezervația 

naturală „Fânațele Clujului”, pe un drum neasfaltat prin spatele supermarket-ului, urcând pe 

dealul Sf. Gheorghe (fig.4), poziționat în partea nordică a orașului.  
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  Fig. 4. Orașul Cluj-Napoca, vedere dinspre Dealul Sf. Gheorghe 

 

Ajunși pe zona de interfluviu a dealului observăm în fața noastră alunecarea imensă. 

În acest loc, unde avem o imagine de ansamblu a alunecării (fig.5), facem un mic popas unde 

le cer elevilor să identifice corpul alunecării și elementele componente ale acesteia. În 

completare le explic elevilor modul de formare acestor tipuri de alunecări și îi familiarizez cu 

noțiunile de alunecări stabilizate și alunecări active.  

 

Fig. 5. Rezervația ”Fânațele Clujului”, vedere dinspre Dealul Sf. Gheorghe 

 

După acest popas, coborâm Dealul Sf. Gheorghe spre Valea Caldă, după care ajungem 

la baza alunecării unde peisajul se transformă datorită apropierii noastre de obiectiv (fig.6). În 

acest moment detaliem noțiunile legate de elementele  componente ale alunecării, modul lor 

de formare, tipurile de roci ș. a. (zone de desprindere, movile/copârșaie, depresiuni 

transversale, mlaștini etc.).  
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Fig. 6: Depresiune transversală și zona de desprindere a glimeelor de la ”Fânațele Clujului” 
 

De aici  ne continuăm periplul nostru, șerpuind, printre movile, uneori urcând pe cele 

mai accesibile pentru o priveliște mai bună (fig.7), unde avem ocazia de a aprofunda 

cunoștințele transdisciplinare legate de flora și fauna rezervației.  

 

Fig.7: Vedere panoramică asupra câmpului de glimee de la Fânațele Clujului 

După ce am străbătut la pas toată rezervația, abordând tematica prospusă, ne 

întoarcem având ca punct de referință supermarketul Real, de unde fiecare elev va pleca spre 

domiciliu. 

Valorificarea drumeției  se poate realiza printr-o temă dată elevilor, în funcție de 

anii de studiu. De exemplu, realizarea unei machete  a unei alunecări de teren pentru elevii 

din clasa a V-a și o planșă cu alunecările de teren din orizontul local, pentru elevii de clasa 

VI-a.  

În urma activităților desfășurate la clasă și pe teren, în orizontul local vedem oportună 

introducerea unei materii opționale care să aprofundeze tematica alunecărilor de teren. Acest 
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deziderat este întărit și de lipsa conținuturilor sau superficialitatea acestora din programele și 

manualele școlare.  

Concluzii. Analiza noastră scoate în evidență importanța alunecărilor de teren ca 

procese geomorfologice și impactul acestora asupra activităților umane pe deoparte, și 

activitățile didactice care „se pretează” în studiul acestora. În învățământul românesc  

programele școlare de geografie, în vigoare, la clasele de liceu, și programele vechi la clasele 

gimnaziale, tratează foarte superficial problematica alunecărilor de teren. Cu noile programe 

la clasele gimnaziale această inadecvență a fost un pic estomptată prin includerea în 

programa de clasa a V-a în cadrul relieful orizontului local, unde sunt specificate unele teme 

privind procesele geomorfolgice: ”Reguli de comportare și măsuri de protecție în cazul 

producerii de fenomene și procese în orizontul local (prăbușiri, alunecări de teren, 

cutremure etc.)„ (Programa de geografie clasa a V-a, 2017). Discrepanța dintre programa 

școlară de clasa a V-a, și nu numai, și manualele alternative, pe această temă este demnă de o 

cauză mai bună. Rămâne la latitudinea și inspirația cadrului didactic, în cea ce privește, 

abordarea acestor teme la clasă, deoarece textul informativ despre alunecările de teren și alte 

procese geomorfologice lipsește cu desăvârșire. Prin introducerea acestor teme se dorește 

formarea unor competențe și comportamente atitudinale,  la elevi, care țin de  managementul 

și comportamentul în situații de calamități naturale. 
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Chestionarul ca instrument de colectare a informațiilor în sprijinul 

cercetătorilor din domeniul geografiei medicale / The questionnaire as a 

tool for collecting information in support of researchers in the field of 

medical geography 
 

 

Ipate Mădălina1 

 

 

 Rezumat. Geografia medicală, numită uneori geografie a sănătății, este o zonă de cercetare 

medicală care încorporează tehnici geografice în studiul sănătății în întreaga lume și răspândire a 

bolilor. În plus, geografia medicală studiază impactul climatului și al localizării asupra sănătății 
individului, precum și distribuția serviciilor de sănătate. Acest articol încearcă să analizeze adaptarea 

chestionarelor validate și traduse pentru a le aplica diferitelor categorii de populație. Astfel dorim să 

venim în sprijinul cititorilor mai puțin familiarizați cu procesul de dezvoltare și adaptare a 
chestionarelor validate. 

Cuvinte-cheie: chestionar de colectare de informații, geografie medicală, conceperea și 

administrarea de chestionare 

 

Abstract. Medical geography, sometimes called health geography, is an area of medical 

research that incorporates geographic techniques into the study of health around the world and the 
spread of disease. In addition, medical geography studies the impact of climate and location on an 

individual's health, as well as the distribution of health services. This article tries to guide for 

adapting validated and translated questionnaires to apply them to various population 

categories. We want to support readers less familiar with the process of developing and 

adapting validated questionnaires. 

 Keywords: data collection questionnaire, medical geography, planning and 

conducting a survey 

 

 

Geografia medicală, uneori numită geografie a sănătății, este o arie de cercetare 

medicală care încorporează tehnici geografice în studiul sănătății din întreaga lume și 

răspândirea bolilor. În plus, geografia medicală studiază impactul climatului și al localizării 

asupra sănătății individului, precum și distribuția serviciilor de sănătate. Geografia medicală 

este un domeniu important, deoarece are drept scop să ofere o înțelegere a problemelor de 

sănătate și să îmbunătățească sănătatea oamenilor din întreaga lume, pe baza diferiților factori 

geografici care le influențează (19). 

În domeniul cercetării geografiei medicale, chestionarele cu mai mulți itemi sunt 

adesea folosite pentru a aprecia modificarile apărute în starea de sănătate a unui anumit lot de 

subiecți pe parcursul unei perioade de timp. Ele pot fi direcționate către un eșantion selectat 

pe baza anumitor particularități de expunere sau către întreaga populație și pot constitui un 

real instrument de ajutor în sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății, folosit cu scopul 

de a imbunătăți calitatea vieții și de a îndruma pacienții către îngrijirea cea mai potrivită(1,2). 

                                                             
1  Medic primar, Institutul Național de Sănătate Publică - C.R.S.P. Iași, tel. 0743780530, e-mail: 

mady0268@yahoo.com 
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Încercarea de a realiza un chestionar complet nou sau traducerea dintr-o altă limbă a unui 

chestionar existent, poate întâmpina greutăți. Cea mai mare provocare este de realiza un 

chestionar care să fie eficient pentru a fi utilizat în cercetare, dar și în condiții clinice.  

Acest articol încearcă să ofere îndrumări pentru adaptarea chestionarelor validate și 

traduse, în scopul aplicării acestora la diverse categorii populaționale. Ne dorim să venim 

astfel în sprijinul cititorilor mai puțin familiarizați cu procesul de dezvoltare și/sau adaptare a 

chestionarelor validate.  

Deși utilizarea unui chestionar existent va economisi timp și resurse, un chestionar 

care să includa toți itemii de interes pentru cercetător poate să nu fie disponibil sau 

chestionarul existent să nu fie tradus în limba necesară pentru repondenți. Dacă nu sunt 

disponibile chestionare deja validate sau nu există niciunul care să fie adecvat, este necesar să 

concepem un nou chestionar. Pentru acesta, trebuie avut in vedere faptul că există o serie de 

pași de respectat. 

1. Stabilirea modului de administrare a chestionarului de geografie medicală 

Chestionarul poate fi autoadministrat sau administrat de un membru al echipei de 

cercetare. Această decizie depinde, în parte, de ceea ce intenționează să cuantifice 

chestionarul.  

În cazul în care chestionarul este conceput pentru a măsura percepţii legate de 

calitatea vieţii, șansa ca răspunsurile să fie reale este mai mare atunci când există protecția 

anonimatului și chestionarul este autoadministrat(3). Dacă chestionarul este conceput sa fie 

folosit pentru a afla care aspecte ale bolii provoacă cel mai mare disconfort, respondenții ar 

putea fi mai predispuși să raporteze în exces, într-un efort de a demonstra recuperarea. Pentru 

a obține date cât mai apropiate de realitate, aplicarea chestionarului de către un membru al 

echipei de cercetare poate fi o alegere mai benefică(4). 

În situația în care optăm pentru autoadministrea chestionarului, o cerință obligatorie 

este claritatea întrebărilor, ușurința în alegerea răspunsurilor și a modului de completare a 

chestionarului  

În debutul chestionarului se recomandă folosirea unor întrebări uşoare sau neutre, la 

care oamenii răspund cu plăcere, cu scopul de a antrena subiectul în dialog. În stabilirea 

succesiunii întrebărilor e nevoie să se ţină seama de o serie de aspecte care favorizează 

comunicarea şi stimulează cooperarea subiectului. Răspunsul la fiecare întrebare a 

chestionarului depinde nu numai de faptele sau gândurile subiectului înainte de a intra în 

contact cu cercetătorul, ci şi de modul în care se stabileşte relaţia subiect-cercetător, de felul 

cum subiectul o percepe şi îi evaluează consecinţele pentru propria viaţă. 

2. Stabilirea tipurilor de intrebari (itemi) si dimensiunii chestionarului 

Întrebările conținute de chestionar pot fi deschise sau închise(11). Întrebările 

deschise(10) permit repondenților să elaboreze propriile lor răspunsuri. Deoarece informațiile 

mai detaliate pot fi obținute folosind întrebări deschise, acest tip de întrebari este cel mai mai 

potrivit pentru situațiile în care anchetatorii doresc să adune mai multe informații despre un 

anumit domeniu. Trebuie însă luat in calcul faptul că aceste răspunsuri sunt adesea mai dificil 

de codificat și interpretat, ceea ce face uneori deosebit de dificilă prelucrarea rezultatelor. 

Întrebările închise au un număr limitat de răspunsuri și oferă repondenților un număr limitat 

de opțiuni de răspuns. Avantajul oferit de acest tip de întrebari este dat de ușurința aplicării și 

interpretării. Pe de altă parte, repondenții nu pot totdeauna să își personalizeze răspunsurile, 

iar răspunsurile lor pot fi influențate de opțiunile de răspuns oferite, fiind necesară încadrarea 

într-un tip de răspuns preferat. 
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Dacă trebuie utilizate întrebari închise, ar fi util să fie folosite scale cu alegere 

multiplă, cum este scala de tip Likert(5). Opțiunile de răspuns disponibile în acest caz pot 

varia pe o scală de la 1 la 5, dar este posibilă o gamă largă de opțiuni(6), inclusiv scale de la 0 

la 4 sau de la 1 la 6, etc. O scală Likert permite repondenților să aleagă dintr-un set de 

răspunsuri care cresc sau scad în intensitate. Aceste date sunt cantitative și pot fi ușor 

analizate statistic(4) (exemplu de răspunsuri: 1- nu sunt deloc de acord, 2- mai degrabă nu sunt 

de acord, 3 - sunt în mare măsură de acord, 4 - sunt cu totul de acord). 

Într-un chestionar întrebările trebuie să urmărească o logică internă stabilită de 

cercetător. Ordinea în care întrebările sunt aşezate într-un chestionar capătă o importanţă 

deosebită în anchetă. Există chestionare care pornesc cu întrebări simple și complexitatea 

creşte pe măsură ce se avansează în derularea întrebărilor, altele care încep cu întrebări neutre 

avansând către întrebări personale sau cu întrebări nespecifice mergând către unele foarte 

specifice. Evident, în funcţie de logica internă a cercetării şi în funcţie de obiectivele 

particulare se pot folosi şi chestionare de tip invers, pornind cu întrebări complexe către 

întrebări simple(7). 

Întrebările trebuie să fie formulate într-o manieră clară, simplă, fără înflorituri 

stilistice, respectând regulile gramaticale și topica frazei. Pe baza studiilor efectuate s-a ajuns 

la concluzia ca o întrebare „bună” este cea care nu are mai mult de 20 de cuvinte(6). Dar o 

astfel de cerere de simplitate nu trebuie să impieteze asupra înțelegerii și receptării sensului 

corect al întrebării. Trebuie avută o atenție deosebită în formularea întrebărilor în asa fel încât 

prin întrebare să nu fie sugerat un anumit tip de răspuns și nici să se „serveasca” răspunsul 

gata pregătit. Se recomandă să nu fie folosite negațiile și sunt complet interzise dublele 

negații(5). 

Fiecare item ar trebui să evalueze doar o singură problemă. Elementele care evaluează 

răspunsurile afective (de exemplu: anxietate, depresie) nu trebuie amestecate cu cele care 

evaluează comportamentul (de exemplu: mobilitatea). Elementele care sugereaza un singur 

tip de raspuns, la care toți participanții ar răspunde în mod similar, nu ar trebui utilizate, 

deoarece varietatea mică generată va oferi informații limitate despre itemul evaluat.  

Un alt aspect care trebuie luat in considerare atunci când se formulează itemii este cel 

al revizuirii acestora: după ce grupul inițial de itemi din chestionar este redactat, chestionarul 

trebuie verificat de către un grup de experți calificați. Acest pas este imperios necesar în 

scopul verificării exactității itemilor, care trebuie, pe de o parte, să fie corect formulați atât 

din punct de vedere gramatical cât și logic, iar pe de altă parte trebuie să nu conțină elemente 

sensibile care ar putea fi percepute ca ofensatoare sau discriminatoare de către un anumit 

subgrup de repondenți. Nu există o regulă generală pentru numărul de itemi care alcătuiesc 

un chestionar(13). Este important ca acesta să conțină elemente suficiente pentru a ne ajuta sa 

obținem cât mai multe dintre informațiile avute in obiectivul inițial propus, să fie alcătuit din 

elemente care reprezintă în mod adecvat structura de interes pentru a minimiza eroarea de 

măsurare, însă nu trebuie neglijat faptul că lungimea chestionarului este unul dintre factorii 

care pot induce oboseala repondenților făcând ca aceștia să își piardă motivația de a completa 

și să renunțe înainte de a finaliza parcurgerea întregului chestionar. Consideram util ca în 

prima parte a chestionarului să fie abordate întrebarile cu maxima importanță pentru studiu, 

astfel încat chiar și în cazul nefericit în care unii dintre repondenți s-ar plictisi și ar hotărî să 

trimită chestionarul incomplete, să se poată încerca o interpretare a acestora și nu excluderea 

în totalitate a chestionarului. 
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Dimensiunea chestionarului este dată în principal de numărul itemilor. Este indicat ca 

un chestionar să aibă un număr cât mai mic de întrebări. Dar această regulă nu trebuie să 

impieteze asupra calitaţii chestionarului sau asupra capacităţii de acoperire a temei cercetate. 

Există riscul ca, din dorinţa de a fi foarte clari şi eficienţi în conceperea şi aplicarea 

chestionarului, să nu putem obţine informaţii relevante sau să nu reuşim în urma prelucrarii 

informatiilor obținute să ne atingem obiectivul inițial. Uneori, din dorinţa de a acoperi cât mai 

bine obiectivul propus, tendinţa cercetătorului este de a include în chestionar mai mulți itemi 

decât ar fi absolut necesari, uneori fără un conținut cu adevărat relevant, crescând inutil 

dimensiunea chestionarului. 

3. Pilotarea chestionarului   

Premergator distribuirii chestionarului la întregul lot pe care îl dorim ca participant la 

studiu, este utilă efectuarea unui test pilot (cuprinzând subiecți selecționați pe cât posibil 

asemănător cu participanții din lotul final – nivel de studii, ocupație, vârstă etc) care vor fi 

invitați să transmită neclaritățile și nedumeririle pe care le au, să facă sugestii de îmbunătățire 

a itemilor în așa fel încât să fie crescută claritatea chestionarului și să faciliteze raspunsuri cât 

mai reale. În urma testului pilot se poate obține și o idee aproximativă a distribuției 

răspunsului la fiecare item, ceea ce ne poate aduce informații suplimentare care să determine 

dacă există suficientă variație a răspunsului pentru a justifica înaintarea cu un test la scară 

largă. În măsura în care timpul ne permite, ar fi util ca acest proces de pilotare a 

chestionarului să fie repetat de câteva ori înainte de a se decide forma finală a acestuia (4). 

4. Conținutul intrebărilor  

Referitor la acest aspect, Becker ( 8,9) menționează faptul că, în construcţia întrebărilor 

din chestionar, trebuie avute în vedere o serie de criterii şi anume: relevanţa - conţinutul 

întrebărilor trebuie să fie corelat cu obiectivele cercetării şi să aibă semnificație pentru temă; 

simetria -fiecare întrebare trebuie să se refere la un anumit aspect particular şi unic al 

cercetării; claritatea şi simplitatea; întrebările trebuie să reflecte într-o manieră consistentă 

tema cercetată; adaptarea limbajului – itemii trebuie să fie formulaţi de asemenea manieră 

încât să poată fi cu usurință înţeleşi de către repondenți. 

Pentru validarea unui chestionar nou sunt necesari mai multi pași: 

1. Validarea inițială 

După ce noul chestionar trece prin testarea pilot preliminară și corecturile ulterioare 

acesteia, este necesară efectuarea unui nou test pilot (pe un lot selectat dintre repondenții care 

vor fi luați în studiu), pentru validarea inițială a chestionarului. Eșantionul ales în aceasta 

etapa de testare trebuie să includă un număr relativ mare de repondenți întrucat erorile de 

eșantionare (posibil să apară în cazul utilizării unor eșantioane mici) pot reduce puterea 

statistică necesară pentru validarea chestionarului (14). 

2. Fiabilitatea 

Fiabilitatea unui chestionar se referă la gradul de încredere pe care îl putem avea în 

rezultatele obţinute, măsura în care rezultatele sondajului nu conțin erori de măsurare sau 

gradul de coerență a rezultatelor sondajului. Fiabilitatea unui chestionar poate fi evaluată 

folosind: coerența internă, fiabilitatea test-retest și respectiv fiabilitatea între evaluatori. 

Coerența internă  - reflectă măsura în care itemii chestionarului sunt intercorelați, 

astfel încât, cu cât intensitatea relației între itemii chestionarului este mai mare, cu atât 

consistența sau coerența internă este mai mare. Cercetătorii au elaborat numeroase teste 

statistice pentru a evalua nivelul de fiabilitate. Coerența internă este de obicei estimată 

utilizând coeficientul alfa al lui Cronbach (15). Acest coeficient variază de la 0 la 1 în 
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majoritatea cazurilor, dar valoarea trebuie să fie de cel puțin 0,7. Deoarece el este o funcție a 

lungimii chestionarului, alfa va crește cu numărul de itemi sau dacă variabilitatea fiecărui 

item este mărită. O valoare alfa prea mare (≥ 0,9) indică faptul că unele elemente ale 

chestionarului se repetă, și trebuie luată în calcul eliminarea itemilor care cer același lucru în 

mai multe moduri (15). 

Fiabilitatea test-retest  - se referă la măsura în care răspunsurile indivizilor la 

elementele chestionarului rămân relativ constante în administrarea repetată a aceluiași 

chestionar. Fiabilitatea test-retest poate fi evaluată utilizând coeficientul de corelație Pearson 

(r Pearson)(14). R-ul lui Pearson pentru răspunsurile celor două momente de aplicare a 

chestionarului poate fi denumit coeficient de stabilitate. Un coeficient de stabilitate mai mare 

indică o fiabilitate mai mare a testului-retestare, reflectând faptul că eroarea de măsurare a 

chestionarului este mai puțin probabil să fie atribuită modificărilor răspunsurilor indivizilor în 

timp. Este important de stabilit intervalul de timp optim între administrările chestionarului 

(16). Durata ar trebui să fie suficient de lungă pentru a permite ca efectele memoriei să se 

estompeze și pentru a preveni oboseala, dar nu atât de lungă încât să permită schimbări care 

pot afecta fiabilitatea test-retest. 

Fiabilitatea între evaluatori - Pentru cazul în care mai mulți evaluatori folosesc 

același chestionar, poate fi evaluată măsura în care evaluatorii sunt consecvenți în 

observațiile lor pe același grup de persoane examinate. Această consecvență este denumită 

fiabilitatea între evaluatori sau acordul între evaluatori.  

Validitatea - se referă la gradul în care un chestionar măsoară ceea ce și-a propus să 

măsoare. În acest scop se evaluează proprietățile psihometrice ale chestionarului cu ajutorul 

metodelor calitative și cantitative. Validitatea nu este o proprietate fixă (stabilă) a unui 

chestionar și trebuie să fie evaluată în funcție de eșantionul studiat și de obiectivele 

măsurătorilor. 

Două tipuri majore de validitate ar trebui luate în considerare la validarea unui 

chestionar: validitatea conținutului și validitatea construcției. 

Validitatea de conținut se referă la măsura în care chestionarul acoperă domeniul de 

interes al evaluatorului și la măsura în care conținutul chestionarului este reprezentativ pentru 

domeniul pe este conceput să il evalueze (17). Validitatea de conținut stabilește modul în care 

itemii au fost elaborați și dacă acești itemi par să acopere conținutul dorit. Procesul de 

validare a conținutului depinde în mare măsură de cât de bine experții pot analiza critic 

operaționalizarea conceptelor, selectarea experților corespunzători este crucială pentru a se 

asigura că validitatea conținutului este evaluată în mod adecvat. Exemple de elemente pentru 

evaluarea validității conținutului includ: feed-back-ul referitor la claritatea și ușurinta de 

intelegere a întrebărilor adresate, dacă acestea au acoperit toate problemele care trebuiau 

abordate, masura în care chestionarul propus se poate utiliza pentru evaluări viitoare, dacă 

sentimentul repondenților este că unele dintre întrebări încalcă confidențialitatea etc.(17) 

Pentru evaluarea validității de conținut se pot utiliza o serie de indici, cum sunt: 

Content Validity Ratio (CVR) și Content Validity Index (CVI). Cu ajutorul CVR se 

evaluează gradul în care itemii din chestionar sunt considerați esențiali de către profesioniștii 

în domeniul respectiv, iar prin CVI se evaluează simplitatea, relevanța și claritatea itemilor 

din instrumentul de măsurare (18).  

Validitatea de construct (18) este cel mai important concept în evaluarea unui 

chestionar. Pentru a realiza acest deziderat este necesară raportarea la chestionare deja 

validate. Dacă un chestionar nu are o validitate de construct, interpretarea rezultatelor va 
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întîmpina dificultăți. Prin determinarea validității de construct (de concept) se poate vedea 

dacă chestionarul măsoară ceea ce și-a propus să măsoare. Validitatea construcției unui 

chestionar poate fi evaluată prin estimarea asocierii acestuia cu alte variabile in raport cu care 

care se poate stabili o corelație (pozitivă sau negativă) (17). La determinarea validității de 

constructie sunt aplicate tehnici de analiză statistică cum ar fi analiza factorială exploratorie 

(coef corelație Pearson sau Spearman). 

Avantajele si dezavantajele folosirii chestionarelor ca tehnica de cercetare 

Așa cum este de așteptat, nimic nefiind perfect, și chestionarele utilizate în cercetare 

au atat o serie de avantaje dar și dezavantaje. În conceperea unui chestionar, sau în alegerea 

de a aplica unul sau altul dintre chestionarele deja existente în literature de specialitate, 

trebuie să ținem cont de acest lucru. 

Avantajele chestionarelor 

1. Accesibilitatea(11). Chestionarele reprezintă modalități accesibile de a colecta date 

cantitative (atât din punct de vedere al costurilor cât și al timpului investit). Acesta este 

principalul avantaj în special în cazul chestionarelelor autoadministrate, în care nu trebuie să 

existe o persoană pentru a efectua interviuri față în față, reprezintă o modalitate eficientă, prin 

care se colectează rapid cantități masive de informații de la un număr mare de oameni într-o 

perioadă relativ scurtă de timp. Un chestionar poate fi plasat pe un site web, pe facebook sau 

trimis prin e-mail. Aceste metode au costuri mici sau deloc, dar este necesară o direcționare 

puternică dacă se urmărește o rată mare de răspuns și răspunsuri precise care să poată fi 

utilizate în scopul propus. 

2. Fezabilitatea(10) . Chestionarele sunt, o modalitate practică de colectare a datelor. 

Ele pot fi direcționate către grupurile tinta alese și pot fi gestionate în diferite moduri. Astfel, 

se pot alege atat tipul de întrebari incluse în chestionar precum și formatul raspunsurilor (cu 

răspuns unic, multiplu sau prin clasamente). Astfel chestionarul poate fi o modalitate 

(accesibila tuturor) de a colecta cantități mari de date despre orice subiect, putand fi apoi 

utilizate într-o mare varietate de moduri. 

3. Rapiditatea(11). Un avantaj care trebuie recunoscut atunci cand utilizam 

chestionarele în activitatea de cercetare este si faptul ca în momentul in care decidem sa 

folosim aceasta metoda, colectarea rezultatelor este rapidă, astfel încat, cu ajutorul 

instrumentelor on-line și în funcție de amploarea chestionarului, se pot obține informații chiar 

și în 24 de ore.  

4. Adresabilitatea(11). Chestionarele permit colectarea de informații de la un numar 

de repondenti foarte mare. Grație mijloacelor moderne de comunicare, se pot distribui 

întrebările oricui și oriunde în lume. Tot ce trebuie făcut este să se trimită un link către pagina 

la care deschide chestionarul. Acest lucru care de cele mai multe ori poate fi realizat printr-un 

e-mail generat automat (de catre un server) în campania de atragere a participanților. 

5. Comparabilitatea(12). Daca lotul caruia se adreseaza chestionarul propus este bine 

alcătuit, dupa ce datele au fost colectate și prelucrate, acestea pot fi utilizate pentru a le 

compara cu rezultatele comunicate în urma altor cercetări și pot fi utilizate pentru a măsura 

schimbările. Acest lucru face ca chestionarul lunar sau anual să devină din ce în ce mai 

valoros în timp. Pentru ca acest scop să poata fi atins, de mare importanta este corectitudinea 

si acuratețea traducerii (în cazul în care se fooloseste un chestionar validat și preluat de la un 

cercetator din altă țară).  
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6. Ușurința vizualizării(10). Majoritatea sondajelor sunt de natură cantitativă și permit 

analiza ușoară a rezultatelor. Cu ajutorul instrumentelor de încorporate, este ușor să se 

analizezei rezultatele fără un background în statistici sau cercetări științifice. 

7. Anonimatul repondentului(11). Sondajele online și prin e-mail permit 

repondenților să își mențină anonimatul. Chestionarele digitale oferă cel mai bun sentiment 

de anonimat și confidențialitate. Acest tip de chestionar este excelent pentru tot felul de 

afaceri și subiecte și are ca rezultat cele mai oneste răspunsuri. Puteți fi sigur că rezultatele 

dvs. vor fi mult mai exacte atunci când veți avea ocazia să le finalizați anonim.  

8. Lipsa constrângerii de timp(12). Atunci când utilizați chestionare prin e-mail, 

online sau prin e-mail, nu există o limită de timp și nu există nimeni la celălalt capăt care să 

aștepte un răspuns. Respondenții își pot lua timpul necesar pentru a completa chestionarul 

atunci când consideră că sunt odihniți și au sufcient timp liber pentru a parcurge în liniste 

chestionarul. 

9. Diversitatea(12). Unul dintre cele mai mari avantaje al chestionarelor este acela de a 

putea contine oricâte întrebări consideră autorul ca ar fi necesare pentru a-si atinge obiectivul, 

propus. Bineînțeles, aceasta poate fi o capcană, care poate duce la lungirea excesivă, pe un 

numar foarte mare de pagini, a chestionarului astfel încat este indicat să se păstreze 

chestionarul între anumite limite astfel încat să nu genereze sentimente de plictiseală sau 

frustrare în randul repondenților, sentimente care ar putea fi un motiv de abandonare a 

chestionarului. 

Dezavantajele chestionarelor 

1. Răspunsuri incorecte(11). Uneori, fie din cauză că respondenții nu acordă 

importanța adecvată chestionarului, fie datorită faptului că unii dintre ei nu au certitudinea 

anonimatului, acestia pot să nu fie în totalitate sinceri cu răspunsurile lor. Este datoria echipei 

care distribuie chestionarele să se asigure ca repondenții au înțeles și sunt convinși cu privire 

la faptul că intimitatea lor este prețuită, că procesul împiedică identificarea personală și că 

nimeni în afara de echipa de cercetare nu va avea acces la răspunsurile oferite în chestionar. 

Acesta este și scopul unui mesaj de invitație la participarea la studiu bine redactat, în care 

trebuie explicat clar și cu informații verificabile rolul studiului și importanța pe care autorii o 

acordă fiecărui răspuns în parte. De asemenea, un formular de consimțământ informat bine 

eleborat poate aduce un plus de încredere și o aderență mai mare a participanților. 

2. Întrebări fără răspuns(12). Atunci când se optează pentru un chestionar 

autoadministrat, există cazuri în care repondenții aleg să ignore unele întrebări și să lase unele 

întrebări fără răspuns. Acest inconvenient pare a fi rezolvat întrucâtva la chestionarele online 

printr-o soluție simplă: vor fi rugați să răspundă la întrebarea solicitată, în caz contrar nu se 

poate trece la intrebarea urmatoare. De asemenea, chestionarul va fi (pe cât posibil) scurt și 

întrebările simple, astfel se evită oboseala care poate fi una din cauza omiterilor și poate 

facilita obținerea unei rate mai bune de finalizare. 

3. Diferențe de înțelegere și interpretare(11). Fără ca cineva să explice complet 

chestionarul și să se asigure că fiecare participant are aceeași înțelegere, rezultatele pot fi 

subiective, fiecare respondent poate avea înțelegeri și interpretări diferite ale întrebărilor. 

Repondenții pot avea probleme în a înțelege semnificația unor întrebări care pot părea clare 

pentru cel care a creat chestionarul. Cea mai bună modalitate de a combate această situație 

este de a crea întrebări simple la care e ușor de răspuns. De asemenea pilotarea 

chestionarului, ca etapa premergatoare administrării către lotul final de testat, poate (prin 
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sugestiile facute de repondenți) să ajute la elaborarea unui chestionar cât mai usor de ințeles 

de către toți participanții. 

4. Sentimente și emoții greu de transmis(4). Un chestionar nu poate surprinde pe 

deplin răspunsurile emoționale sau sentimentele declansate în randul repondenților. Fără 

administrarea chestionarului față în față, nu există nicio modalitate de a observa expresia 

feței, reacțiile sau limbajul corpului. Daca obiectivul studiului permite, se poate alege o scală 

Likert, scara de răspuns care folosește adesea o evaluare în care raspunsurile pot fi date 

alegând între mai multe optiuni, de la „de accord total” la „total în dezacord”. 

5. Răspunsuri inconștiente(13). Fiecare creator si administrator de chestionare speră 

la răspunsuri conștiincioase, dar nu există nicio modalitate de a ști dacă repondentul a citit în 

totalitate, temeinic și a înțeles cu adevărat întrebarea înainte de a răspunde. Uneori, din grabă 

sau datorită unei superficialități personale, unii repondenți vor alege și bifa raspunsul înainte 

de a citi complet întrebarea și/ sau toate răspunsurile potențiale. 

6. Probleme de accesibilitate(10). O problemă care nu trebuie neglijată atunci când se 

lucrează la elaborarea și transmiterea unui chestionar poate fi lipsa accesibilității. Indiferent 

de forma de livrare utilizată, este de importanță majoră modul în care se alege platforma prin 

care se distribuie chestionarul. În cazul în care la chestionar pot avea acces și persoane cu 

deficiențe de auz, văz sau alte impedimente fizice, trebuie neaparat să existe încorporate și 

toate aceste opțiuni de accesibilitate. 

7. Oboseala(13). Atunci când administram un chestionar putem identifica două tipuri 

de oboseală: Oboseala de răspuns la chestionar: Aceasta are loc înainte de începerea 

sondajului. Copleșiți de numărul tot mai mare de sondaje la care sunt solicitați pentru a 

participa, repondenții vor fi tot mai puțin înclinați să adere la ideea propusă existând astfel 

riscul unei rate scăzute de participare și răspuns. 

Oboseala indusă de chestionar: Acest tip de oboseala apare în cazul în care, cu scopul 

de a aduna cât mai multe informații, din diverse arii, chestionarele devin nedorit de lungi, și 

includ întrebări irelevante pentru repondent. Astfel, unii dintre participanți, deși într-o primă 

etapa își propun să completeze chestionarul, nu mai găsesc pe parcursul chestionarului 

motivația de a continua, uneori chiar le consideră inutile sau irelevante pentru situația în care 

se află și aleg fie să trimită chestionarul completat parțial, fie chiar să abandoneze și să nu 

mai trimită de loc chestionarul. Un indicator al oboselii induse de chestionar poate fi deci rata 

de finalizare scăzută. Acest neajuns poate fi corectat, daca este sesizat din etapa de pilotare a 

chestionarului și se intervine la structura, dimensiunea și relevanta întrebărilor în funcție de 

lotul spre care se dorește a fi direcționat chestionarul. Includerea întrebarilor cele mai 

relevante în prima parte a chestionarului poate fi o altă solutie (deși partială) de a primi 

chestionare care, cu toate că sunt incomplete, pot fi utile și pot fi incluse în prelucrarea 

datelor.  

Dezvoltarea unui instrument de colectare a datelor, în cazul nostru chestionarul, 

necesită o abordare coerentă si complexă.  În acest articol am încercat crearea unui cadru 

general cu pașii de urmat și ideile care trebuie avute în vedere atunci când, un specialist din 

domeniul sănătății mai puțin familiarizat, trebuie să folosească acesta metodă de cercetare. 
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Amintiri din studenție / Memories of a student 

 

Epure Teodor1 

 

Rezumat. A fi student la geografie a fost și posibil, a și rămas un vis al tuturor liceenilor 

studioși care-și doresc să cunoască lumea, să cunoască natura, să cunoască Pământul. Ce e drept, 

studenții de la geografie umblă mult prin țară și prin lume și nu doar pentru desfătarea ochilor, cât 

pentru completarea cunoștințelor prin cunoașterea, pe viu, a realităților… Ajuns în această postură, 

am aflat că nu va fi foarte simplu, dar nici de lepădat viața aceasta. În fiecare an am făcut câte o 

memorabilă aplicație, ba au fost și ani în care am făcut câte o aplicație externă. Ficare experiență 

avută dincolo de amfiteatre, dincolo de clădirea facultății, a însemnat o mai  bună înțelegere a 

realității geografice, o acomodare cu viața de viitor profesor și o strângere a relațiilor intercolegiale, 

și, mai presus de toate, o altă viață ! 

Cuvinte-cheie: evoluție profesională, student, experiență 

 

Abstract. Being a geography student was a dream come true, a dream of all high school 

students who want to know the world, to know nature, to know the Earth. It is true that the geography 

students walk a lot in the world and not only for their pleasure but also for boosting their real-life 

knowledge? Each year I made a memorable local land trip, sometimes even one abroad. Every 

experience had beyond the amphitheaters, beyond the faculty building meant a better understanding of 

the geographical reality, dealing with the life of a teacher, a strong inter-collegiate relation and above 

all a different life! 

 Keywords: professional evolution, student, experience 

 

 

Un bulevard … la înălțime 

Mai 1992… Spre finalul ultimului sau penultimului an de studiu (unii colegi au decis 

să încheie cursurile cu 4 ani, alții cu 5 ani, așa s-a pus atunci problema); am avut una dintre 

cele mai frumoase experiențe… După un drum de noapte destul de lung și epuizant, într-un 

tren foarte aglomerat, cu călători mai mult sau mai puțin binevoitori, ba unul îmi găsise 

nu'ș'ce  pricină, noroc cu profesorul nostru care a calmat spiritele, ajungem și la Sinaia, 

suntem foarte obosiți căci puțini au putut ațipi în noapte; urcăm mai întâi treptele unui hotel 

destul de fățos, unde dragul nostru profesor, Ioan Bojoi, duce tratative pentru a ne caza…  Pe 

hol sunt câteva fotolii pe care cădem și adormim  ca niște bebeluși. Nu este chip să rămânem 

pe loc, costurile sunt mult prea mari, așa că mergem la telecabină, și urcăm, urcăm și 

ajungem la cota 2000, apoi pornim per pedes, până la Piatra Arsă; suntem destul de obosiți 

dar tot nu putem să nu admirăm peisajul superb; cazarea nu este grozavă, dar ciorba de 

legume este bună și caldă; apoi cădem ca popicele în paturile de campanie... După masă, 

domnul profesor  ne introduce în subiect ; suntem edificați despre Jepi, Coștila, Caraiman, 

despre atracția abisului și despre Sfinx, iar, la sosirea serii, se încinge o masă cu de toate, 

fiecare dintre noi scoate pe masă câte ceva, se spun snoave, bancuri, se cântă și… adormim 
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destul de târziu…. A doua zi, după micul dejun, coborâm sub cascada Ialomiței, pregătim un 

prânz pe traseu cu …. șuncă pârpolită la foc, primim informațiile profesorului,  apoi pornim 

spre vârful Omu unde am dori să ne cazăm;  obișnuit cu marșul pornesc într-o adevărată 

aventură cu Radu Isaic, un coleg de la geologie… La început, drumul  pare simplu, apoi, tot  

mai greu, panta devine tot mai abruptă și zăpada tot mai înșelătoare, ca să avansăm căutăm 

petecele de verdeață pentru a avea un reper palpabil… În sfârșit, ajungem foartea aproape de 

țintă, vârful Omu ne surâde  de undeva de sus, dar un grup de alpiniști ne oprește elanul, ni se 

spune că nu e nimeni la  cabană și că este blocată cu zăpadă, stăm pe loc nedumeriți și 

așteptăm sosirea plutonului; suntem ușor muștruluiți pentru marșul nostru rapid și foarte 

riscant, apoi decidem să mergem spre cabana Babele, imediat vine noaptea,  așa că pornim 

orbecăind în noapte spre ținta noastră, care nu este chiar aproape, vreo 2 ore de mers cel 

puțin. Avansăm rapid sub impulsul frigului care este tot mai pătrunzător, e lună și drumul nu 

este abrupt, pe la nouă sau zece ceasuri din noapte ajungem și la ținta noastră, acolo erau și 

cabanierii de la  Omu, se pare că nici ei nu au putut depăși obstacolul zăpezii… Din frunzele 

de merișor adunate încropim un ceai cald care ne face la toți bine, mai căutăm prin sacii de 

drum și mai găsim ceva bucate pentru a încropi o cină târzie, apoi adormim pe paturi din 

dormitoare dar ce mai contează? Dimineață admirăm profilul Sfinxului ( Fig. 3, 4 și 5) și nu 

ratăm momentul să ne facem pozele de rigoare… După masă sunt trimis în recunoaștere spre 

cabana Caraiman împreună cu colegul Viorel Paraschiv, găsim cabana și cabanierul, fost 

absolvent de geologie, foarte dornic să ne primească, apoi îi recuperăm și pe ceilalți și ne 

adunăm sub Crucea de pe Caraiman, și deasupra Cascadei Caraiman (Fig, 6,7, 8).  Cabana în 

care urma să ne cazăm timp de două nopți este ancorată serios sub o stâncă; deasupra noastră 

se înalță vârfuri semețe, sub noi se deschid hăurile imense ale abruptului Caraimanului… 

Suntem primiți și invitați la o ciorbă cu de toate oferită din partea gazdei, vom dormi pe 

priciuri, dar totul este atât de familiar… Ne-am propus ca în acea seară să ne oferim plăcerea 

de a asculta susurul apelor rezultate din topirea zăpezilor scurse de pârâul Caraiman, în 

consonanță cu cântecele și poveștile noastre, aceasta până ce ultimele raze de soare se fac 

nevăzute în dosul munților și pe măsură ce focul nostru se stinge, apoi ne retragem și 

încingem o masă și în interior și asta două seri la rând, iar timpul este perfect… Dar iată c-a 

venit și despărțirea, după un tur sublim pe bulevardul Bucegilor, suntem provocați la 

încercarea coborâșului de pe munte, lucru deloc simplu, povârnișuri, brâne,  hăuri care ni se 

deschid în față și în spate, unii ajungem relativ repede la baza muntelui, dar   jos constatăm că 

sunt câțiva lipsă la apel, așteptăm să-i recuperăm și ni se dă azimut Gara Bușteni, locul și ora 

plecării trenului, apoi suntem lăsați să hălăduim prin stațiune… Urmează întoarcerea și 

regretele…A fost ultima experiență cu grupa întreagă,  ce clipe distinse am trăit atunci, și cât 

de mult regretăm acum la  un sfert de secol distanță…  Pentru că mai aveam și ultima sesiune 

(unii), încă nu înțelegeam tristețea despărțirii, momentul urma să vină ceva mai târziu. Din 

această minunată întâmplare am rămas cu sfaturi, cu amintiri nepieritoare, cu zâmbetul 

clipelor în care sorbeam cu nesaț aerul tare al munților…..La sosirea nopții am urcat în trenul 

ce urma să ne ducă din nou la casa noastră; pe drum ne-am reamintit, am refăcut din 

memorie cele mai  minunate clipe și apoi ne-am resemnat, de fapt a mai fost o experiență dar, 

din păcate, aceasta a fost ultima aplicație pentru cei mai mulți dintre noi… 

Scurt bilanț… Această aplicație a fost ultima din viața de profesor a domnului Ioan Bojoi, 

care a fost aproape doi ani îndrumătorul nostru de an, un om de o mare valoare, de la care am 

învățat foarte multe. A fost cea mai frumoasă întâmplare geografică din care am rămas cu 

amintirile cele mai nepieritoare, multe amintiri s-au pierdut în negura timpului, doar acele 
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clipe unice, trăite sus pe platoul Bucegilor, nu ni le-am putut șterge sub nici un chip. A fost 

un circuit pornit din Sinaia și încheiat la Bușteni, a fost o experiență pentru că am aflat pe 

propria piele ce înseamnă viața celor care cutreieră munții. Am parcurs Platoul Bucegilor 

între Piatra Arsă vf. Omu și Caraiman, am văzut cascada Ialomiței și Cascada Caraiman, 

vârfurile Coștila, Jepii Mari și Jepii Mici.” 

……………………………… 

 
Fig. 1   La Babele, în  1992 ( arhiva personală) 

 

 
Fig. 2. Pe Valea Ialomiței în așteptarea unui nou asalt ( arhiva personală) 
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Fig. 3. Plecăm spre Caraiman ( arhiva personală) 

 

 
Fig. 4. Coborâm spre… Caraiman. Eu și Radu Isaic ( arhiva personală) 
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Fig. 5.  Cabana Caraiman în 1992 (arhiva personală)  

 

 
Fig. 8. Deasupra cascadei Caraiman, în fapt de seară (arhiva personală) 

*** 

Fragment din volumul  „ANII NOȘTRI TINERI… Amintiri din studenție și de mai târziu”, 

Editura Pim, Iași, 2021 
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Sofrologia educațională cucerește învățământul occidental /  Educational 

sophrology conquers the Western education 

 

Ipate Emil-Dănuț
1
 

 

Rezumat. Sofrologia este o metodă sau o tehnică de armonie și de dezvoltare personală, care 

îmbină știința occidentală cu înțelepciunea orientală, permițând fiecărui individ să creeze mai mult 

echilibru și armonie în sine și în mediul său. Aceasă disciplină științifică a fost dezvoltată de 

profesorul neuropsihiatru columbian Alfonso Caycedo,  începând cu anul 1960. Scopul său este de a-i 

sprijini pe oameni ca să găsească mai multă sănătate și seninătate în viața de zi cu zi. 

Cuvinte cheie: sofrologie, stare sofronică, sofropedagogie, conștiință sofroliminală   

 

Abstract. Sophrology is a method or technique of harmonious personal development, which 

combines Western science with Eastern wisdom, allowing each individual to create more balance and 

harmony within itself and in its environment. This scientific discipline was developed by Colombian 
neuropsychiatrist Alfonso Caycedo since 1960. Its purpose is to support people to find more health 

and serenity in everyday life. 

 Keywords: sophrology, sophronic state, sophropedagogy, sofroliminal consciousness 

 

 

Motto: „Sofrologia te învață să trăiești” (Alfonso Caycedo) 

Deși apărută în anul 1960 primele informații despre sofrologie au sosit la noi abia după  anul 

1990, prin intermediul unei broșuri științifice editată de Asociația Elvețiană de Sofrologie. Broșura a 

fost intitulată „Bulletin d'information et de liason no. 43 / avril 1990, fiind realizată sub îndrumarea 

psihologului elvețian Ursula Schiminke, vicepreședinta Colegiului Internațional de Sofrologie (18).  

Sofrologia este o metodă sau o tehnică populară pentru realizarea unei stări de echilibru și de 

armonie personală, o practicată răspândită a societății occidentale fără  prejudecăți, incluzând și 

domeniul învățământului. Ea îmbină util, știința occidentală cu înțelepciunea orientală, pentru a ajuta 

la managementul stresului, la îmbunătățirea somnului, la descoperirea unei vieți armonioase, la 

realizarea controlului conștient și al lucidității în derularea și controlul  activităților  cotidiene, la 

managementul stărilor personale, al examenelor și al situațiilor de criză, etc. Sofrologia este o tehnică 

și o practică de auto-dezvoltare personală care folosește corpul și mintea, permițând fiecărui individ să 

creeze mai mult echilibru și armonie în sine și în lumea din jur.  

Succint, eu cred că sofrologia este știința care ne arată calea de … „a ne simți bine în pielea 

noastră” și de a atinge starea descrisă de înțelepții antici din expresia …  „ Mens sana in corpore 

sano”. Cuvântul sofrologie își are originea în  greaca veche σῶς / SOS („armonie”), φρήν / PHREN 

(„minte”) și -λογία / - LOGOS („studiu / știință”), reprezentând studiul conștiinței în armonie.  

Această metodă sau disciplină, care s-a răspândit în mediul psihologiei, în medicină, în 

relaționarea socială, inclusive în practica psihopedagogică, a fost dezvoltată de profesorul 

neuropsihiatru columbian Alfonso Caycedo, începând cu anul 1960. Scopul său este de a-i sprijini pe 

oameni ca să găsească mai multă sănătate și seninătate în viața de zi cu zi. În anul 1970, la prima 

Conferință Internațională de Sofrologie, el a spus că sofrologia s-a născut din studiile sale despre 

conștiința umană, fiind atât filozofie, cât și un mod de viață, apoi o metodă de terapie accesibilă și o 
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tehnică de dezvoltare personală. El a sintetizat ulterior, în urma constatărilor sale practice, faptul că 

„Sofrologia te învață să trăiești” (1). 

Profesorul Alfonso Caycedo  descria conștiința de sine ca fiind un set de realități 

intrapersonale și interpersonale iar stările conștiinței „reprezintă modificările calitative dintre 

boală și sănătate absolută”; ele se diferențiază în felul următor (2). 

– Starea patologică a conștiinței unde conștiința este obscură și dezintegrată. 

Această stare alterată a psihicului este predominantă la oamenii care sunt atinși de boală sau 

de diverse afecțiuni zilnice (fizice sau psihice precum : dureri de spate, cap, indispoziții) și se 

extinde până la cei care suferă depresii grave, isterie, deteriorare mentală ireversibilă). 

– Starea comună a conștiinței este caracteristică persoanelor care trăiesc în 

permanență după tipare cognitive prestabilite, complăcându-se în reprezentări mentale 

acceptate de către societate fără să-și pună întrebări și să privească lucrurile altfel. 

Caracteristic acestei stări de conștiință este faptul că oamenii dau vina pe ceilalţi 

pentru propriile trăiri sau emoții, trăind într-o stare de „inconștiență”. Ei nu realizează că pot 

să-și aleagă gândurile și emoțiile și că sunt esențialmente responsabili pentru viața pe care și-

o creează. 

– Starea sofronică a conștiinței. În această stare, conștiința este iluminată din interior 

ducând la o armonie corp – minte – spirit. Oamenii care trăiesc în acest mod, realizează că 

sunt responsabili de propriile emoții, acțiuni, dispoziții afective. Ei devin proprii creatori și 

coornonatori ai vieții lor, urmându-și existența cu demnitate, libertate și responsabilitate. 

Aceste persoane devin conștiente de propria conștiință; acest lucru nu înseamnă că li 

se întâmplă numai lucruri miraculoase sau fantastice. Starea sofronică a conștiinței nu 

exclude evenimente precum accidente sau boală, însă o persoană care trăiește în acest fel se 

va raporta la aceste întâmplări într-un mod total diferit față de persoanele a căror minte este 

imobilizată în starea de conștiință patologică sau comună. 

Practicând această metodă, în mod progresiv,  percepția persoanelor crește, devenind 

mai conștiente de propriul corp, de emoții, sentimente, gânduri și valori. Ceea ce se află 

stocat în inconștient pătrunde în câmpul conștienței într-o formă pură și clară, iar aceasta ne 

ajută să ne cunoaștem mai bine, să ne îmbunătățim calitatea vieții și să redobândim controlul  

sau echilibrul minții, sănătatea și serenitatea (2). 

„Pentru atingerea conștiinței sofroliminale trebuie sa inducem o stare de relaxare 

musculară profundă însoțită de o respirație de tip abdominal; în acest fel, reducem în mod 

conștient frecvențele undelor cerebrale, dobândim  o stare modificată a constiinței, între 

veghe și somn, ce favorizează puterea autosugestiei, a imaginației sau a intuiției. În 

momentul  în care suntem profund relaxați, începem „comunicarea” cu propriul nostru 

subconștient sau inconștient. Inconstientul (executantul) trebuie „bombardat” cu gânduri 

pozitive, optimiste, creatoare pentru a reacționa ca atare”( 3 / Lorena Luchian, psiholog,). 

Din experiența personală, că sugestiile nu e bine să aibă formă de negație, ci doar ca 

afirmații clare, înrucât negațiile nu pot fi percepute de subconștient sau inconștient. De 

asemenea, e bine ca sugestia să fie ramforsată printr-un suport bazat pe realizările anterioare 

ale persoanei, ceea ce oferă un ascendent subconștientului. Alte forme de suport puternic 

pentru sugestia psihopedagogică sunt maximele din înțelepciunea unanim acceptată, 

judecățile de valoare incontestabile, pildele celebre, modele notabile, puterea exemplului bun, 

etc. Un asemenea exemplu este și acea maximă atribuită lui Napoleon Bonaparte precum 
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că… „Fiecare soldat poartă în ranița sa bastonul de mareșal”." De asemenea, în acest vast 

domeniu al sugestiei, unele maxime precum „Crede și va fi”, ori „Bate și ți se va deschide” 

sunt folosite cu efecte sesizabile. 

Concepția filosofică care stă la baza sofrologiei este fenomenologia (fenomen este tot 

ceea ce într-un fel oarecare se manifestă). Fenomenul în sofrologie e ceea ce experimentăm în 

timpul exercițiilor, ceea ce apare, ceea ce vine în minte, fără să interpretăm; senzațiile fizice, 

emoții, sentimente, idei, ... iar acestea sunt unice pentru fiecare persoană.  

Sofropedagogía, în majoritatea țărilor dezvoltate, este prezentă în învățământ. 

Metodele sale se recomandă începând de la vârsta de trei ani și până la finele vieții, pentru a 

cultiva încrederea în potențialul ființei umane, iar, din punct de vedere educațional, ajută 

persoana ca să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile, folosind o formă de pedagogie 

practică, în care subiectul (elevul sau profesorul), prin experiențe pozitive, poate să-și atingă 

un apogeu al „propriului eu".  

Sofropedagogía sprijină o buna dezvoltare a individului, atât din punct de vedere 

intelectual (tehnicile de lucru din sofrologie dezvoltă atenția, concentrarea, memorarea, 

învaățarea, etc.) și personal (persoana învață de a-și a controla stresul, emoțiile, capacitatea 

de lucru în școală, în facultate, la locul de muncă și în familie). 

De la început, se însușesc tehnicile de învățare  specifice, se identifică strategiile care 

să faciliteze înțelegerea și controlul stărilor corpului fizic, starea  mentală și căile propice de 

cucerire a propriului echilibru din viața de zi cu zi.  

 Sofrologia educațională a fost inițiată în Elveția și își propune o învățare progresivă, 

cunoașterea tehnicilor de sofrologie în scopul valorificării resurselor personale. Tehnicile prin 

care se obține relaxarea și autoconcentrarea, provin din cercetările fiziologice și psihanalitice 

occidentale (descoperirile lui Edmund Jacobson, antrenamentul autogen tip Schultz,), dar și 

din cunoașterea tehnicilor orientale a stărilor de armonizare a conștiinței (din Raja 

Yoga/Yoga Regală din Tibet, sau practica Zen din Japonia) (4 și 5). 

Prin sofrologie beneficiem de ceea ce este mai bun, chiar fără să ne propunem ca să 

aprofundăm practicile din creștinism, yoga, sau zen. Dar, chiar și așa, trebuie să știm că Raja 

Yoga este o practică orientală de atingere a celei mai înalte stări de conștiință a ființei umane, 

SAMADHI, care reprezintă starea glorioasă şi stadiul final al oricărei căi spirituale autentice. 

Chiar dacă o numim în diferite moduri – SATORI în practica ZEN din Japonia, NIRVANA 

în budism, sau starea de ÎNDUMNEZEIRE în creştinism – ea este, de fapt, aceeaşi condiţie 

supremă a fiinţei umane (5).  

Exemple de obiectivele generale propuse de sofropedagogíe sunt:  

- Descoperirea și înțelegerea organismului propriu, acceptarea modificărilor necesare 

reechilibrării.   

- Aflarea de mai multe strategii pentru a controla stresul fizic și mental.  

- Îmbunătățirea atenției, a concentrarării, a memoriei și a învățării (inclusiv înaintea 

examenelor).  

- Învățarea modului de a identifica sentimentele proprii și de control a stărilor negative, 

plus dezvoltarea atitudinilor pozitive. 

- Dezvoltarea creativității, a imaginației și a intuiției,  

- Consolidarea încrederii de sine.  
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- Dezvoltarea conștiinței de sine.  

- Dezvoltarea motivației. 

- Consolidarea valorilor de respect (pentru sine și pentru alții), a voinței și a 

responsabilității. 

- Respectarea normelor care reglementează comunicarea cu ceilalți.  

- Promovarea unei „atitudini pozitive"  

- Relativizarea problemelor neesențiale și managementul armonios al activităților. 

Aplicații pentru elevi și studenți  

Ca urmare a diferitelor stadii de dezvoltare specifice fiecărui individ, tehnicile 

sofrologiei se concentrează pe obiectivele specifice ale fiecărei etape de evoluție, și își 

adaptează metodologia sa, în fiecare caz, în scopul de a oferi subiectului tehnici sau strategii 

care-l vor ajuta în dezvoltarea sa educațională și în formarea personală.  

Sofrologia educațională apelează și la tehnici preventive, dar și cu efect remedial. La 

vârste diferite, tehnicile sofrologice au fost folosite cu succes în următoarele situații:  

- Lipsa de motivație pentru studii. 

- Stima de sine scazută. 

- Scăderea atenției. 

- Dificultățile de concentrare și memorare.  

- Învățarea incorectă. 

- Nervozitatea în exces, stresul, tracul îninte de examene (situații în care este afectată 

memoria).  

- Nesiguranța la alegerea unei profesii.  

- Dificultatea de management a timpului.  

- Tulburările de somn.  

- Lipsa de comunicare cu părinții, profesorii, etc.  

- Asimilarea și acceptarea schimbărilor atât de origine internă, cât și în raporturile 

externe. 

- Dezvoltarea personalității.  

- Rezolvarea problemelor sexualității. 

- Situații conflictuale în interiorul grupului de elevi sau a familiei. 

- Subiectele legate de droguri, alcool etc. (4).  

Iată un caz povestit de un elev, la un examen: 

„Odată, eram la un examen, atunci când, la ultima și cea mai importantă întrebare, nu îmi 

aminteam nimic, deși eu parcursesem materia cu câteva zile în urmă. Eram coștient de faptul 

că am învățat, astfel încât toate informațiile trebuiau să fie acolo, în mintea mea. Dar ce să fac 

ca să mi le reamintesc, în  condiții de nervozitate și oboseală? Dintr-o dată, ca o străfulgerare, 

mi-am amintit că în timpul studiului de sofrologie, am invatat tehnici pentru a dezvolta 

concentrarea, memoria, etc. Și fără să mă gândesc prea mult, am lăsat stiloul jos, m-am lăsat 

pe spate și, închizând ochii, am început să respir incet și profund, relaxând diferite părți ale 

corpului. Ori de câte ori expulzam aerul în faza de expir, mă eliberam de toate tensiunile și 

stresul care mă blocaseră până în urmă cu un minut. Concentrându-mă din nou pe acea 

întrebare, mult mai liniștit și senin, ca printr-o magie, am început să-mi aminteasc ceea ce era 

solicitat ca răspuns, deși anterior eram convins că am uitat acel lucru.  
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Alex, 16 ani”.(traducerea autorului/ sursă:  4. http://www.sofrologia.com/aplicaciones/) 

Aplicații pentru părinți  

Fiind conștienți de faptul că părinții sunt esențiali în educația copiilor, sofropedagogía 

oferă o serie de resurse și strategii pentru a ajuta părinții în anumite situații.  

Strategiile pentru a îmbunatati educația, organizarea timpului, încrederea de sine, etc., 

sunt oferite prin cursuri de formare țintite pe probleme, pe activitățile propuse părinților 

interesați în a primi ajutor de la această disciplină. Se oferă părinților, strategii ca să fie mai 

calmi, atunci când sunt acasă cu copiii și familia lor, ceea ce e foarte util pentru a îmbunătăți 

relațiile și calitatea vieții în familie. 

Aplicații la cadrele didactice  

Rolul profesorului este foarte important în viața unui copil. Puteți să vă imaginați o 

diveritate de  procedee utile, extrase din sofrologie, aplicabile în situațiile care se vor ivi pe 

parcursul procesului educațional. Se poate genera o situație de securitate și de încredere în 

abilitățile proprii elevilor, creșterea motivației, identificarea adecvată a profesiei viitoare, etc. 

Seminariile de formare pentru cadrele didactice vor avea ca obiectiv aplicarea acestor tehnici 

în mediul educațional. Seminariile sunt organizate în instituții specializate și în școli, în cazul 

în care conținutul de curs este adaptate la nevoile instituției (de exemplu, cursuri sunt oferite 

pentru a reduce stresul  profesoriilor care doresc să își îmbunătățească relația cu elevii etc). 

Scopul acestor cursuri este de a oferi instrumente pentru profesori, educatori și alți 

profesioniști, vizând creșterea profesionalismului în educație, creșterea calității vieții, 

reducerea stresului, stabilitatea emoțională, auto-controlul, etc.  

Profesorii sau pedagogii sofrologi pot adapta strategiile lor diferite, în funcție de 

spațiul respectiv sau de colectivul de elevi (clasă, loc de joaca, tutoring, sport, pregătirea 

pentru examene, etc.)  

Atenția personalizată  

Elevii care solicită să lucreze cu tehnicile sofrologiei doar individual, pot apela la 

psihologi  sau psihopedagogi, care pot oferi ajutor adaptat la nevoile specifice ale acestor 

cazuri distincte. Sofrologul poate aplica un plan de remediere care să ia în considerare 

diferitele etape parcurse (4). 

1.1 ALTE APLICAȚII ALE SOFROLOGIEI SUNT ÎN ELIMINAREA EŞECULUI 

ŞCOLAR, LA LOCUL DE MUNCĂ, ÎN SPORT, TULBURĂRILE DE SOMN, DE MEMORIE, STRESUL, 

LIPSA DE ATENŢIE SAU DE CONCENTRARE, ABSENŢA MOTIVAŢIEI, FOBIILE SAU CHIAR 

ANGOASELE, TEAMA DE EXAMENE, SITUAȚII CARE POT SĂ APARĂ LA VÂRSTELE MICI SAU 

ÎN PERIOADA ADOLESCENŢEI, ŞI SUNT EXPLICABILE PRIN CAPACITATEA DE ADAPTARE 

LIMITATĂ, NEEXERSATĂ, PRIN SUPRASOLICITARE, ŞOC EMOŢIONAL, PROBLEME 

FAMILIALE, ALTE TULBURĂRI EMOŢIONALE ETC. 

În aceste situații, respiraţia controlată, relaxarea şi vizualizarea, realizate de copii sub 

îndrumarea părinţilor sau a unei persoane specializate pot conduce la rezultate foarte bune şi 

în timp scurt, deoarece copiii şi adolescenţii sunt mai spontani şi mai sensibili decât adultii, 

iar relaţia cu timpul prezent, în cazul lor, este foarte „vie”, după cum apreciază psihologul și 

sofrologul canadian, Bernard Barel. 

Mari instituţii medicale din lume promovează tehnicile sofrologiei, cum ar fi, de 

pildă, Institutul Curie, din Paris, profilat pe cercetare, conservarea şi transmiterea 

cunoştinţelor ştiinţifice din diverse domenii, inclusiv medicină. De asemenea, tot mai multe 

https://destepti.ro/calitatea-somnului-influenteaza-calitatea-vietii-mecanismele-somnului-ritmurile-circadiene-si-fenomenele-asociate-din-perspectiva-neurostiintelor
https://destepti.ro/efectele-stresului-asupra-corpului-uman
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persoane, individual sau sub îndrumarea unui specialist, practică tehnicile sofrologiei, cu 

rezultate deosebite. 

 
Exemplu de diplomă obținută în anul 2019, după parcurgerea cursului de formare în sofrologie 

(Sursa bibliografică nr. 9) 

 

Evaluările specialiştilor au arătat că, datorită unor exerciţii, organismul poate ajunge 

într-o stare de relaxare fizică şi psihică, după care sugestiile induse subconştientului, după 

caz, pot conduce la o stare de bine, de armonie cu sine şi cu lumea, dar şi la vindecarea unor 

maladii precum hipertensiunea, migrenele, astmul, bolile de piele, fobiile etc. 

Diverse statistici au arătat că cei care cunosc şi se folosesc de astfel de tehnici 

apelează rareori la medic, mult mai rar decât celelalte persoane, ajungând să posede un sistem 

imunitar puternic, sunt mai energici, mai optimişti, mai încrezători în propriile forţe. Iată 

câteva dintre tehnicile de bază pe care le propune sofrologia, şi care, exersate zilnic, timp de 

zece minute, vor aduce rezultate spectaculoase: 

- Respiraţia controlată – „Respiraţia este baza metodei sofrologice, un instrument 

formidabil în reglarea activităţii sistemului nervos şi pentru controlul emoţiilor”, subliniază 

un specialist în domeniu; regula cea mai simplă şi eficientă în această privinţă este 3/3/6, 

adică se inspiră pe nas timp de trei secunde, umflând stomacul precum un balon, se blochează 

aerul timp de alte trei secunde şi se expiră pe gură, ca printr-un pai, timp de şase secunde. Se 

repetă exerciţiul de mai multe ori. Efectul imediat va fi o liniştire a organismului şi a minţii 

(6).  

Iată și trei situații care ne pot influenţa comportamentul: 

- Relaxarea musculară progresivă – în poziţia aşezat (confortabil) pe scaun sau pe 

podea, cu ochii închişi, pentru o mai bună concentrare, se tensionează, apoi se relaxează 

fiecare grup de muşchi, începând cu tălpile, apoi pulpele, gambele, abdomenul, spatele, 

antebraţul, braţul etc. Exerciţiul se combină cu respiraţia controlată. Se repetă şi această 

https://destepti.ro/fobiile-sociale-si-timiditatea-a-trai-cu-frica-de-ceilalti-controversata-problema-disease-mongering
https://destepti.ro/respiratia-corecta-beneficii-uriase-pentru-sanatatea-fizica-si-mentala-neurostiintele-au-descoperit-cum-respiratia-ne-modifica-functionarea-creierului-si-starea-de-spirit
https://destepti.ro/7-emotii-fundamentale-cum-ne-influenteaza-acestea-comportamentul
https://destepti.ro/7-emotii-fundamentale-cum-ne-influenteaza-acestea-comportamentul
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acţiune de câteva ori, iar pe măsură ce exerciţiul se reia vom deveni tot mai conştienţi de 

diferenţa între musculatura tensionată (reacţia organismului la stres) şi cea relaxată. 

Vizualizarea mentală Primele exerciții trebuie urmate de reprezentarea mental a unor imagini 

positive, plăcute, sau a unor fapte, acțiuni, rezultate pe care le dorim, deoarece creierul nu 

face deosebirea între ceea ce este imaginat și ceea ce este trăit și, în felul acesta, totul va fi 

pus într-o altă perspectivă. Se pot elimina sau diminua, astfel, stări care provoacă anxietatea, 

ancorându-ne în minte aspect benefice, reprogramându-ne creierul pe o altă coordinată sau 

frecvență. 

- Crearea unui „jurnal personal al valorilor” – câteva momente de reflecţie, dimineaţa, 

imediat după trezire, în care să ne întrebăm… „Ce este important pentru mine astăzi?” – 

familia, banii, munca, libertatea etc., ajută la o conectare corectă la valorile prezente şi care se 

schimbă firesc de-a lungul vieţii. Se vor conştientiza astfel lucrurile importante şi se vor 

identifica priorităţile. 

Evident, într-un cadru organizat, sub îndrumarea unui sofrolog, tehnicile pot fi mult 

mai nuanţate, chiar complexe, dar şi cele simple, de bază, practicate cu regularitate, pot aduce 

rezultate vizibile, eficacitatea lor manifestându-se în: eliminarea tensiunilor, anihilarea 

stresului, creşterea încrederii în sine, gestionarea corectă a emoţiilor, îmbunătăţirea capacităţii 

de învăţare, de concentrare, a memoriei şi a creativităţii(6). 

Cele 4 atitudini specifice sofrologiei pe care este bine să le integrăm în câmpul 

conștiinței noastre sunt (sursa bibliografică 7): 

1.Renunțarea la prejudecăți - suspendăm judecata și ideile preconcepute, acceptăm 

ceea ce este, devenim conştienţi de gândurile noastre, notând că este doar opinia personală şi 

nu realitatea.Prin judecată noi creăm propria versiune a realității, inventăm propria poveste 

despre realitate. 

Lasând prejudecățile deoparte putem să fim liberi mental. Dacă acceptăm realitatea 

fără să ne simțim obligați să punem etichete, să contrazicem părerile și acțiunile celorlalți, ne 

eliberăm pe noi înșine din propriile închisori ale minții noastre.Prejudecățile ne limitează, ne 

îngustează orizonturile deoarece creăm un anumit tip de conexiuni neuronale  care ne ține 

blocați; noi înșine creăm, noi ne limităm singuri punând ”filtre”raționamentelor.Acceptarea 

eliberează iar suspendarea prejudecăților ne ajută să vedem și să experimentăm realitatea așa 

cum este. 

La fel putem proceda și cu oamenii: în loc să gândim în termeni de ”imi place – nu-mi 

place” de cutare, am putea să ne lăsăm mintea liberă pentru  a-i descoperi, ne concentrăm pe 

calități și nu pe defecte, pe ceea ce este frumos și bun într-o persoană. Sau poate spune cineva 

despre el însuși că e perfect?  Nu știm cum „arătăm” în ochii celorlalți; întrebând mai multe 

persoane diferite despre modul în care ne percep, vom vedea că răspunsurile pot varia, ba mai 

mult, putem fi surprinși de ceea vom auzi.Realitatea se bazează pe percepții.Noi de ce să 

proiectăm propriile percepții asupra celorlalți? 

E bine să încercăm să ne observăm gândurile? Să devenim conștienți de ele ca și cum 

ar exista independent de noi? Entitățile create de minte, numite gânduri, ne pot afecta  pozitiv 

sau negativ starea de spirit, emoțiile și corpul fizic. De aceea este bine să devenim conștienți 

și atenți la ceea ce mintea noastră concepe iar asta se poate face prin observare detașată. 

De vom ncerca, vom vedea ce se întâmplă! Să observăm modificările care se produc 

la nivel emoțional-afectiv și somatic. 

https://destepti.ro/7-emotii-fundamentale-cum-ne-influenteaza-acestea-comportamentul
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2.Atenția la tot ce parcurgem ca și cum ar fi pentru prima oară. Dacă privind lucrurile, 

situațiile, persoanele ca și cum ar fi pentru prima oară, ni se deschid oportunitățile de a vedea 

noi posibilități, de a vedea lumea și situațiile într-o nouă perspectivă nelimitată. Ca și cum am 

face noi descoperiri, cu surprindere și curiozitate! Ca și cum am desface un cadou frumos 

împachetat, pe care-l privim  cu zâmbetul pe buze, în care nu știm ce găsim, dar știm că e 

frumos, iar bucuria ne îndeamnă să-l descoperim  plini de curiozitate și emoție. Ce-ar fi  să 

privim ziua care urmează ca pe un cadou imaginar pe care îl primim de fiecare dată? Aceasta 

este atitudinea interioară care produce schimbarea, ne face să privim lucrurile diferit, cu 

deschidere, punând totul într-o nouă lumină sau culoare. 

Puteți să priviți drumul înspre serviciu, pe care-l parcurgeți monoton, ca și cum l-ați 

vedea pentru prima oară, așa cum faceți de câte ori  vizitați un loc nou. Observați ce se 

întâmplă în corpul vostru când faceți asta. Sau prietenii, membrii familiei, pe care îi 

cunoașteți de ani de zile și chiar credeți că-i cunoașteți,  priviți-i ca și cum i-ați vedea pentru 

prima oară, încercați să-i „descoperiți” plini de curiozitate ca pe un cadou. La fel și cu colegii  

voști de la serviciu. 

Această atitudine menținută permanent produce modificări asupra  mentalului și corpului 

nostru deoarece menține energia în prezent, și ne deschide oportunitățile de a experimenta și 

vedea realitatea înconjurătoare în deplinătatea existenței sale. 

3. Punem deoparte tot ceea ce ştim sau am învăţat până acum – împreună cu toate 

preocupările şi grijile noastre. În acest fel suntem deschişi spre a experimenta ceea  ce se 

întâmplă în acel moment al zilei. Minţile noastre sunt pregătite şi deschise pentru a învăţa şi 

explora, suntem prezenți atât fizic cât și mental. 

4. Repetăm regulat exerciţiile pentru a provoca o schimbare durabilă. Sofrologia 

cuprinde o serie de exerciţii pe care le practicăm cu scopul de a integra noi modalități de 

funcționare mentală, în viaţa de zi cu zi. Activitatea celor două sfere cerebrale din stânga și 

din dreapta se unifică. Prin efectuarea exercițiilor sofrologice, creăm noi circuite neuronale și 

putem astfel să eliminăm vechile idei adânc înrădăcinate în conștiința noastră care ne pot 

afecta în mod negativ viața, deciziile pe care le luăm, starea de bine. Practicarea regulată a 

exercițiilor produce o „iluminare” în câmpul conștiinței, aducând din subconștient/inconștient 

elemente și energii refulate. Acest lucru se face prin direcționarea minții către imagini, 

emoții, sentimente, amintiri plăcute. Astfel devenim conștienți de ceea ce gândim, și, aducând 

mintea în prezent, direcționăm gândirea înspre lucruri care ne oferă senzații pozitive, 

eliminând direcționările negative. 

Este foarte important să trăim cu mintea în prezent. Sofrologia pune mare accent pe 

corpul fizic și percepția corporală deoarece relația corp – spirit ne influențează modul de 

viață. Corpul nostru material trăiește fizic, deci e mereu în prezent, dar mintea, în schimb, 

poate fi oriunde, este „fluidă „zboară” în trecut sau viitor, aducând după sine emoții. Emoțiile 

sunt legătura dintre minte și corp sau altfel spus, ele sunt „ecoul” minții în corp. De aceea, 

dacă gândurile voastre vor avea conotație negativă, vom avea parte de emoții care se vor 

reflecta în corp și ne vor face să simțim rău deoarece se produc modificări în biochimia 

organismului. La fel și cu gândurile pozitive care produc emoții pozitive (acele descărcări de 

endorfine), rezultând în acest fel starea de bine. 

Acolo unde ne este mintea, este direcționată și energia. Dacă suntem atenți la ceea ce 

gândim și ne ridicăm deasupra minții, putem influența în mod conștient suportul energetic al 
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gândurilor și trăirilor noastre într-un mod plăcut iar asta înseamnă că trăim în armonie cu noi 

înșine, ne simțim bine, suntem bine dispuși deoarece eliminăm conflictele intrapsihice. 

O întrebare pe care este  bine să o luăm în considerare : dacă mintea nu se află în 

prezent, atunci cine ne crează viitorul? 

Există și atitudinea interioară ce se poate transpune în cuvinte prin sentimentul de 

recunoștință, pe care putem să-l experimentăm în permanență, iar spiritul și viața interioară 

sunt animate într-o manieră pozitivă,  devenind astfel  bucuroși de viață.  - Poți să spui  „mă 

simt fericit”?  /- Depinde de tine cum alegi să fii; totul pleacă din interior. 

Încercați să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, pentru lucrurile bune din viața 

voastră, o întâlnire cu  prietenii, serviciul, familia; unii vor spune „eu n-am pentru ce să fiu 

recunoscător”. Schimbați această percepție negativă! Înlocuiți acest tipar mental care se 

înrădăcinează tot mai mult în creierul vostru! Lăsați energia să curgă armonios și să va 

îmbogățească spiritul și mintea iar emoțiile vă vor produce bucurie și bună dispoziție în loc 

de apăsări și nemulțumiri. Oamenii nu sunt cu adevărat conștienți că există; puteți vedea în 

jurul vostru „roboței”  care mereu se plâng de câte ceva, veșnic nemulțumiți, care nu știu să 

aprecieze ceea ce au, care nu sunt dispuși să-și schimbe propriul ego și să privească lucrurile 

printr-o altă perspectivă. Rămân blocați în propriile capcane ale gândirii lor. 

Mulți vorbesc despre faptul că ar vrea să schimbe lumea dar nu sunt dispuși să 

înceapă cu ei înșiși. Nu putem schimba tot ce există în jurul nostru, nu putem schimba 

oamenii și să-i facem să fie doar pe placul nostru. Ar fi imposibil să schimbăm minunata 

diversitate în care trăim, însă putem începe transformarea noastră proprie (renaștere), de 

acceptare, eliberare, bucurie pentru a-i  accepta pe ceilalți fără prejudecăți. Încercând să 

producem o schimbare în interiorul nostru se vor schimba și  cei din jur. Lăsați oamenii să 

existe în plenitudinea lor! 

Primele lucruri pe care oamenii le observă atunci când practică sofrologia sunt: un 

somn mai odihnitor, îmbunătăţirea concentrării, mai puţine griji și temeri, mai multă 

încredere în sine şi sentimentul de fericire interioară. Cea mai comună remarcă după câteva 

săptămâni de practică este : „în general nu s-a schimbat nimic în exterior însă sunt  mai 

fericit, lucrurile par mai uşoare, am mai multă energie şi mă trezesc simţindu-mă bucuros că 

sunt în viaţă”.Nu este acesta sentimentul  pe care-l căutăm cu toții? (7)./ 

Directorul unei companii multinaţionale, adept al terapiei sofrologice, recunoştea 

într-un interviu că un astfel de mediu, al unei multinaţionale, este extrem de stresant, 

hipercompetitiv, uneori dezumanizat. Pentru a gestiona stresul şi pentru a ameliora 

comunicarea în astfel de condiţii, el spune că, în fiecare zi, după dejun, îşi ia un răgaz de 20 

de minute pentru a respira şi a se relaxa, obicei pe care l-a propus şi angajaţilor săi. 

Rezultatele pozitive nu s-au lăsat aşteptate. 

De altfel, sofrologii susţin că 20 de minute de aplicare a tehnicilor menţionate 

anterior echivalează cu două ore de somn profund. Deşi sofrologia poate fi practicată de 

oricine, dar este nevoie de un angajament ferm şi total faţă de sine al persoanei care vrea să 

experimenteze o astfel de tehnică, pentru a se vedea efectele, deşi mulţi sunt sceptici la 

început. 

De asemenea, trebuie înţeles corect faptul că un sofrolog nu pune diagnostice, sofrologia nu 

propune şi nu înlocuieşte tramentul medicamentos, atunci când este nevoie, ci se constituie ca 
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un adjuvant în tratarea unor boli şi ca metodă de dezvoltare personală, atunci când este vorba 

de dorinţa de a creşte performanţele individuale, pentru o viaţă mai bună. 

Starea de bine nu este doar o senzaţie plăcută, ci un profund sentiment de 

seninătate, echilibru şi împlinire(6). 

 
Ședință de relaxare/sofrologie într-o școală din Los Angeles (Sursa bibliografică nr. 8). 

 

1. Exercițiu sofrologic pentru stres și panică 

Acest exercițiu, prin repetare, ajută la controlul și canalizarea energiiile, elimină 

panica, evacuează tensiunile corporale și mentale. 

Atunci când avem o criză de angoasă, vom începe cu un exercițiu de expirație, ca și 

cum am sulfa fin aerul printr-un pai imaginar, cu buzele rotunjite, conștienți că evacuăm tot 

ceea ce este negative în noi (stresul, panica, tensiunile, grijile din corpul nostru). 

- Prindem palmele cu degetele întrepătrunse în fața noastră, apoi, inspirăm pen as și 

ducem palmele pe ceafă. 

- Câteva secunde reținem aerul în plămâni (apnee pe plin) și contractăm toate grupele 

de mușchi din corp, picioare, spate, abdomen, piept, chiar și de la față. 

- Expirăm brusc / suflăm aerul brusc pe gură și ducem brațele brusc în fața noastră cu 

degetele deschise, aruncând negalivitatea din întreg corpul. 

- Următorul pas este să respirăm calm și adânc, inspirând profund pe nas, reținem 

aerul în plămâni circa 5 secunde, și apoi expirăm aerul ca și cum am sulfa printr-un pai, ceea 

ce are rolul de a reduce controlat ritmul cardiac. Vizualizăm expirul ca pe o eliminare de 

energii uzate și inspirul ca pe o purificare cu energie proaspătă și benefică (ca pe o lumină 

binefăcătoare care ne pătrunde în tot corpul și ne revitalizaeză, ne purifică, etc.)(10). 

Rezultatul va fi o stare de calm, de relaxare a corpului, o minte clară, destinsă și 

puternică (Sursa pentru detalii și alte exerciții este filmul ce poate avea subtitrare și în limba 

română, dacă umblăm la subitrări și setări : https://www.youtube.com/watch?v=l68RrTZQdlk 

) 
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1.1.1 2. Exercitiul denumit „memoria confortabilă” 

Vino în contact cu tine însuți, punând o mână pe inima. Lasă imaginea unei amintiri 

plăcute să vă vină in minte, în timpul căreia ne-am simțit iubiți, protejați, susținuți. Poate fi 

amintirea unui prieten care ne-a înveselit într-o seară de depresie, a unui părinte care ne-a 

mângâiat, a unei îmbrățișari, un iubit care ne-a răsfățat în mod special. Găsim toate senzațiile 

legate de această evocare în cele mai mici detalii ale lor. Simțim încrederea, bunăstarea care 

emană din această amintire și adecvăm acest sentiment de stimă și afecțiune. Îl transmitem 

nouă înșine, îl lăsăm să curgă în noi, să ne încălzească (11). 

1.1.2 3. Exerciții pentru încredere în sine. Recunoașterea 

Subaprecierea este o otravă. Recunoașterea calităților tale este antidotul.  Să avem o 

listă cu tot ceea ce iubim noi. Apoi, să ne recunoaștem calitățile este important pentru stima 

de sine. De exemplu răbdarea, altruismul, bunătatea. Enumerăm, de asemenea, toate 

succesele noastre trecute. Indiferent dacă sunt din hoby-uri personale, din activități 

profesionale sau legate de starea de sănătate. Păstrăm cu atenție această listă și repetăm 

mental, sau mai bine cu voce tare, calitățile și victoriile. Putem  să adăugăm o scurtă ședință 

de respirație recomandată în sofrologie (11). 

1.2 REZULTATE NOTABILE. „PERFORMANȚELE ȘI CONCENTRAREA SA S-

AU DEZVOLTAT DESTUL DE CONSISTENT, ASTFEL, ÎN ELVEȚIA, DR. RAYMOND ABREZOL A 

AJUTAT, INIȚIAL, UN ALT PRIETEN CA SĂ FACĂ PERFORMANȚĂ LA SCHI. ÎN 1967, UN 

ANTRENOR NAȚIONAL DE SCHI CARE A AUZIT DESPRE SOFROLOGIE A CERUT AJUTORUL LUI 

ABREZOL PENTRU A PREGĂTI PATRU CAMPIONI DE SCHI PENTRU JOCURILE OLIMPICE DIN 

GRENOBLE DIN 1968, TOTUL FIIND ÎN SECRET. TREI DINTRE EI AU AJUNS PE PODIUM CU 

MEDALII OLIMPICE, SINGURII CAMPIONI ELVEȚIENI CARE AU OBȚINUT MEDALII LA 

JOCURILE DIN ACEL AN. SPORTIVII AU DEZVĂLUIT PRESEI PREGĂTIREA LOR DE 

SOFROLOGIE. PRESA A FOST EXTAZIATĂ ȘI ABREZOL A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎNTREAGA 

ECHIPĂ NAȚIONALĂ PENTRU SEZONUL URMĂTOR, INCLUSIV SPORTIVI ÎN NAVIGAȚIE, BOX, 

CICLISM, TENIS, POLO PE APĂ, GOLF ȘI ALTE SPORTURI.  

Sportivii antrenați de Abrezol între 1967 și 2004 au câștigat peste 200 de medalii 

olimpice. După acest succes, sofrologia a crescut rapid în întreaga lume francofonă și în 

Occident. Deși inițial utilizată numai în medicină, sofrologia s-a deschis apoi către alte 

domenii: sport, desigur, dar și prevenirea și promovarea sănătății în lumea corporatistă,  în 

educație, arte și alte discipline. Abrezol a organizat programe de instruire pentru un număr 

mare de medici și antrenori sportivi influenți, dintre care mulți conduc acum centre de 

instruire în toată Franța. Entuziasmul și succesul său cu sportivii au deschis porțile pentru ca 

sofrologia să fie predată în multe domenii ale vieții.  În timpul șederii sale în Columbia, în 

1985, Caycedo a creat al patrulea nivel de relaxare dinamică și ramura „socială” a sofrologiei. 

În 1988 s-a mutat în Andorra și a creat conceptul de sofrologie caycediană. În 1992 a început 

următoarele nivele și a creat un masterat. În 2001, cele douăsprezece niveluri de Relaxare 

Dinamică cu tehnicile lor specifice au fost finalizate (12). 

 Peste 300.000 de membri ai publicului au urmat cursuri de sofrologie în limba 

franceză în Elveția francofonă în ultimii 25 de ani. Peste 3.000 de profesioniști din domeniul 

medical, social și educațional au urmat instruirea formatorilor. Iar cifrele din Franța sunt și 

mai mari (pentru că există mai multe școli apreciate și cunoscute de sofrologie) 
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- Statisticile Grupului Mutuel (una dintre cele mai mari firme de asigurări de sănătate din 

Elveția), înființate în 1994, 1995 și 1996, arată că clienții care au legătură cu Asociația 

Sofrofrofilaxiei (persoane care practică regulat sofrologia) costă mai puțin compania de 

asigurări, cu circa 34,8% , 35,07% sau cu 25,68% mai puțin decât media asigurărilor (13). 

Școala este un domeniu în care stima de sine suferă o criză gravă, iar bullyingul, hărțuirea, 

agresiubea și alte forme  de violență au devenit fenomene sociale, iar o ședință de sofrologie 

de 20 de minute poate avea un impact incredibil de benefic. Poate să fie îndreptată postura 

incorectă, capacitatea de comunicare și de a asculta și mesajul celorlalți co legi, 

disponibilitățile procesului educativ (13.) 

 

 

Tineri practicanți ai sofrologiei în învățământul britanic (Foto, sursa bibliografică nr. 

14). 

2 CUM SUNT TRATAȚI ELEVII BRITANICI DE PROFESORII LOR 

Materia preferată a multor elevi britanici este relaxarea, așa cum spun ei după ce s-au 

introduse cursuri noi pentru respirație, relaxare și mindfulness / minte sănătoasă. În prima 

etapă, 370 de școli din Anglia au intrat în programul care încearcă să-i obișnuiască pe copii 

cu importanța îngrijirii sănătății mintale și cu sofrologia practică. Programul a fost pus la 

punct de Centrul Național pentru Copii și Familie „Anna Freud”  împreună cu University 

College London și se va desfășura inclusiv în anul 2021. Elevii vor învăța tehnici de relaxare 

musculară, exerciții de respirație și de atenție și chiar vor afla cum să creeze rețele de 

susținere pentru colegii lor. Dacă totul va merge bine și copiii vor fi încântați, după 2021, se 

va decide dacă programul va fi introdus în toate școlile. 

Ca societate, suntem mult mai deschiși în privința sănătății noastre mintale decât 

oricând înainte, când lumea modernă a adus noi presiuni pentru copii,”, spune secretarul 

pentru educație Damian Hinds. Directorul de campanie de la Centrul Național pentru Copii și 

Familii, Imran Hussain, spune că astfel de cursuri sunt „cruciale și pot diminua anxietatea, 

durerea și suferința pe care unii adolescenți le parcurg”. În urma unor cercetări 

recente, University College London a descoperit că adolescentele sunt de două ori mai 

https://virginradio.ro/cum-sunt-tratati-elevii-britanici-de-profesorii-lor/
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predispuse decât băieții să prezinte simptome de depresie din cauza canalelor de social-media 

(14). „Antrenamentul" sofrologic constă în exerciţii simple şi eficiente care au ca rezultat mai 

multe zâmbete, concentrare sporită, relaxare şi optimism, ceea ce ne ajută să trecem mai uşor 

peste provocările vieţii. 

 

Documentare și formare 

Înscrierea la cursuri online, în limba franceză, contracost este la: https://lp.formation-en-

ligne.page/formation/sophrologie/#a_aid=5f560d09be943&a_bid=7844f087&ourwin-

network=success), dar și exerciții practice online au loc vinerea, la orele 17,30 la adresa:  

https://u-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/apprivoiser-son-stress/ 

Filmulețe de inițiere practică în sofrologie, din „Le reportage de France 3 Auvergne-

Rhône-Alpes” : 

Film 1 : https://www.youtube.com/watch?v=l68RrTZQdlk 

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=w9jCFQSRB9g  

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=UfLQ-ZUCmVE 

Cărți de documentare în franceză (1) și în română (2): 

1. https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-

02/Inserm_RapportThematique_Sophrologie_2021.pdf 

2. Lorena Luchian, „Descoperă sofrologia pentru o stare de bine”, Editura Ascendent Promo / 

Spirit și Destin, 2017, 160 pag. 
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Prin „Țara Gugulanilor”/ Wandering through „The Land of the 

Gugulans” 

 

 

Vieru Petru1 

 

 

Rezumat. „Țara Gugulanilor” este o regiune istorico-etnografică delimitată spațial în zona 

submontană de la poalele Munților Godeanu. O regiune parțial izolată în evoluția ei, cu particuparități 

umane ce ascund o istorie milenară. Tradițiile locale sunt strâns legate de datinile străvechi, de mitul 

lui Zamolxe și de peștera atribuită lui de pe Muntele Gugu. 

Cuvinte-cheie: gugulani, istorie, daci, peșteră, Zamolxe 

 

 Abstract. „The Land of the Gugulans” is a historical-ethnographic region spatially bordered 

within the mountain area at the foot of Godeanu Mountains. It is a region partially isolated during its 

evolution, with human particularities that hide a millennial history. Local traditions are closely linked 

to ancient traditions, the myth of Zamolxis and his cave on Mount Gugu. 

 Keywords: gugulans, history, Dacians, cave, Zamolxis 

 

 

În partea de sud-vest a României există un ținut milenar unic și încărcat de legende 

numit „Țara Gugulanilor” sau „Gugulania”. În epoca dacică hărțile vremii (tabula 

Peutingeriana) indicau pe Valea Timișului localitatea Gaganis, identificată cu actuala Slatina-

Timiș, nume dat de la Muntele Sfânt Gugu (sau Gaga, în Antichitate), apoi în Evul Mediu 

denumirea de „Gugulani” a fost atribuită locuitorilor de pe cursul mediu al râului Timiș. 

Gugulanii se consideră a fi „de cea mai curată origine dacică”2 (foto nr.1). Trăiesc și în zilele 

noastre și păstrează obiceiuri vechi de peste 2.000 de ani. Etimologia de „gugulan” provine 

de la Vârful Gugu, 2.291 m (după alte surse ar avea 2.297m!3), cel mai înalt vârf din Munții 

Godeanu, în jurul căruia, spre poale, sunt delimitate așezările acestora. Se spune că „Țara 

Gugulanilor” s-a format pe Vârful Gugu, locul sacru al lui Zamolxe „zeul dacilor” și că 

numele de „gugulan” vine de la toponimul „gugu”, vârf de munte în formă de con. 

„Țara Gugulanilor” este o parte a Banatului Montan, situată în partea de nord-est a 

județului Caraș-Severin și se află granița a trei regiuni istorice românești: Banatul (Caraș-

Severin), la vest, Oltenia (Gorj), la sud și Transilvania (Hunedoara), la nord-est. 

Acest ținut descrie o formă triunghiulară, fiind localizată și delimitată de Valea Bistrei 

(de la Bucova la Caransebeș) pe o latură fluvială, Valea Timișului (de la Caransebeș la 

Teregova) pe a doua latură fluvială și o a treia latură montană (Godeanu sau Hideg-Pârâul 

Rece). Aceasta latură începe de la Teregova, urcă Munții Hidegului, apoi părăsește Valea 

Hidegului (Pârâul Rece), urcă culmea Munților Cernei în Curmătura Olanelor, continuând 

Plaiul Herculanelor până la Vârful Olanul, urmează apoi culmea principală a Munților 

Godeanu până la Vârful Moraru, se orientează spre nord pe o culme secundară, Moraru, 

                                                             
1 Inginer pensionar, București. Contact e-mail: 48petrevieru@gmail.com 
2 Citare orală, locală 
3 după ultimele măsurători făcute din satelit de americani 
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Scărița, Gugu, Bran, apoi urcă Munții Țarcu prin Șaua Iepii, Masivul Bloju, Custura, Blojul, 

Netiș, Pietrii după care, din nou pe Râul Bistra până la Bucova.  

Așa-numita „Țară a Gugulanilor” are o suprafață de circa 2.000 km2 și o populație de 

80.000 locuitori, care trăiesc în 48 de localități dintre care 1 municipiu, Caransebeș, 1 oraș, 

Oțelul Roșu (fost Ferdinand sau Ohaba Bistra) și 13 comune cu 33 de sate, din care cele mai 

mari sunt: Armeniș, Băuțar, Bolvașnița, Buchin, Bucoșnița, Glimboca, Marga, Obreja, Rusca 

Montană, Slatina Timiș, Teregova, Turnu Ruieni și Zăvoi (Mărul) (vezi fig. nr. 1).  

 
Foto nr. 1. Steagul dacic adoptat de „gugulani”. Fig. nr. 1. „Țara Gugulanilor” (2020) –  

(Sursa hărții:http://galtaragugulanilor.ro) 

 

Există însă și unele controverse privind localitățile Bucova și Bouțar/Băuțar (de Sus și 

de Jos), deoarece granița dintre Ardeal și Banat nu era la Poarta de Fier a Transilvaniei, ci 

mai jos de cele trei localități în discuție, la Vama Marga. Un contraargument istoric ar fi că în 

timpul domniei regelui Coryllus-Scorilo, tatăl lui Decebal (conform istoricului Iordanes), 

formațiunea dacică din Banat era unită cu cea din zona Munților Orăștiei. La aceasta se 

adaugă și faptul că și momârlanii din Valea Jiului își revendică originea dacică și în concluzie 

discuția nu are sens. 

Ocupațiile de bază ale gugulanilor, prin tradiție, sunt legate de practicile agricole, 

creșterea animalelor și negoțul cu mere. „Eram copil când am plecat prima dată cu carul cu 

mere. Gugulanii mergeau mai mulți, în convoi, de teama lotrilor. Cel mai rău era la Buziaș. 

Ne potriveam să nu trecem la ceas de noapte pe acolo, că era periculos. Merele le dădeam pe 

porumb, pe grâu și alte bucate” (între Silagiu și Buziaș este o pădure), își amintește bătrânul 

cu ochii albaștri precum cerul ce se oglindește în Iezerele Gugului, Ioan Albu din Turnu 

Ruieni (sat situat la 13 km de la Caransebeș). 

Istoricii străini care scriu despre Banat au acordat întotdeauna o atenție sporită 

populației gugulane, evidențiind permanent calitățile fizice și morale, cum ar fi istețimea și 

abilitatea în asimilarea oricărei îndeletniciri, modestia, milostenia, tăria morală și frumusețea 

fizică. Conform tradiției păstrate în zonă până astăzi, regele Coryllus-Scorilo, tatăl lui 

Decebal, ar fi fost originar din Banat, mai precis de pe valea Bistrei, domnind vreme de patru 

decenii (28-68)4 . Evident, originar din aceeași zonă bănățeană era şi Duras-Diurpaneus, 

                                                             
4 Istoricul Iordanes 
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fratele lui Scorilo, care l-a urmat pe acesta pe tron (68-87). Cel puțin după tată şi Decebal era 

„bănăţean”, el purtând luptele decisive cu Imperiul roman (87-106). De două ori (în 88 şi 

101) au avut loc confruntări sângeroase la Tapae, defileul muntos de la marginea Banatului.  

Entitatea gugulană a fost mereu dornică și deschisă spre emancipare economică și 

culturală. Multe obiceiuri ruga, nedeia, nunta, călușarul, sărbătoarea narciselor, mersul la 

biserica, prin frumusețea lor au rămas neschimbate, păstrându-se cu sfințenie. Gugulani sunt 

oameni harnici și cu mare fală, iubitori de frumos, în ciuda naturii lor aspre de om de la 

munte. Printre elementele specifice portului popular al gugulanilor amintim ceapsa și 

opregul, căciula care nu are fundul rotunjit sau turtit ci ascuțit asemeni vârfului Gugu. 

Regăsim aici și călușarii, un joc de vindecare a unor boli sau de îndepărtarea vrăjilor. 

În 27 aprilie 2001 se constituie o asociație care să sprijine întregul specific al vieții sale spirituale și 

materiale și să reliefeze anumite probleme de istorie greșit interpretate. Asociația se numește „Asociația 

culturală Gugulanul” cu sediul în Caransebeș. Primul membru, cu numărul de onoare 1, este Petru Pilu 

Gugulanul, actualmente pensionar, de profesie profesor etnograf. 

Un adevărat imn al gugulanilor este doina intitulată „Gugulan cu car cu mere” cântată cu măiestrie de 

Achim Nica, acompaniat de torogoata lui Luca Novac:  

„Gugulan cu car cu mere 

Și cu frumoasă muiere 

Mă dusei să cumpăr mere 

Și cu ochii-s  la muiere 

Gugulanu-i om cu minte 

El ți-o spune mai înainte 

Eu vând mere, eu vând pere, 

Dar nu-mi vând a mea muiere” 

Invitație la drumeție în Țara Gugulanilor. 

 Vârful Gugu se află în vestul județului Hunedoara fiind inclus în Parcul Național 

Retezat și face parte din Munții Godeanu (Vârful Gugu se află la circa 25 km de Poiana 

Mărului și 40km de Caransebeș). „Muntele sacru al gugulanilor” domină Valea Timișului din 

Banat începând de la Caransebeș, în nord și până la Domașnea, în sud. În antichitate și în evul 

mediu accesul spre Vârful Gugu se făcea dinspre Valea Timișului, de la Vârciorova(356m), 

la Vârful Țarcu și apoi la Vârful  Prislop. Traseul are o lungime de 36,3 km și o diferență de 

nivel de 1.935m. Pe acest traseu sunt duse și astăzi oile la stânele de sub Gugu, iar nedeile5 s-

au ținut în zonă până în secolul al XVIII-lea.  

Culmea Gugu-Moraru este locul de răspântie al plaiurilor dinspre Oltenia-Banat-

Ardeal.  Despre Vârful Gugu, „Kogaionul dacilor”, muntele sfânt al lui Zalmoxe din zona 

Retezat, se spune că  este „muntele care se ascunde privirii” și e un loc plin de mistere care în 

anumite ore din zi nu mai poate fi văzut.  ”Conform vechilor tradiţii, o însuşire a muntelui 

sacru trebuia să fie aceea de a se ascunde privirilor, dar nu într-o banală ceaţă, care ar 

exclude ideea de supranatural. Or, un asemenea fenomen, real, a fost descris: "... acest cel 

mai înalt pisc al masivului Godeanu uneori se ascunde. Dacă vii din Retezat spre apus şi e 

senin iar soarele străluceşte în sens avantajos, Gugu poate fi învăluit în ceaţă, sau cine ştie 

cum şi în ce, fiindcă pentru vedere apar numai cerul şi orizontul, ca şi cum muntele ar fi 

                                                             
5 Numeroasele toponime care atestă tradiția nedeilor montane: Buza Nedeii (1591 m), Poiana Nedeii (1776 m), 

Vârful Nedeia (1937 m), Nedeia (2150 m) sau ( Mătania) din Culmea Nedeea, din Munții Tarcu, Nedeia (2038 

m) de lângă Borăscu Mic, din Munții Godeanu. 
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străveziu.  Nu se întâmplă totdeauna aceasta, poate destul de rar, dar uneori muntele Gugu 

se ascunde.”6 

Iubitorii traseelor montane din Munţii Godeanu, aflat în vecinătatea Masivului 

Retezat, au semnalat existența în zona Vârfului Gugu a unor energii stranii, absolut 

inexplicabile. Acest vârf, încărcat de sculpturi megalitice, dispare cu desăvârșire la anumite 

ore din noapte, timp în care o linişte apăsătoare, grea, resimţită aproape fizic, încremeneşte 

întreg peisajul, ca într-un tablou. Un prim episod din aceste evenimente ciudate s-a derulat în 

noaptea de 4 august 1991, când din tabăra „Comisiei Centrale de Turism Sportiv”, stabilită în 

preajma Vârfului Gugu, s-a putut observa o „explozie” luminoasă, care părea că iese chiar din 

munte. Culmea este că „explozia” luminoasă, care a ţâşnit spre cer, a luat cu ea şi Vârful 

Gugu. Cei şapte membri ai taberei nu au mai putut aţipi întreaga noapte, din pricina unor 

„apăsări atmosferice”, care le provocau o acută surescitare. 

Un al doilea eveniment a fost accidentul aviatic din noaptea de 13 spre 14 august din 

același an, când un avion IL 14 al companiei Tarom s-a pulverizat în Curmătura Bucurei din 

Munții Retezat, la circa 18km de Gugu. A fost sesizat „Centrul de Ştiinţe Perspective” şi 

„Asociaţia Naţională pentru Cercetări Aplicative Parapsihologice”, ambele cu sediul în 

Bucureşti, care a trimis un grup de zece persoane, condus de Mihaela Murai, care timp de 

două zile, între 17 şi 18 august 1991, şi-au stabilit tabăra în preajma Vârfului Gugu. În 

această perioadă s-au confruntat cu diverse stări de spaimă fără motiv, dar şi cu senzaţii acute 

de sufocare, în special noaptea, toate asociate „exploziilor” luminoase, cu liniştea unui peisaj 

devenit brusc straniu, precum şi impresia că sunt supravegheaţi de „ceva” ori „cineva” cu 

stăruinţă. Cea mai mare surpriză le-a fost oferită însă la întoarcere, la Bucureşti, de aparatele 

de fotografiat şi camerele de luat vederi, pe care fixaseră imagini ale Vârfului Gugu, luate din 

zeci de unghiuri şi care nu înregistraseră, de fapt, niciun cadru. 

„Radiaţiile sunt în parametrii normali. În schimb, locul are un magnetism ciudat, cu 

fluctuaţii. De exemplu, busola indică nordul, însă din când în când începe să i se învârtă acul 

şi îl caută fără să îl găsească. Am petrecut mai multe zile pe vârful Gugu. Aşa am observat şi 

lumini ciudate, ce apar în special noaptea, între ora nouă şi nouă şi jumătate. Un alt 

fenomen rar este cel de rectanţă: pietrele se mişcă, se deplasează. În mod spectaculos, pe 

Gugu rectanţa este negativă, adică pietrele se mişca în sus, spre deal. Poţi vedea dârele 

lăsate în urmă, un mic şanţ şi pământul adunat în capătul pietrei, din cauza 

mişcării.”(Alexandru Borza) 

Ce spun specialiștii? Este vorba de un fenomen optic de totală refracţie a luminii, care 

se produce în anumite condiţii meteo. El se datorează straturilor de aer, cu densităţi diferite, 

care se „pliază” pe versanţii estici ai munţilor din zonă, în condiţii de calm atmosferic local. 

Fenomenul, de o deosebită complexitate, poate fi explicat prin rolul de factor determinant ce-

l are „centrul de frig local”, generat de prezenta a două căldări glaciare în imediata apropiere 

a vârfului Gugu şi a vârfului Cracul Peşterii, care modifică densitatea stratului de aer şi 

implicit indicele de refracţie. Un alt fenomen asociat acestui „centru” este cel de drenare a 

nebulozităţii (ceaţă, nori) de pe versantul estic al celor două vârfuri sub forma unui condens 

în albia pârâului Branului. Pe versantul vestic, fenomenul determină precipitaţii, care 

alimentează pârâul Izvorul Gugului. În aceste condiţii, mai ales deasupra versantului 

răsăritean, este frecvent cer senin. Caracteristicile menţionate conferă locului o trăsătură de 

„sacralitate", dar mai ales versantului estic îi oferă condiţii ce permit observarea cerului.  

                                                             
6 Victor Kernbach - „Muntele ascuns al lui Zamolxis" în revista  România Pitorească  nr. 7/1972 
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Tur de orizont de pe Gugu. De la stânga la dreapta: Munţii Ţarcu cu Dealul Negru 

(2.084 m), Vârfurile Galben (2.008 şi 1.888 m), Petreanu (1.895 m) şi Furcătura Clopotivei 

(1.457 m) în plan secund, Valea Râului Mare având în fundal Depresiunea Haţegului, Munţii 

Retezat cu Vârfurile Pecuiu (1.827 m), Prelucele (2.265 m), Șesele (2.275m), Culmea 

Slăveiului, Judele (2.238 m), Retezat (2.482 m), Bucura I (2.033 m), Peleaga (2.509 m), cea 

mai mare altitudine din Retezat, Păpuşa (2.508 m), Vârful Mare (2.463m), Custura (2.457 m), 

în prelungirea căruia se întinde Culmea Gruniu-Tulişa Gruniu (2.294m), ce are în fundal 

Munții Parâng, apoi Piatra Iorgovanului (2.014 m) din Masivul Piule-Iorgovanu.  

Trecem în Godeanu şi admirăm în plan apropiat Platforma Borăscu, cu Vârful 

Borăscu Mare (2.158 m), apoi Vârfurile Sturu-Paltina (2.149 şi 2.152 m), Galbena (2.194 m), 

Stâna Mare (2.113m), cu Oslea (1.899m) şi Arcanu (1.760m) din Munţii Vâlcan în fundal, 

Micuşa (2.180m), Piatra Scărişoare (2.244 m), Şaua (2.110m) şi Valea Mâţului, Șaua Sesul 

lui Gai (2.050m.),Vf. Dosului (2.158m), vârfurile Moraru (2.279m), Cârnea (2.106m), 

Godeanu (2.229 m), Muntele Zana (2.042m), cu Olanu (1.990 m), Vârful Dobrii (1.928 m) 

(din Plaiul Herculanelor) şi în plan secund, Munţii Cernei în fundal, apoi Vârfurile Șincu 

(1.922m) (Corhale) și Ciocănaşu (1.929 m) pe stânga Văii Râului Şes, Culmea Prislopului 

(culmea de legătură între Munţii Godeanu şi Ţarcu), cu Capul Prislopului (1.839 m), 

Prislopul Negru (1.816m),Vârfurile Prislop (1.961 m), Seiul (2.042m) și  Vârful Cracul 

Sajului (2.029m), delimitată de Munţii Ţarcu în fundal cu vârfurile Vulturu (2.010m), Ţarcu 

(2.190 m), Bodea (2.169 m), Căleanu (2.190 m) şi Brusturu (2.116 m) prin Valea Hidegului, 

urmează Șaua  Scheiului (1.866m), cu Muntele Mic (1.802m), în fundal, Vârful Nedeia 

(2.150 m) (Mătania) şi Valea Mătania, Vârful Baicu (2.123 m), iar dincolo de Şaua Iepii 

(1.727 m) trecem în Masivul Bloju, din care se disting vârfurile Custurii (2.087 m), Bloju 

(2.161 m), Pietrii (2.192m) având cea mai mare altitudine din Munţii Ţarcu şi Bistra (2.160 

m).  

 
Foto 2. Imagine de ansamblu asupra amplasamentului peșterii (foto P. Vieru) 

 

Peștera lui Zamolxe. Este situată la o altitudine de 2.057 m, coordonatele geografice 

fiind 45,291848 latitudine N și 22,686960 longitudine E. Peștera se află într-un crac secundar 

al Vârfului Gugu spre N-NE, la 200 m mai sus de Șaua Branul (1960m), în stânga versantului 

cu stâncării acoperite de jnepeniș (foto nr. 2). Este situată într-o mică șa orientată spre sud, 
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într-o îngrămădire de pietre (foto nr 3-4), intrarea fiind acoperită de jnepeniș. În apropiere 

este făcut un cerc din pietre, iar în stânga intrării se află o placă de marmură albă care 

marchează locul. Peștera avea în 1942 cca 30 de metri lungime, dar în prezent se mai poate 

vedea pe o lungime de doar 14,5 metri. Savantul Alexandru Borza care a cercetat zona în 18-

22.09.1942 nota: „Granitul constituant al masivului se despică în blocuri imense sub 

influența agenților climatici, înghețul și dezghețul apei infiltrate în crăpături, insolație 

puternică, vânturi vijelioase. Astfel de acțiuni combinate și de durată incalculabilă au produs 

în timp, aproape de vârful secundar al Gugului o peșteră mai bine zis un culoar lung 

acoperit de sus complet prin stânci surpate acoperite cu pământ și vegetație alpină.” 

Alexandru Borza7 a semnalat pentru prima dată „observatorului astronomic” din Gugu. „ În 

ce priveşte „observatorul”, acesta este o crevasă amenajată în Vf. Cracul Gugului, 

dimensiunile fiind: lungime 10m, lăţime 2 m, înălţime 2-3 m, coordonatele geografice fiind 

45 16' 54'' latitudine nordică şi 22 42' 44'' longitudine estică, altitudinea fiind de 2.150 m.(nu 

poate fi mai înaltă de Merila Mică 2125 m) și permite observarea cerului pe o deschidere de 

circa 160 grade, pe directa de la NE la S. Accesul nu este deloc facil, muntele putând  fi 

abordat dinspre vest, dar mai ales dinspre est, unde se găsesc şi astăzi stânele, care acum 

două milenii şi jumătate „asigurau” probabil pe cel de la „observator”. Acolo se poate 

ajunge venind doar pe plaiuri, pe creste, dinspre (fapt semnificativ) Depresiunea Haţeg, 

Valea Jiului sau Valea Cernei.  De la Clopotiva din Țara Hațegului duce un plai de mare 

circulație spre Capul Sălătrucului pe care unii îl consideră Drumul lui Traian, legând 

Sarmisegetusa cu Mehadia (Ad Mehadia) unde de  fapt și coboară.( sursa părintele Maxer 

din Reșița originar din Câmpul lui Neag) 

Piscul secundar al vârfului Gugu - Cracul Peşterii - este alcătuit din blocuri de granit 

dezagregate, peisajul oferit de clivajul rocilor dislocate şi prăvălite de climatul aspru  de 

altitudine, fiind spectaculos. Cu toată inaccesibilitatea muntelui şi duritatea rocilor, 

„peştera” sugerează o muncă titanică de amenajare, intrarea amintind de o poartă 

megalitică. Realizarea construcţiei subpământene a marelui preot a necesitat calcule şi 

eforturi, care nu puteau avea decât o motivaţie, o credinţă intensă, capabilă să mobilizeze 

energii spirituale şi materiale la un înalt nivel. În afară de acel „confort astronomic” 

necesar, locul trebuia să mai conţină şi unele simboluri ale marelui preot, cum ar fi 

triunghiul dreptunghic format de cele trei vârfuri, posibile elemente de triangulaţie pentru 

măsurători cereşti. ” „Peștera este formată din patru blocuri de lespezi, care n-au putut fi 

potrivite în formă de uşă decât de mână omenească, deși se afirmă, încă, faptul că apectul 

peșterii ar fi creat de natură, nu de om. Ca să intri în peștera Gugu trebuie să te apleci puțin 

și să treci chiar peste blocul ce pare a fi fost aşezat anume ca să închidă intrarea. Peştera 

este deci perfect locuibilă şi a putut fi chiar confortabilă, pentru marele preot cu tovarăşii 

săi. În fund, peştera coboară puţin într-o încăpere neregulată, cu blocuri mari, gata să se 

rostogolească peste tine. O cameră de alimente ideală! Tavanul peşterii este din blocuri 

mari, despicate cu suprafeţe netede şi drepte, aşezate neregulat peste peştera aceasta de 

forma unui gang”, nota Al. Borza. „Intrarea e făcută din două pietre megalitice, peste care a 

fost adăugată  o alta, de mărime impresionantă. E lungă peştera, şi toate pietrele ce îi 

formează pereţii, cât şi cele ce sunt puse deasupra, în chip de acoperiş sunt aşezate de mână 

de om, nu au cum să fie naturale, deşi nu se vede vreo urmă de cioplire”.„Ciobanii din zonă 

                                                             
7 „Sanctuarul Dacilor”, Publicaţiile Institutului Social Banat - Crişana, Timişoara, 1942 
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ştiu că este un loc special. Cei mai mulţi se feresc să amintească acest loc de sărbători, de 

teamă să nu le moară oile sau să păţească vreo nenorocire. De altfel, pe platoul de lângă 

peşteră, nu îşi ţine nimeni oile. Unii ciobani spun că cine a păscut turma acolo s-a trezit cu 

un ger năpraznic în august şi i-au îngheţat toate oile, sau că stâna i-a fost trăznită. Se mai 

spune că un cioban a intrat în peşteră, ba chiar a coborât în grota de sub ea şi acolo a văzut 

un şarpe uriaş din aur. Nu cred aşa ceva, cel mult poate să fi fost un sanctuar din piatră 

aurit”.  

Un alt punct de vedere menționează: „Este în fapt o grotă  rezultată prin prăbușirea  

unor stânci peste o crevasă, posibil de origine glaciară (n.a.), probabil în urma unui 

cutremur. Acești munți sunt alcătuiți din granit și șisturi cristaline în care nu se prea 

formează peșteri doar crăpături și chei de eroziune datorită  glaciațiunii deluviale. Calcar se 

află doar în Paltina și Stănuleți”. 

Placa comemorativă recent montată este realizatǎ din marmurǎ albǎ de Ruşchiţa, 

inițiator fiind Asociaţia Culturalǎ „Gugulanul”. Placa a fost montatǎ de trei  membri 

H.C.J.V., din Buziaş, în data de 20-22.08.2004, la intrarea, considerată reprezentativă și de 

către geograful Alexandru Borza, deoarece peştera are mai multe intrǎri, 2 intrǎri sunt 

naturale, iar 2 sunt rezultate din prǎbuşirea primei galerii. Aceasta are dimensiunile de 40x50 

cm şi cu o grosime de 3 cm, este gravat : „Gugu, muntele sfânt al dacilor” Asociatia 

Culturala Gugulanul, Primaria Rusca Montană, Hobby Club Jules Verne 

 

     
Foto nr. 3-4. Peștera lui Zamolxe 

 

Cine a fost Zamolxe ? Herodot povesteşte în Istorii, despre Zamolxe că era un fost 

sclav al lui Pitagora (580-500 î.H.). După ce a redevenit om liber s-a îmbogăţit şi s-a întors 

acasă, în Tracia. Aici şi-a făcut „o odaie”, unde primea ca oaspeţi pe cei mai de seamă 

conducători, învăţându-i că nici ei şi nici urmaşii lor nu vor muri, ci vor merge într-un loc 

unde vor trăi veşnic. Zamolxe, cunoscut şi ca Gebeleizis, a pus să fie săpată „o subterană” în 

care a dispărut timp de trei ani, concetăţenii lui crezându-l mort. După trei ani însă, a reapărut 
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şi, în felul acesta oamenii au fost convinşi că există viaţă după moarte şi că ce spune el este 

adevărat. Herodot povesteşte acestea pe la 450 înainte de Hristos şi ceea ce spune el s-ar fi 

întâmplat cu aproximativ o sută de ani înainte, deci între 546 şi 478 î.H. Dar, tot Herodot, 

adaugă: „mi se pare, însă, că el a trăit cu mulți ani înainte de Pitagora”(Istorii. IV.96). 

O altă personalitate a antichităţii, Strabon (63î.H.-19d.H.(26), marele geograf grec, 

scrie în Geografii ce a aflat de la înaintaşii săi despre Zamolxe şi daci, lărgind un pic legenda 

cu noi amănunte. După Strabon, Zamolxe fusese sclav la Pitagora a făcut călătorii de studii în 

Iudeea, Persia, Fenicia, Egipt, apoi Sparta și Creta, se pare ca l-ar fi întâlnit pe acel epopt în 

zalmoxianism în călătoria din Egipt, unde deprinsese cunoștinte astronomice de la inițiatii 

(preoții) de acolo.  Întors acasă, în Tracia, a devenit mai întâi mare preot al regelui şi abia 

apoi s-a retras într-o peşteră pe vârful unui munte, oamenii considerându-l zeu. Aici apare 

primul indiciu concret despre muntele lui Zamolxe: „Şi muntele a fost considerat ca sfânt şi-l 

numesc sfânt, numele lui e Cogaenon, la fel cu numele râului ce curge lângă dânsul”(Izvorul 

Gugului). Acesta este singurul indiciu concret, pentru a afla unde se află muntele sfânt al 

dacilor. Strabon mai povesteşte despre înţelepciunea şi obiceiurile lui Zamolxe, că ştia 

astronomie, cunoştea bine numerele şi îşi învăţa discipolii să trăiască în mare cumpătare şi 

fără să mănânce carne de animal. Mai târziu, pe la anul 100 după Hristos, istoricul roman, de 

origine iudaică, Ioseph Flavius, descriind obiceiurile esenienilor, spune că „traiul lor seamănă 

cu al așa numiților polistai de la daci”, sanctuarele fiind amplasate şi la ei sus, pe munţi, cât 

mai aproape de cer.   

Doctrina zamolxiană avea, în linii mari, următoarele principii: 

-nemurirea ca atare (sau imortalitatea sufletului). 

-vindecarea prin corelația trup-suflet ceea ce indica omul integral 

-ascentismul-urmărind să nu se folosească nimic viu în hrană 

-predicarea curajului, mai ales la ktistai, ai căror membrii erau lipsiți de teamă 

-cunoașterea astrelor 

-morala dreptății și a cinstei. 

Accesul spre Peștera lui Zamolxis 

Cea mai convenabilă cale de acces spre Vârful Gugu porneşte din DN 68, Haţeg- 

Caransebeş, la 10 km de Hațeg în vecinătatea satului Cârnești unde se desprinde în stânga DJ 

686A, o şosea asfaltată care urcă pe valea Râului Mare, până la barajul Lacului Gura Apei, 

cale de 31km, trecând prin Clopotiva, Brazi, Cabana Gura Zlata, Colonia Tomeasa, Baraj 

Gura Apei(Apelor). De la baraj ocolind conturul Lacului Gura Apei, un drum forestier ajunge 

până la Poiana Pelegii, distanță de încă 15-17 km, pe Valea Lăpuşnicului Mare (fig. 2). 

Traseul începe de la bariera rutieră de la Casa de Vânătoare Zlata, la intrarea Gura Apelor a 

Parcului Național Retezat și urmează drumul ce șerpuiește în jurul barajului până la podul peste 

Lăpușnicul Mare, unde se bifurcă și poate fi parcurs cu un autovehicul (de preferat cu gardă 

înaltă) urmărind pentru circa 4 km drumul de acces spre Gura Bucurii (Poiana Pelegii 15 km,17 

km). La acest pod (1.066m) se face la dreapta în direcția de mers dinspre baraj și se urmează 

în continuare drumul de contur al lacului Gura Apelor, încă 4 km. Drumul este de piatră, dar 

există porțiuni unde căderile de pietre de pe versanți au adus pietre foarte mari pe carosabil. 

Această porțiune de drum este accesibilă doar o perioadă scurtă din an, din luna mai până în 

noiembrie-decembrie, dar datorită zonei accidentate drumul poate fi blocat de căderi de roci 

și în sezon, de aceea este necesară o informare în prealabil asupra stării drumului înaintea 

planificării traseului. Pe acești 4 km vom vedea o serie de afluenți ce coboară din stânga din 

http://surprisingromania.com/tag/munte/
http://surprisingromania.com/tag/roman/
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Platforma Borăscu (Valea Cascadelor, la un intrând Cascada din cota 1.339, iar după ce ne 

orientăm spre sud spre Lăpușnicul Mic într-un intrând  coboară, Borăscu Mare.) La un 

moment dat se ajunge la albia pârâului Lăpușnicul Mic care nu este chiar mic. Traversarea 

Lăpușnicului Mic nu se poate face cu autovehiculul, podul fiind avariat la inundațiile din 12-14 

iulie 1999. Aici vom renunța la mașini după un drum de 10 km(8,2) de la barieră, care atunci 

când drumul e închis îl vom face la picior (izvor de apă în stânga). În continuare se 

traversează fie prin apă, fie în perioadele secetoase peste tuburile de beton acest lucru 

necesitând mare atenție. Pe malul stâng al Lăpușnicului Mic ne aflăm la o intersecție de două 

trasee și anume: 
-unul în dreapta omologat și marcat cu cruce roșie (în 2019);  

-unul în stânga  nemarcat ce urmează o veche potecă ciobănească. 

Odată trecut pârâul se urmărește în dreapta traseul omologat (aproximativ 10,5km 

până la Gugu)  pe un drum bine conturat, care continuă încă aproximativ 2-2,5 km pe drumul 

de contur al lacului, până la un izvor aflat pe partea stângă în direcția spre Vârful Gugu. Chiar 

în dreptul izvorului indicatorul semnalizează continuarea marcajului cruce roșie (refăcut în 

2019) prin pădure spre Refugiul Gugu. Urcușul începe destul de abrupt, pe Picioru Branului 

prin pădurea de foioase pentru prima parte ceva mai abrupt după o oră se ajunge într-o 

poieniță dintr-o șa, la 1.413m(1.424), apoi mai ușor, prin pădurea de molid pe Culmea Branu. 

După 1,5-2 ore ajungem la altitudinea de 1.700m, unde pădurea de conifere se rărește și poteca 

urcă ușor, relativ paralel cu liziera pădurii, prin pajiști cu pâlcuri de ienupăr, iar după încă 

aproximativ 45 de minute ajungem într-o poiană. După ce am trecut de poiana respectivă 

urmează o scurtă coborâre cam 15-20 minute, iar în stânga se află Refugiul Gugu-Bran 

(1.686m). Atenție! Refugiul nu este în direcția traseului spre Vârful Gugu, tocmai de aceea pe 

vreme cu ceață este important de reținut acest aspect, fiind câțiva zeci de metri în partea 

stângă la urcarea spre vârf. De la refugiu, traseul revine în creastă cu un urcuș foarte abrupt 

spre dreapta stânga până într-o înșeuare, Șaua Branu (1.960m) dintre Vârful Branul (2.026m) 

și Culmea La Iancu iar de aici avem o perspectivă asupra unui platou întins numit „Altarul 

Dacilor” Traseul se continuă străbătând acest platou înspre stânga urmând stâlpii de marcaj 

turistic și apoi ajunge într-o vale de tip ravenă pardosită cu bolovăniș și pietre.  

 
Figura 2. Detalii de traseu turistic spre Vârful Gugu, cu poziția peșterii lui Zamolxe (PZ, pe hartă) 
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Atenție, la circa 200m în stânga prin jnepeniș se află Peștera lui Zamolxe. Intrarea 

Peșterii nu este vizibilă din șa și este necesară o abatere spre stânga lăsând în dreapta Merila 

Mică, până într-o mica șa. În culmea din stânga Culmea Lui Iancu sau Cracul Peșterii plină 

de șteiuri de piatră în stânga vom observa un pâlc de jnepeni sub forma unui condur, intrarea 

în peșteră fiind în partea superioară a acestuia. Urcăm această vale și zărim înaintea noastră 

înspre dreapta puțin, culmea care ne va indica direcția spre Vârful Gugu. Stâlpii de marcaj 

amplasați pentru orientare ne vor conduce sub Vârful Merila Mică, în Șaua Merila (de unde 

în coborâș putem ajunge ușor la lac) spre sud prin dreapta vârfului Merila Mare (2.172m), iar 

ulterior vom avea ultimul urcuș abrupt pentru a ajunge pe Vârful Gugu (2.291m). Doar 

dinspre nord se văd cocoașele Gugului. 

Din Șaua Gugu (2.220m) se poate admira Lacul Gugu și unde în stânga, pe un vâlcel 

priporos se poate coborî la lac. Traseul spre Gugu oferă puncte de belvedere spre Șaua Iepii 

din Munţii Ţarcu, Munţii Retezat şi zona platformei de eroziune Borăscu din Godeanu. De la 

intrarea în pădure și până pe vârf vorbim de încă cel puțin 4 ore de mers susținut, poate chiar 

5-6 ore dacă îți dorești o tura de munte într-un ritm mai puțin alert sau pentru cei care nu au 

antrenament foarte mare în turele montane. De la Refugiul Branu și până pe Vârful Gugu 

traseul durează undeva la 2 – 2,5 ore, (3,5km de urcuș) în funcție de ritmul de mers, de 

condițiile meteo și de pregătirea fizică. Fiind un traseu lung, poate fi realizat în două zile, cu 

înnoptare la Refugiul Gugu și ascensiunea spre vârf și coborârea a doua zi. Surse de apă sunt 

la plecarea în traseu, în pădurea de molid, lângă Refugiul Gugu la circa 5 min spre sud, la 

urcarea spre Șaua Merila și spre Vârful Merila Mică. În lunile secetoase e posibil ca unele 

surse de apă să fie secate. Nu se recomandă a se bea apă din Lacul Gugu, unde pot fi oi 

înecate, existând un izvor mai jos lângă abruptul Gugului. 

O alta variantă de acces la Gugu mai scurtă cu cca 2,5-3 km, începe de la traversarea 

Lăpușnicului Mic pe podul de tuburi, pornind pe malul stâng al apei pe o cărare bătătorită 

având drept marcaj momâile ciobănești și unele marcaje roz sub forma de benzi sau puncte, 

iar în pădure crestături de topor făcute de ciobani pe copaci. La un pinten de stâncă pe care 

nu-l putem trece deoarece se oprește în albie trecem prin vad pe malul drept al Lăpușnicului 

Mic, după care revenim imediat pe malul stâng. După alți 1,5 km-2 km și cca 45-60 min. de 

mers în dreptul unei momâi și un par vertical cotim ușor la dreapta pe lângă o nouă momâie 

cu iarbă, apoi spre stânga urmează un urcuș pieptiș cam de 70 grade și un timp de 90-120 

min. Intrarea nu e bine definită dar pe măsură ce urcă ea este tot mai conturată prin pădure 

până la refugiul montan Gugu. Restul traseului comun este pe varianta marcată. Este bine să 

ne alăturăm unui grup în care cel puțin o persoană să cunoaște zona. 

La barajul Gura Apei se poate ajunge și de la Poiana Mărului pe Valea Bistrei 

Mărului, pe traseul: Hotel Scorillo (630m)-Șaua Iepii(1.727m) cu o lungime de 14 km (Bistra 

Mărului- Pecineaga 3km, apoi spre fostă cabană 5 km, Izvorul Alb 9 km, Izvorul Măranului 

(stânga) și Frâncu(dreapta)10 km, Custura Măranului (fosta cabana Corciova 13km)-240-

270 min.; Șaua Iepii(1727m), Valea Corciorovei 90 min ( marcajul este prost întreținut, 

pericol de rătăcire), drum forestier spre baraj 3 km,60-90 min. 

Alte variante de a ajunge pe Vârful Gugu: 
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1. Pe Plaiul cel Mare al Vârciorovei8, un traseu de culme plin de priveliști de neuitat, 

plaiul folosit și azi de păstorii care își duc oile la stânele de sub Gugu. Plaiul 

începe dinspre Valea Timișului Bolvașnița de la Vârciorova (356m), Poiana 

Strigoniu, Cuntu (1.460m)(17,2km,7-8 ore), Căldările Țarcului, Șaua Plaiului 

(2.065m), Șaua Șuculețului (1.909m). În continuare traseul (slab marcat sau chiar 

deloc pe alocuri) străbate Culmea Prislop-Corhale, Vârful Prislop(1.962), 

ramificație la stânga pe Cracul Sălătruc, Râul Șes, Lunca Zana (1.331m), Cracul 

Vișinului, Șaua Șesul lui Gai (2.050m), Gugu (2.291m). Traseu durează circa 1,5 

zile și este dificilă  orientarea pe porțiunea Cracul Sălatruc - Lunca Zana - Cracul 

Vișinului.Din  Șaua Șesul lui Gai, avem două variante de traseu: 

a. Spre Vârful Gugu (2.291m)(cca 40 min),  apoi Șaua Gugu (2.220m), 

Merila Mare (2.172m), Merila Mică (2.112m), Peștera lui Zamolxe 

(2.057m). 

b. Spre Lacul Gugu. Se continuă urcușul ușor spre Gugu apoi se merge pe 

curbă de nivel spre dreapta noastră, după care urmează un coborâș și 

ajungem la Tăul (Iezerul) Gugu. Iezerul Gugu este situat la altitudinea de 

1.990 m și are următoarele date dimensionale: 100 m lungime maximă,70 

m lățime maximă, adâncime maximă 3,5m, suprafață medie 0,4ha, cea mai 

scăzută temperatură medie anuală a tăurilor din România. Pentru 

ascensiunea pe vf. Gugu putem folosi varianta de întoarcere mai comodă 

sau prin vâlcelul abrupt până în Șaua Gugu. 

2. Muntele Mic, Cuntu, Vârful Ţarcu, Culmea Prisop-Corhale, Mlăcile, Râul Şes, 

Vârful Godeanu, Şaua Mâțului, Moraru, Gugu (circa 15 ore).Orientarea în teren 

este mai ușoară 

3. Varianta din Cerna-Sat. Pe Plaiul Oslei  marcaj triunghi roșu, bandă roșie. Cerna-

Sat (500 m), cătun (1.022 m), șa, stâna (1.451 m) din Buza Oslei, șa, Oslea 

Românească (1.791 m), vârf în dreapta (1.714 m), șea, vârf în dreapta (1.699 m), 

șa, vârf în dreapta (1.699 m), șa, stâne în dreapta, culmea Munților Godeanu 

(1.793m), Curmătura Olanului -Vf.Olanelor (1.991m) în stânga și Vf. Tucila 

(2.012m) în dreapta. Distanța aproximativă 12 km, durata deplasării cca 300 min. 

La dreapta spre vf. Godeanu (2.229m) cca 2 ore = 4km, prin Șaua Mâțului.  

4. Varianta de la Câmpușel străbătând creasta Munților Godeanu. Casa de vânătoare 

Câmpușel (1.110 m),Valea Soarbele, Stâna Soarbele (1.590 m), Șaua Soarbele 

(1.935 m) (Paltina) (2-3ore), Sturu (2.149 m), Paltina (2.152 m), Șaua 

Scurtu(2.024 m), Scurtu (2.090m) sau Fețele Mănesei, Șaua Gârdomanul 

(2.000m), Gârdomanul (2.077m), Galbena (2.194 m), un vârf (2.174m), Stâna 

Mare (2.153 m), Micușca (2.157 m), Piatra Scărișoarei (2.244 m), Bulzu (2.245 

m), Șaua Mâțului (2.101 m)sau a Branului- la 15 min izvor-Marcaj cruce roșie  

(Paltina –Scărișoara 6-7 h)+1,5h Șaua Mâțului. Șaua Mâțului, Moraru(2.279m), 

Cracul Morarului (2.237m), Scărița(2.159m) (sau Dosului Morarului), Șesul lui 

Gai (2.050m), Gugu(2.291m) 2 h. 

5. Varianta pe Valea Iovanul de la barajul Cerna 1, marcaj cruce roșie+bandă 

roșie(9km din Cerna Sat la baraj +6km la Gura Iovanului) Valea Cernei, Gura 

                                                             
8 plai=drum pastoral, poteci bine bătătorite ce însoțesc culmile. Numele sunt date de localitățile de la poalele 

muntelui 
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Iovanului (685m), cabana părăsită (2ore) Golul Bulzului(1.538m), Stâna din 

Bulz(1.600m) (+3 ore), Bisericile din Bulz(1.800), Piatra Scărișoarei(2.211) =8h, 

15,3 km (6-8h (+2-3h, Șaua Mâțului). Șaua Mâțului, Moraru (2.279m), Cracul 

Morarului (2.237m), Scărița (2.159m) (sau Dosului Morarului), Șesul lui Gai 

(2.050m), Gugu (2.291m)-2 h. 

6. Varianta  de la Izbucul Cernei pe Culmea Gârdomanul, traseu nemarcat. Traseul 

pleacă dintre Ciuceava lui Ilie Drăgan (stânga)și Ciuceava Chicerii (dreapta )pe 

Ogașul Sec 250m, Cracul Fântânii, Poiana cu Ferigă 1,5h =1,9 km, Dealul 

Gârdomanului, Culmea (cracul), 1.500m, stână golul alpin al Gârdomanului, vf. 

Gârdomanul (2.072m), Șaua Gârdomanului (2.000m) 3h 45`, 7,2 km. În 

continuare creasta Munților Godeanu (de la punctul 4).  
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Insulele Shetland – o destinație „must go” pentru turiști / Shetland Islands 

– a „must go” destination for travellers 

 

Vornicu Bogdan1 

 
Rezumat. Insulele Shetland, situate în nordul Scotiei, sunt o destinație turistică recomandată 

și pe timpul iernii, nu numai vara. În rarele zile de ianuarie fără vânt si precipitații abundente, 

drumurile înguste de-a lungul liniei țărmului relevă peisaje pitorești și relaxante, unde timpul parcă ar 

sta în loc. 

Cuvinte-cheie: Shetland, mediu natural, peisaje, turism, tradiții locale 

 

 Abstract. Located in the north of Scotland the Shetland Islands are a ‘must go’ tourist 
destination not only in summer, but also in winter. During the rare days of January without wind and 

heavy rainfall, the narrow roads along the shoreline reveal picturesque and relaxing landscapes, where 

time seems to stand still. 
 Keywords: Shetland, natural environment, landscapes, tourism, local traditions 

 

 

Shetland Islands, also called Zetland or Shetland, are a group of about 100 islands, 

fewer than 20 of them inhabited, in Scotland, 130 miles (210 km) north of the Scottish 

mainland, at the northern extremity of the United Kingdom. They form the Shetland Islands 

council area and the historic county of Shetland. Among the settlements on Mainland, the 

largest island is Scalloway, a fishing port. Also on Mainland Lerwick is the islands’ largest 

town and commercial and administrative centre. The main type of agriculture is crofting, 

each croft having a few acres of arable land and the right to graze sheep on the “scattald,” or 

common grazings. The Shetland breed of sheep produces fine wool that is spun and knitted 

by the island workers in the distinctive patterns known as Shetland and Fair Isle (photo 1, 2).  

 

 

 

 

 

 

        Photo credit: Bogdan 

Vornicu 

 

Photo nr. 1, 2 (credit: Bogdan Vornicu) 

                                                             
1 Water Quality Support Manager, Mowi Canada West, E-mail: bogdan.vornicu@mowi.com 
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Many of the crofts cannot adequately support a family, so islanders seek work in the 

North Sea Oil industry, abroad, or in the Royal Navy. Fishing has always been important, and 

crofters fish to supplement their diet or their income. The herring fishery centred on Lerwick 

has declined since the mid-20th century, and fishing for other species is now more 

important. Only after the discovery of oil in the North Sea northeast of Shetland was the 

long-persisting slowed depopulation. The most-advanced technology entered into Shetland’s 

traditional way of life when a major oil terminal was built in the 1970s at Sullom Voe, in the 

north of Mainland extended from the Pipelines North Sea fields to that depot, which is 

approached by tankers using the sheltered deep water provided by Yell Sound. The oil 

developments increased the importance of Sumburgh Airport in the southern tip of Mainland, 

and the economy of the Shetlands has gained by supplying goods and services to the oil 

industry. 

Stone circles and brochs (circular stone towers) furnish evidence of prehistoric 

settlement, probably by Picts. During the 7th and 8th centuries missionaries from Ireland or 

western Scotland began converting the population to Christianity. In the 8th and 9th centuries 

Shetland was invaded by Norsemen, who ruled the islands until the 15th century. The 

principal language of the islands until the 18th century was Norn, derived from Old Norse, 

and many Norse customs survive. In 1472 the islands, together with Orkney, were annexed to 

the Scottish crown. The islands have nevertheless stood outside the mainstream of Scottish 

history and traditions. The Shetland Museum and Archives (2007) in Lerwick contains 

artifacts that reflect the islands’ heritage. Area 567 square miles (1,468 square km). Pop. 

(2001) 21,988; (2006 est.) 21,8802. 

Shetland’s abandoned places: Clavel 
 

 
Photo nr. 3 (credit: Bogdan Vornicu) 

One of the many abandoned sites is a little house at Clavel, just a few miles south of Bigton in 

Shetland’s South Mainland (photo 3). Not only is it picture-perfect, standing on a rise in the landscape amongst 

rich-green pasture, but it has also been used as a filming location for the popular Shetland TV series. The house 

was the site of one of the shootings in the hit series featuring Detective Inspector Jimmy Perez. In most respects 

Clavel is typical of the type of building that is found abandoned in Shetland, and a very common question is: 

„why are there so many abandoned houses”? The reasons for this are complex but, in simple terms, the 

                                                             
2 source: www.britannica.com 
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occupants moved on at some stage in history, and the buildings were left, as they stood. Clavel and other houses 

like this that can be seen in the landscape are traditional but-an’-ben houses; single-storey, two-room houses 

with adjacent byre and barn. They were traditional in Shetland right into the 20th century and are stylistically 

similar to the Viking or Norse longhouses that came with the arrival of the Vikings since the 9th century. Most 

of these croft houses have been abandoned as new homes were built; larger, modern spaces with insulation, 

piped-water and the room to accommodate growing families. After this, the old family homes were left disused 

– becoming shrine-like, as the only tangible thing remaining from the long-forgotten faces of a family tree. 

These homes were small and compact, built onto the very hill that they stood, with neither foundation nor any 

concept that one day, the inhabitants might want a bathroom, a home office or a utility room. By nature, they 

were damp, drafty and crowded, yet they evoke nostalgia as immeasurable as the passing of time through their 

walls. Clavel was laterally the home of the late James Robert Sinclair who was born there in 1930. He lived 

there till 2007 when he moved into the fold of the community in Bigton. 

Shetland lack of trees. Woodland cover then began to decline, largely due to early agriculture. By the 

time the Roman legions of Agricola invaded Scotland in AD 82, at least half of our natural woodland had gone. 

Much of it was replaced by peatland, partly as a result of the cooler, wetter climate and partly because of human 

activities. Today, there are numerous shelter belts around the islands and many gardens have a good selection of 

trees and shrubs. ... It is known that the real reasons for the lack of trees are related with the clearance for 

firewood and the presence of sheep, which have prevented natural regeneration (photo 4, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Photo nr. 4-5 (credit: Bogdan Vornicu) 

 

 

Winter in Shetland 

For those who have never experienced island life, the day to day realities of living in 

the middle of the North Sea during winter can seem mysterious, and sometimes even a little 

intimidating. Despite being so far north, Shetland’s winters are relatively temperate due to the 

Gulf Stream warming the sea around the isles. The temperature in December rarely dips 

below freezing point, with the average temperature being around 2°C.  

When you compare that to the average December temperatures of other places on the 

same latitude, such as southern Yukon Territory in Canada (-16.5°C) and St. Petersburg, 

Russia (-6°C), Shetland’s winters are pretty warm. 

The (relatively) warm sea air means that snow is only occasional during winter, being 

most common in January & February (photo 6, 7). When it does fall it rarely stays for long. 

Shetland is, however, famous for the wind. The average wind speed for the year is Force 4 on 

the Beaufort Wind Scale (around 15mph), while the average wind speed in December is 

Force 5 (23 mph, a ‘fresh breeze’). Shetland’s weather can be unpredictable; one winter’s day 

can be calm and sunny and the next a howling gale. Given the seafaring tradition of the isles, 

storms and gales are viewed with more significance than elsewhere in the UK, and this has 
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left a mark on Shetland culture. According to Shetland folklore, the particularly stormy 

periods in autumn and spring were caused by two gods- Da Sea Midder and Teran- battling 

under the waves for dominance of the seasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo nr. 6,7 (credit: Bogdan Vornicu) 
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Circuitul Lagunei Salinas (sau lacul cu flamingo),  Larnaca-Cipru / Salinas 

Lagoon circuit in Larnaca-Cyprus 

 

Paraschiv Viorel1 

 

Rezumat. Sistemul lagunar situat în partea de vest a orașului Larnaca s-a format relativ recent 

fiind rezultatul evoluției climei actuale. Laguna actuală are o vechime de cca 1000 de ani și este un 

ansamblu lagunar format din patru lacuri. Circuitul lagunei vizează câteva obiective turistice de 

referință pentru Larnaca: coloniile de flamingo care poposesc iarna pe lacuri, moscheea Halla Sultan, 

apeductul Kamares și aeroportul internațional. 

Cuvinte-cheie: lagună, flamingo, rezervație, turism 

 

Abstract. The lagoon system located in the western part of Larnaca was formed 

relatively recently, being the result of recent climate change and anthropogenic influence. 

The current lagoon is about 1,000 years old and is a lake complex consisting of four lakes. 

The lagoon circuit aims at several landmarks for Larnaca: the flamingo colonies that stop on 

the lakes in winter, the Halla Sultan mosque, the Kamares aqueduct and the international 

airport. 

 Keywords: lagoon, flamingo, reservation, tourism 
 

Laguna Salinas sau ”lacul cu flamingo” este situat în partea de vest a orașului Larnaca 

în apropierea aeroportului internațional (foto nr. 2) și este compus dintr-un sistem format de 4 

lacuri sărate, dintre care trei sunt interconectate între ele (Aliki, Orphani și Soros) și Spiro, 

secționat de autostrada care leagă aeroportul de oraș.  Suprafața lagunei este variabilă în 

funcție de sezon, temperatura aerului determină și nivelul apei în urma evaporației, iarna 

depășind 2200 ha, iar vara se reduce la doar 1585 ha și cu adâncime sub 1 m.  

Este al doilea lac ca mărime din Cipru și a fost declarat arie protejată național din 

1997, sit Ramsar și Natura 2000, din anul 2001. Parcul natural protejat internațional a fost 

declarat  ca zonă de pasaj pentru cca 85 specii de păsări care populează laguna, mai ales 

iarna. Până în urmă cu câteva secole pe situl actualei lagune era estuarul unui râu care prin 

colmatare s-a transformat  în laguna actuală și invadat de apele marine sărate. Pe vechiul 

estuar s-a amenajat un port adăpostit din calea curenților litorali marini, ale cărui ruine s-au 

descoperit în urma lucrărilor de amenajare ale țărmului. Vechiul port și oraș Kition ar fi fost 

părăsit în secolul 10 î.Hr. odată cu colmatarea estuarului și ridicarea probabilă a nivelului 

apelor mării. Ulterior laguna a funcționat ca sărărie naturală vara, produsul fiind exportat în 

tot bazinul estic mediteraneean. Activitatea de obținere a sării lagunare a fost posibilă până în 

anul 1986, când pe fondul măsurilor ecologice asupra zonei s-a propus încetarea colectării 

sării din apa evaporată. 

Coloniile de flamingo mare (Phoenicopterus roseus) care pot atinge populații 

variabile între 2000-12000 exemplare de la an la an, iernează aici (octombrie-martie) 

hrănindu-se cu un crustaceu fosil, un artropod acvatic primitiv (Artemia salina) ce se 

                                                             
1 Profesor dr la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11. Email: vpv2012@yahoo.ro 
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înmulțește în apele lagunei mai ales în perioada în care salinitatea apei este mai redusă, iarna. 

Aceasta este o dovadă a condiționării habitatului temporar de existența resurselor de hrană 

pentru păsări. Pentru observarea avifaunei  au fost amenajate turnuri speciale, iar pentru 

iubitorii de mișcare în jurul lacului se găsesc numeroase trasee care fac legătură cu cartierele 

orașului.  

Vizita din aprilie 2019 - descrierea traseului: am plecat din partea sud-estică a lagunei 

din dreptul Aeroportului internațional (foto nr. 2) și am parcurs la pas, pe mal, de jur-

împrejur, toată suprafața cuvetei lacustre. În partea estică, până la apeductul Kamares (foto 

nr. 4) situat în partea nordică extremă, sunt amenajate numeroase trasee de plimbare sau 

jogging și piste pentru biciclete, precum și puncte de observare înalte pentru avifaună (foto 

nr.1). Apeductul Kamares a fost construit la mijlocul secolului al XVIII-lea (1746-1747) de 

Abu Bekir Pașa, pe când insula era guvernată de Imperiul Otoman. Lung de cca 6,5 km și cu 

arhitectură clasică romană apeductul aducea orășenilor apele captate din râul Tremithos, 

situat la nord de oraș în zona montană. Apeductul cu cele 33 de arcade spectaculoase a fost 

funcțional până în anul 1939, când a fost înglobat în noile cartiere ale orașului. Ocolirea 

nordică a lagunei este dificilă în acest sector din cauza terenurilor agricole și a țărmului 

mlăștinos. Noi am optat pentru o variantă mai lungă folosind drumurile de exploatație 

agricole, printre solele cultivate cu cereale și am ocolit mai bine de 1 km!  

Moscheea Halla Sultan Tekkesi (foto nr. 3) este situată în partea vestică a lagunei și  

este construită peste ruinele primei moschei din Cipru, care ar fi fost ridicată din porunca 

Marelui Calif  Moavia în anul 648 d.Hr. Monumentul actual este un important loc de 

pelerinaj, fiind considerat al patrulea loc sfânt al musulmanilor după Mecca, Medina și 

Ierusalim (Al Aksha). De la moschee sunt câteva trasee de autobuz care fac legătura cu 

orașul. 
 

 
Foto nr. 1. Țărmul estic al lagunei cu vegetație mediteraneeană tipică 
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Foto nr. 2. Țărmul sudic al lagunei, în dreptul aeroportului internațional, cu o colonie de flamingo (aprilie 2019) 

 

Concluzii. Traseul inelar în jurul lagunei depășește 12 km lungime și necesită o bună 

dozare a efortului, mai ales în condiții de căldură extremă. Recomandăm folosirea traseului 

pornind dinspre vest, de la moscheea Halla Sultan și revenirea în dreptul aeroportului 

internațional. Recomandăm echipament sportiv lejer și un bidon cu apă pentru hidratare! 

Pentru observarea avifaunei din turnurile amenajate pe maluri este necesar un binoclu. 
 

 

Foto nr. 3. Moscheea Hala Sultan 
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Foto nr. 4. Apeductul Kamares 
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Poezia „Marilor  Lacuri” nord-americane / The Poetry of the North 

American “Great Lakes” 
 

 

                                                              Mateiciuc Maria-Oana1 

 

 

Rezumat. Textul se doreşte a fi, în general vorbind, o pledoarie subtilă, discretă, pentru 

salvarea lacurilor planetei. De fapt, este o pledoarie pentru conştientizare. „Unul e în toţi, precum 

toate sunt în una”, de la Mihai Eminescu sau Rig-Veda citire. Dacă noi conştientizăm că schimbarea 

vine dinspre micro spre macro, dinspre noi înspre ceilalţi, cu exemple de bună practică, atunci lumea 

poate fi salvată. În textul de mai jos am ales drept emblemă a vieţii, apa. Elementul vital e concretizat 

aici de Marile Lacuri ale Canadei și S.U.A., rezervorul natural de apă dulce ce reprezintă între 10 și 

20 % din rezerva planetei. Apa personifică , gradat, supravieţuirea, trăirea decentă sau trăirea 

opulentă. Totodată, apa, sub toate formele ei - izvor, mare, lac etc- devine o sursă inepuizabilă de 

inspiraţie pentru poeţii lumii. Am intenţionat să conectez cele două aspecte fundamentale pe care le 

cristalizează simbolic apa: viaţa şi poezia. Poezia Marilor Lacuri e un pretext pentru poezia planetei. 

Există apă, există viaţă, există poezie. Un domino simplu. 

Cuvinte-cheie: rezervă de apă dulce, viaţă și poezie lacustră 

 

 Abstract. Generally speaking, the text is intended to be a subtle, discreet plea for saving the 

planet’s lakes. In fact, it is a plea for awareness. According to Mihai Eminescu or Rig-Veda “One is in 

all, as all are in one”. If we realize that change comes from the micro to the macro, from us to others, 

with examples of good practice, then the world can be saved. In the text below I chose water as the 

emblem of life. The vital element is embodied here by the Great Lakes of Canada and the U.S.A., the 

natural reservoir of fresh water that represents between 10 and 20% of the planet’s reserve. Gradually 

water personifies survival, decent living or opulent living. At the same time, water, in all its forms – 

spring, sea, lake, etc. – becomes an inexhaustible source of inspiration for the world’s poets. I 

intended to connect the two fundamental aspects that water symbolically crystallizes: life and poetry. 

The poetry of the Great Lakes is a pretext for the poetry of the planet. There is water, there is life, 

there is poetry. A simple domino. 

 Keywords: freshwater reserve, life and lake poetry 

 

 

     Marile Lacuri ale Americii! Ce vede ochiul unui geograf, ce vede ochiul unui filolog? 

Ce-ar trebui sa vadă ochiul universal? Iată cȃteva întrebări care ating, în treacăt, preocupările 

noastre în acest scurt demers şi la care vom propune cȃteva răspunsuri. 

     Din punct de vedere geografic, Marile Lacuri sunt un lanţ de cinci lacuri întinse de 

apă dulce, aflate în centrul Americii de Nord, la graniţa dintre Canada și Statele Unite. 

Acestea includ lacurile Erie, Huron, Michigan, Ontario și Superior, formând împreună cel 

mai mare grup de lacuri de apă dulce de pe Terra. La acest grup se adaugă și o serie de lacuri 

mici ca: St. Clair, Simcoe, Nipissing, Nipigon, Winnebago etc. Apele din această regiune 

                                                             
1 Profesor de limba şi literatura romȃnă Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Iaşi, Bd. Socola, nr. 61A, cod 700684, 

telefon șc.  0232237225 , e-mail: oanamaria201155@yahoo.com, tel. 0752931096 
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deversează în rȃul Sfȃntul Laurenţiu şi, în cele din urmă, în Oceanul Atlantic. Singurul lac ce 

se găseşte integral pe teritoriul SUA este Lacul Michigan. 

Lacul Erie este legat cu lacul Ontario prin râul Niagara cu o diferență de nivel de 58 

m, cursul apei fiind despărțit în două brațe de Insula Caprei (Goat Island). Pe partea nord 

americană cascada are o lățime de 363 m, apele cascadei cad de la 21 m înălțime, iar pe 

partea canadiană cascada are o lățime de 792 m (în formă de potcoavă), înălțimea căderii de 

apă fiind 51 m (4). 

 

 
Cascada Niagara (6) 

 

Lacul Erie este singurul care nu îngheață iarna, iar din el se formează și fluviul St. 

Lawrence care asigură un schimb puternic al masei de apă și beneficiază de anumite condiții 

climatice care nu favorizează formarea gheții (5). 

    Marile Lacuri acoperă o suprafaţă totală de 247.000 de Km2 (5). Pe Wikipedia apare 

suprafața de 245.000 de Km2 (4) pentru aceste lacuri, uricum cea mai mare suprafață de apă 

dulce, plus poziția a doua ca adâncime după Lakul Baikal, Rusia (-1620 m). Adâncimea 

maximă este întâlnită în Lacul Superior și atinge - 307 m. Există mai mult de 10.000 de mile 

de ţărm care formează marile lacuri, iar, de la vest la est, lacurile se întind pe mai mult de 750 

de mile. Volumul de apă dulce din Marile Lacuri este de 26.010 Km3, comparativ cu L. 

Baikal (Rusia), care are 23.000 Km3 (4 și 5).   

Geneza acestor lacuri s-a produs Pleistocen (Cuaternar), ca rezultat al modelării 

glaciare al scutului laurențian, de vârstă precambriană. Gheţarii s-au extins şi s-au retras 

repetat, sculptand treptat depresiuni profunde în bazinul hidrografic al Marilor Lacuri. Cȃnd 

gheţarii s-au retras la sfȃrşitul ultimei perioade glaciare de acum 15.000 de ani, Marile Lacuri 

s-au umplut cu apa lăsată în urmă de gheaţa topită.  

   

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Erie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://ro.wikipedia.org/wiki/Niagara_(r%C3%A2u)
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Marile Lacuri (4) 

    Marile Lacuri şi zonele înconjurătoare ale acestora cuprind o mare varietate de 

habitate de apă dulce şi terestre, inclusiv păduri de conifere, mlaştini de apă dulce, zone 

umede cu apă dulce, dune, păşuni şi preerie. Regiunea Marilor Lacuri susţine o faună diversă, 

care include specii de mamifere, amfibieni, păsări, reptile şi peşti. Există mai mult de 250 de 

specii de peşti care se găsesc în Marile Lacuri, inclusiv somonul Atlanticului, păstrăvul 

albastru, somonul Chinook, somonul Coho, trestia de apă dulce, sturionul lacului, bibanul 

galben şi altele. Marile Lacuri sunt un rezervor important de apă, aflat acum în pericol din 

cauza gradului de poluare, fenomen global inerent creşterii populaţiei şi din cauza aducerii în 

zonă a unor specii străine de animale şi plante, ceea ce constituie un factor de dezechilibru. 

Demn de menţionat este faptul că, în 1978, s-a semnat între SUA şi Canada un acord de 

protecţie a apelor. 

    Trecerea de la informaţii pur ştiinţifice se poate face lin ,„ca din apă”, avand drept liant 

inspiraţional imaginea ambsadorului Marii Britanii, Paul Brummell, care a recitat poezia lui 

Mihai Eminescu, „Lacul”, chiar la Ipoteşti, pe 15 ianuarie 2018, într-un peisaj hibernal feeric, 

replică peste timp a „lacului codrilor albastru”, încărcat cu „flori de nufăr”. Mai departe, prin 

extrapolare, imaginaţia iubitorului de estetică ajunge la alte lacuri din lume care au inspirat 

mari poeţi, inclusiv la Marile Lacuri din Canada, ce oferă privelişti de o copleşitoare 

serenitate şi magie.  Asemănarea dintre decorul canadian de pe malul lacurilor şi cel 

romȃnesc este vizibilă şi trezeşte nostalgii în inima celor care au contemplat ambele tablouri, 

aşa cum observă romȃnul Marin Mihalache, emigrat in Canada, în poeziile sale de tip ode 

închinate acestor lacuri, cu vădita dorinţă intimă de a-şi alina dorul de casă: 

        „La ţărmul Marilor Lacuri am stat şi am plȃns  

         Aducȃndu-mi aminte de voi, Bărăgan, Mare cea Neagră.....” 

    În culegerea de poezii în limba franceză, „ Steaua Marilor Lacuri”, 45 de poeţi canadieni 

elogiază frumuseţea şi unicitatea peisajelor nord-americane. Dintre poeţii canadieni, amintim 

pe Octave Cremazie, părintele liricii canadiene, pe Alfred DesRochers, cu sonetele 

parnasiene în care a evocat natura vijelioasă a meleagurilor natale, de ex „ Ofrandă 

fecioarelor nebune”, în 1928, pe Archibald Lampman, aflat sub influenţa romantismului 

englezilor Keats sau Shelley, cu remarcabile creaţii închinate peisajelor canadiene, de ex. 

volumul „ Pe cȃmpul cu iarbă şi alte versuri”, pe Emile Nelligan, poet de factură simbolistă, 

pe Albert Lozeau sau Irving Layton, născut Lazarovici în Regatul Romȃniei şi emigrat în 

Canada.  

  Poeţii canadieni de limba franceză cu siguranţă au fost fascinaţi, la rȃndul lor, de 

opera marelui Alphonse de Lamartine, din care decupăm doar poezia „Lacul”, 1820, ce face 

legătura cu tematica acestui demers. În aceste versuri, Lamartine îşi sublimează marile 

întrebări existenţiale, iar dragostea şi timpul, eternele teme de reflecţie ale artiştilor se 

împletesc tandru, călăuzind cititorul-călător pe căile reveriei, ale începutului fără sfȃrşit: 

              „O, lac sfȃnt! Abia anul în scurgerea-i înceată 

             Trecu şi lȃngă unda cea liniştită-a ta 

             M-aşez ca şi-altădată pe-aceeaşi piatră, iată 

             Pe care şi ea sta!” 

    Trecȃnd la literatura romȃnă, observăm „Lacul” lui George  Topȃrceanu, un fin tribut adus 

lui Eminescu – „Şi a undelor poveste/ Nesfȃrşită, s-o ascult.../ Dar aşa, cum eşti acuma,/ 

Lacule, îmi placi mai mult!”; sau pe Arghezi care confirmă, irevocabil, armonioasa legătură 
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între luna care invită la melancolie şi lacul cel tăcut ca un înţelept, legătură pecetluită de 

marele său înaintaş: 

          „ Într-un lac alb de lumină 

             A ieşit o lună plină. 

             Ce mai caută şi luna 

         Tot în lacuri totdeauna?” ( Într-un lac, de Tudor Arghezi). 

    Uneori, lacurile capătă conotaţii suav-dostoievskiene, de plȃns interior sau lacrimi, aşa cum 

i se relevă lui Cristian Lisandru în volumul „ Gȃnduri aşezate unele sub altele”, în 2012 : „ 

am aflat/ de ce plȃng poeţii / Au în suflet lacuri/ de lacrimi.”  Poetul-filosof Lucian Blaga, în 

poezia „Munte vrăjit”, din volumul „La cumpăna apelor” încastrează imaginea lacurilor în 

cadrul grandios al muntelui, aşa cum ochii ar defini expresia unei feţe: 

           „ Intru în munte. O poartă de piatră 

           Încet s-a închis. Gȃnd, vis şi punte mă saltă 

          Ce vinete lacuri! Ce vreme înaltă! 

          Din ferigă vulpea de aur mă latră.” 

     În concluzie, imaginea unui lac e poliedrică, depinzȃnd de starea şi preocupările celui care 

îl contemplă. Lacurile spun poveşti, scriu istorie, oferă date despre viaţă şi oameni, sunt un 

microcosmos de sine stătător. Lacul e o oglindă magică a realului imortalizat, o ilustrare 

duală a raportului om-natură, respectiv efemeritate versus perenitate.  Fie că sunt mari lacuri 

ale planetei, la propriu, cum e cazul Marilor Lacuri din America de Nord, fie ca sunt alte 

lacuri din lume, se impune un semnal de alarmă, care vine cu intenţia de a le preţui şi a le 

proteja, pentru că sunt o sursă clară de viaţă şi poezie. 
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Conferința internațională ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă” Iași, 

ediția a XV-a, 21  noiembrie 2020 / The International Conference ”Present 

environment and sustainable development! Iași, 15th edition, 21 november 

2020 

 

Paraschiv Viorel1 

 

Ediția a XV-a s-a desfășurat în condițiile anormale ale întregii lumi aflată în plină 

pandemie, conferința fiind amânată începând cu Ziua Mondială a Mediului. Organizatorii s-

au gândit că adaptarea la condițiile și interdicțiile pandemice trebuie să ofere o speranță în 

plus tuturor, că există viață și cercetare chiar și în aceste condiții și au propus desfășurarea 

manifestării științifice în 21 noiembrie. Noi am perceput mesajul și curajul de a organiza 

simpozionul ca pe o îndemn de trecere prin interdicții, că există speranță și viață normală 

după pandemie. 

Participarea a fost una 

foarte generoase pentru o 

conferință on-line, fiind înscrise un 

număr de  90  lucrări cu 154 de 

autori și coautori, din 7 state: 

România, Republica Moldova, 

Franța, Norvegia, Japonia, 

Bangladesh, Algeria 2 . Au fost 

organizate 7 secțiuni care au oferit 

autorilor posibilitatea să opteze pe 

problematicile mediului în care aceștia au cercetări și preocupări științifice relevante și demne 

de a fi prezentate. În cadrul secțiunii de plen au fost prezentate  3 lucrări considerate de 

organizatori reprezentative, susținute de Maria Nedealcov – membru corespondent al 

Academiei Republici Moldova și director al Institutului de Ecologie și Geografie de la 

Chișinău, profesorul Mihai Luca de la Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași- 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului și de profesorul Alexandru 

Petrișor de la Universitatea de Arhitectură și Planificare Urbană ”Ion Mincu” din București. 

 An de an conferința de la Iași s-a desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, în 

jurul datei de 5 iunie și a reușit să atragă în comitetul de organizare atât instituții cu atribuții 

importante în gestionarea și protecția mediului precum Agenția Națională de Mediu, Agenția 

Județeană de Mediu Iași și Garda Națională de Mediu, instituții de cercetare și societăți 

comerciale precum ”Romfish” ș.a. Câțiva ani la rând Societatea de Geografie din România- 

Filiala Iași a fost partener loial echipei de organizare și a fost o mare cinste să ne aducem 

contribuția la continuitatea și dezvoltarea simpozionului și conferinței ajunsă la ediția a XV-a 

(foto nr. 1). 

                                                             
1 Societatea de Geografie din România - Filiala Iași, e-mail: paraschiv03@gmail.com 
2 http://pesd.ro/Symposium%20site/2020/PROGR-PESD2020-final.pdf 
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Noi ne dorim ca această conferință să dăinuie peste ani,  să rămână un eveniment științific 

apreciat și așteptat de geografii și activiștii de mediu din întreaga lume, iar revista bianuală să 

fie un reper științific de mare marcă recunoscută și acreditată de lumea academică de 

specialitate și din științele înrudite.  

 

 
Foto nr. 1. Conferința on-line MADD (2020) 
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Conferința anuală a Societății de Geografie din România – Filiala Prahova 

– Prima ediție, 5 iunie 2021 /  Annual Conference of the Geographical 

Society of  Romania – Prahova Branch –  

First edition, June 5, 2021 

 

 

 

Gheorghe Mineliea1 

 

 

 

Rezumat: Conferința Anuală a Societății de Geografie din România – Filiala Prahova, aflată 

la prima sa ediție și dedicată Zilei Mondiale a Mediului, își propune să aducă împreună cadre 

didactice și cercetători dintr-o varietate de domenii și de a face schimburi de idei și expertiză pe 

probleme legate de didactica geografiei, relația dintre geografie și durabilitatea casei noastre - 

TERRA, pentru a interacționa în interiorul și dincolo de disciplinele complementare geografiei, în 

ideea de a facilita un dialog viabil și valoros între dascăli, oameni de știință și practicieni.  

Cuvinte cheie: conferință, geografie, pandemie, economie, evaluare. 

 

Abstract: The Annual Conference of the Geography Society of Romania - Prahova Branch, 

in its first edition and dedicated to World Environment Day, aims to bring together teachers and 

researchers from a variety of fields and to exchange ideas and expertise on issues related to the 

teaching of geography, the relationship between geography and the sustainability of our home - 

TERRA, to interact within and beyond the complementary disciplines of geography, in order to 

facilitate a viable and valuable dialogue between teachers, scientists and practitioners. 

Keywords: conference, geography, pandemic, economy, evaluation. 

 

         

Geografii prahoveni au marcat Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie – prin organizarea 

online a primei ediții a Conferinței Anuale a Filialei Prahova a Societății de Geografie din 

România, filială cu o activitate de peste o jumătate de secol,dar care se bucură de statut 

juridic, doar de câteva luni, mai exact din data de 17 noiembrie 2020. 

        În prima parte a conferinței, după cuvântul de deschidere adresat de către domnul 

președinte al Filialei Prahova a SGR, lect.univ.dr. Adrian Nedelcu, au fost prezentate în plen, 

opt comunicări extrem de interesante, dense în conținutși cu tematică de actualitate.  

Ne-a onorat cu prezența domnul prof.univ.dr. Corneliu Iațu, președintele Societății de 

Geografie din România, care a susținut comunicarea cu titlul: ”Turismul între șocuri și 

reziliență”, o radiografie bine documentată și susținută cu date statistice ale turismului 

mondial, în perioada 2019-2020, marcat de pandemia de Covid-19. 

În continuare au fost prezentate în plen, următoarele comunicări: ”Delta din Pădurea 

Gherghița” susținută de domnul ing. Octavian Anghel, de la Ocolul Silvic Ploiești; ”Repere 

ale economiei prahovene” prezentată de doamna director Alexandra Petre, de la Camera de 

Comerț și Industrie Prahova; ”Impactul pandemiei de Covid-19 asupra turismului românesc” 

                                                             
1 Prof. dr., inspector școlar de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Strada Democrației 35, 

Ploiești 100559; vicepreședinte al Societății de Geografie din România – Filiala Prahova; e-mail: 

minelieagheorghe@yahoo.com 
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prezentată de domnul Adrian Voican, vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Promovare 

Turistică din România,director Bibi Touring Ploiești;”Cine a inventat harta? Note despre 

cele mai vechi reprezentări ale cerului și Pământului în diferite civilizații” prezentă de 

doamna Anca Dan, de la Centrul Național Francez de Cercetare Științifică – Universitatea 

Paris - Științe și Litere, École Normale Supérieure; ”Aplicații ale imaginilor satelitare în 

monitorizarea poluării cu dioxid de azot în Europa, în perioada februarie-aprilie 2020” 

elaborată de un colectiv de la Facultatea de Geografie a Universității București, format din 

profesorii: Bogdan Andrei Mihai, Marina Vîrghileanu, Ionuț Săvulescu, Constantin Nistor și 

Robert Dobre; ”Noua paradigmă economică a industriei din România” prezentată de domnul 

prof. Viorel Paraschiv, de la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași. 

 

 

După o scurtă pauză, au urmat comunicările în două secțiuni: una dedicată studiilor din 

diverse domenii ale cercetării geografice și alta dedicată didacticii geografiei. În prima 

secțiune au fost prezentate următoarele comunicări: ”Europa între natalitate, migrații și 

islam” – Nicolae Geantă, Colegiul Tehnic ”Constantin Istrati” Câmpina; ”Dinamica 

structurală a numărului de salariați în comuna Filipeștii de Târg” – Tonia Bucurică, Școala 

Gimnazială Mărginenii de Jos-Prahova; ”Dinamica sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare din cadrul Regiunii de dezvoltare Nord, Republica Moldova” – Ana Jelepova, 

Institutul de Ecologie și Geografie din Chișinău; ”Evaluarea turistică a geomorfositurilor din 

arealul Vârful Omu-Bucegi” – Marius Marcu, Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” 

Buftea; ”Atractivitatea turistică virtuală a României utilizând platforma Flickr”– Cristina 

Lupu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași; ”Noi coordonate ale turismului vitivinicol 

în podgoria Dealu Mare” – Alexandru Ganușceac, Universitatea București și Adrian 

Nedelcu, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești; ”Peisajul așezărilor umane din Subcarpații 

cuprinși între Buzău și Râmnic, în perspectiva dezvoltării turistice” – Constantin Moraru, 

Școala Profesională Starchiojd-Prahova; ”Gestiunea structurilor de primire în turismul 
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religios. Studiu de caz: Mănăstirea Crasna” – Viorel Alin Marin, Colegiul Național ”Nicolae 

Iorga” Vălenii de Munte. 
 

 

 

         La secțiunea Didactica geografiei au fost prezentate următoarele comunicări: 

”Învățarea eficientă-finalitate formativă. Aplicații la lecțiile de geografie” – Serafima 

Roșcovan, Institutul de Științe ale Educației Chișinău, Tatiana Comendant, Liceul Teoretic 

”Vasile Alecsandri” Chișinău și Tatiana Zamfir, Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Chișinău; 

”Model de fișă de lucru pentru investigații geologice și geomorfologice efectuate cu elevii în 

orizontul geografic local” – Nina Volontir, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din 

Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Republica Moldova; ”Învățarea bazată pe jocuri didactice” 

– Laura Florentina Nae, Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște; ”Exemple de bune practici – 

ghidul profesorului de geografie, îndrumar metodologic” – Mircea Furdui, Colegiul 

Economic ”George Barițiu” Sibiu; ”Evaluarea – o provocare a învățării online” – Tina 

Elena Ene, Școala Gimnazială ”Sfânta Vineri” Ploiești și Mineliea Gheorghe, Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova. 

În final, cei 40 de participanți la cele două secțiuni s-au reunit pe platforma Google 

Meet inițială, pentru a face bilanțul zilei și a-și împărtăși impresiile. A fost un adevărat 

maraton științific și didactic, întins pe mai bine de 7 ore, un schimb de experiență plăcut și 

valoros, din care, cu toții am avut de câștigat. 

Parteneri în realizarea acestui eveniment au fost: Casa Corpului Didactic Prahova, 

Camera de Comerț și Industrie Prahova, Direcția Silvică Prahova – Ocolul Silvic Ploiești și 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. 
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Din activitatea  Filialei Vaslui a Societății de Geografie din România în 

2021 / Some consideration on the research of the Romanian Geographical 

Society, Vaslui Branch in 2021 
 

 

 

Rîmboi Viorel1 

 
 

 

În fiecare an, în cadrul unor activităţi culturale, Filiala Vaslui a Societăţii de 

Geografie iese în agora şi desfăşoară activităţi de prezentare a unor realităţi geografice, de 

analiză a unor studii de specialitate, de premiere a unor elevi meritoşi, de promovare a unor 

noutăţi editoriale ş.a. La aceste evenimente sunt prezenţi profesori de specialitate, persoane 

din administraţia locală şi alţi cetăţeni ai oraşului interesaţi în a cunoaşte aspecte teoretice, 

didactice şi aplicative din domeniul geografiei. 

Restricţile de anul trecut au anulat unele întâlniri, de aceea, odată cu relaxarea 

acestora, activiţăţile societăţii s-au reluat. Astfel, în data de 12 iunie 2021, cu ocazia celei de-

a XXXV-a ediții a Zilelor Culturale ale Bârladului, filiala locală a desfășurat o sesiune de 

comunicări științifice cu tema ,,Reflecții și oportunități pentru dezvoltare sustenabilă post 

pandemie". Tema aleasă, marcată de perioada pe care am traversat-o, s-a dorit a fi o 

platformă de discuţii şi o prezentare a unor studii de caz pentru informarea şi participarea 

comunităţii la o dezvoltare durabilă. Asta pentru că noi credem că geografii pot avea judecăţi 

pertinente, pentru ce a fost în ultima perioadă, şi pot propune optimizări viabile, pentru ce-ar 

fi durabil să se întâmple. 

S-au susținut comunicări științifice de către prof. dr. Viorel Rîmboi – Liceul 

Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, dr. Adrian Covăsnianu - Filiala Iaşi a SGR, dr. Cătălin 

Vrabie - lector univ. la SNSPA Bucureşti și prof. dr. Daniel Hulubei - Liceul „Emil Racoviţă” 

Vaslui. În a doua parte a evenimentului au fost prezentate câteva lucrări de specialitate şi un 

jurnal de călătorie, apărute în ultima perioadă. 

În introducerea pe care am făcut-o cu prezentarea Câteva reflecţii din perspectivă 

geografică după pandemia de Covid-19, am încercat să conving că epidemiile, dincolo de 

suferinţe şi tragedii personale, vin şi trec, însă problemele mediului devin tot mai serioase. 

Modelele economice nu surprind impactul nefast al omului asupra naturii, deşi principiu 

„poluatorul plăteşte” se declară cu emfază în majoritatea situaţiilor. Între soluţii, am insistat 

pe obligaţia asumării de către educator a difuzarii studiilor privind starea mediul actual şi pe 

propuneri concrete de dezvoltare în orizontul local. 

Din comunicarea d-lui Adrian Covăsniau Mobilitate și transport urban în sudul 

municipiului Iași. De la indiferența administrativă la soluții civice, s-au evidenţiat 

deficienţele administrative privind dezvoltarea unei regiuni din zona metropolitană a oraşului 

Iaşi, soluţiile unui geograf, cu expertiză în planificare teritorială şi urbanism, iar mai nou şi cu 

                                                             
1 Prof. dr. la Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Bârlad, preşedintele SGR – Vaslui, e-mail: 

viorelrimboi@yahoo.com 
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putere de decizie la nivel central. De altfel, poziţia domniei sale de secretar de stat la 

Ministerul Transporturilor a trezit cele mai aşteptări, de la prea mult aşteptata electrificare a 

tronsonului de cale ferată Tecuci – Iaşi, la dificultăţile proiectării autostrăzii Iaşi – Târgu 

Mureş şi a executării Centurii Bârladului. 

Domnul Cătălin Vrabie a avut o prelegere intitulată Salt în digitalizare, prin care a 

argumentat nu doar oportunitatea informatizării administraţiei şi ci viteza cu care ar trebui 

realizată. A demonstrat că eficentizarea şi competitivitatea activităţilor socio-economice cere, 

în prezent, o digitalizare complexă şi urgentă, arătând şi riscurile manipulării noastre prin 

algoritmii informatici şi fake-news. 

Nu a fost uitat nici mediul rural, prin prezentarea d-lui profesor Daniel Hulubei, Satul 

românesc în conceptul dezvoltării durabile.Angrenat în studii şi planuri de dezvoltare a unor 

localităţi din jurul municipiului 

Vaslui, domnia sa a vorbit despre 

oportunităţile de modernizare a 

satului din regiunea Moldovei, în 

raport cu planurile naţionale de 

dezvoltare a mediului rural şi cu 

dificultăţile convingerii 

administraţilor locale. 

În cadrul prezentărilor de carte 

au fost aduse la cunoştinţa publicului 

câteva volume apărute în ultimul an şi 

jumătate. S-au analizat critic lucrările 

de specialitate: Ghidul turistic al 

Municipiului Bârlad şi împrejurimilor 

sale (Ed. Sfera, Bârlad-2019), realizat 

de preşedintele de onoare al Filialei 

Vaslui a SGR, prof. Vasile Cârcotă; 

Epopeea cunoaşterii oceanelor (Ed. 

Pim, Iaşi-2020), a subsemnatului; 

lucrarea de sinteză România. 

Geografia industriei (Ed. Pim, Iaşi-

2020), a profesorilor Viorel 

Paraschiv, Ioan Mărculeţ, Elena-

Simona Albăstroiu şi Teodor Epure. 

Ultima parte a fost dedicată jurnalului de călătorie, din seria Pierdut prin lume, a d-lui 

Cătălin Vrabie, ajunsă la al IX-lea număr, anul acesta intitulat Pierdut în Islanda şi Franţa 

(Ed. Universul Academic, Bucureşti- 2021), pe care autorul a ilustrat-o cu numeroase imagini 

din călătoria efectuată anul trecut şi a completat-o cu numeroase întâmplări prilejuite de 

voiajul, întreprins de unul singur, prin regiuni mai sălbatice sau mai antropizate. 

Ar mai fi multe de făcut pentru promovarea disciplinei pe care o slujim. Implicarea 

mai multor colegi ar fi salutară! 
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Concursul de ecologie şi turism sportiv “Porţile de Fier”/ “Iron 

Gates” 

Ecology and Sports tourism contest  
 

 

 
Răveanu Viorel1 

 

 
Rezumat.  Concursul de ecologie şi turism sportiv “Porţile de Fier” este o manifestare a 

elevilor din Liceul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta Turnu Severin sub 

coordonarea unui grup inimos de profesori. Acest concurs care a debutat în anul 2007 are deja are o 

reputaţie deosebită nu numai în judeţ, chiar şi în ţară.  Este înscris în calendrul activităţilor 

Ministerului Educaţiei.  Acest proiect are ca scop adoptarea unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, 

alcool, droguri în rândul tinerilor participanţi. Cuprinde două etape: prima etapă-proiect ecologic, iar a 

II-a etapă- probă de turism sportiv. 

Cuvinte-cheie: elevi, ecologie, sănătate 

 

Abstract. The “Iron Gates” ecology and sports tourism contest is a student event held at 

Technical High School of Land Transports from Drobeta Turnu-Severin and coordinated kind group 

of teachers. This contest, which started in 2007, already has a special reputation not only in the 

county, but also in the country. It is included in the Ministry of Education calendar of activities. This 

project aims to adopt a healthy lifestyle, without tobacco, alcohol, and drugs among young 

participants. It includes two stages: the first stage- the ecological project, and the second stage-sports 

tourism test. 

 Keywords: students, ecology, health 

 

 
Introducere. Concursul de ecologie şi turism sportiv “Porţile de Fier” se adresează 

elevilor cu vârsta cuprinsă între 15–19 ani din unităţile şcolare din toată ţara. Aceştia sunt 

organizaţi în echipe de câte 3 elevi sau 3 eleve coordonaţi de către un profesor. Concursul 

este o manifestare a elevilor din Liceul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu 

Severin sub coordonarea unui grup de profesori şi cuprinde două etape. Se poate participa 

doar la una dintre etape.  

În prima etapă-proiect ecologic, echipajele înscrise în concurs vor realiza un proiect 

ecologic. Activităţile ecologice pot cuprinde realizarea unor materiale scrise (broşuri, pliante, 

afişe, autocolante, panouri informative, fotografii etc.) sau materiale filmate.  În a doua etapă-

proba de turism sportiv, elevii vor participa la o o probă de orientare în teren cu ajutorul hărţii 

de concurs pe un traseu marcat şi rezolvarea cerinţelor din punctele de control de pe traseu. 

          

 

 

 

                                                             
1Profesor la Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” Str. Crişan, Nr. 50, Dr.Tr. Severin, 220014,Telefon/fax: 0252 

331733, 0252 320461, www.cngt.ro, email: lictiteica@yahoo.com 
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Obiectivul general /scopul 

Promovarea unei atitudini de respect faţă de natură prin protejarea şi ocrotirea 

mediului înconjurător şi dezvoltarea interesului pentru practicarea sportului în aer liber și a 

voluntariatului ecologic. 

         Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 educarea tinerilor în spirit ecologic prin antrenarea în activităţi cultural-

sportive și de voluntariat; 

 sensibilizarea tinerilor faţă de efectele negative pe care le promovează 

turismul necontrolat şi comportamentul necivilizat, asupra mediului; 

 dezvoltarea competenţei şi abilităţii tinerilor de a se exprima şi de a se pune în 

valoare lucrând împreună, comunicând într-o echipă. 

Caracteristici. În acest proiect elevii manifestă interes pentru: experienţe plăcute 

(fără urmări grave); ieşirea din plictiseală; preocupări interesante, atractive; posibilitatea de 

afirmare; distracţie în grup; senzaţii tari. 

Proiectul se adresează în principal elevilor de liceu dar nu numai. Activitaţile s-au 

desfăşurat şi cu ajutorul partenerilor care au sprijinit proiectul încă de la prima ediţie cum ar 

fi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, Parcul Natural „Porţile de Fier”, Geoparcul 

„Platoul Mehedinţi”, unde s-au desfăşurat acţuni de ecologizare, de orientare turistică etc; 

Direcţia Pentru Tineret şi Sport Mehedinţi, Inspectoratul Poliţei de Frontieră Mehedinţi, 

Asociaţia Speo Alpin MH etc. 

Evoluţie. Prima ediţie a avut loc în anul 2007, a avut un caracter interjudeţean  şi s-a 

desfăşurat în localitatea Orşova în zona mânăstirii Sfânta Ana, participând Colegiul  de 

Transporturi Auto din Dr Tr Severin şi Colegiul de Transporturi Henri Coandă din Arad.  În 

anul  2008 a avut un caracter judetean şi au participat echipaje din majoritatea liceelor din 

Drobeta Turnu Severin dar şi din localităţile Baia de Aramă, Orşova, Şişeşti, Cujmir, 

Strehaia, Şimian. Concursul s-a desfăşurat pe un traseu ecoturistic din cadrul Parcului Natural 

Porţile de Fier marcat de elevii liceului  (traseul ,,Crucea lui Sf. Petru,,). Acest proiect sub 

titlul ,,Manifest pentru viaţă,, a participat la secţiunea de proiecte  ecologice din cadrul  

concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, ediţia a V-a iniţiat de Agenţia Naţională 

Antidrog unde a luat locul I la faza judeţeană şi  la faza naţională. 

 

Foto 1, 2  Traseul Gura Văii-Crucea Sf.Petru, Parcul Natural „Porţile de Fier” 

 
Ediţia din anul 2009 a avut un caracter interjudeţean participand şi echipaje din 

Arad,  de la Colegiul de Transporturi ,,Henri Coandă ,,. Concursul s-a desfăşurat pe un traseu 

marcat de elevi liceului în zona localităţi Iloviţa la rezervaţia paleontologică Bahna. Acest 

proiect sub titlul ,,Noua ne pasă,, a participat la secţiunea de proiecte ecologice din cadrul  
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concursului  „Mesajul meu antidrog”, ediţia a VI-a iniţiat de Agenţia  Antidrog unde a luat 

locul II la faza judeţeană. 

 

 
 

 

 

 

 

Foto 3, 4. Traseul rezervaţia paleontologică Bahna, Parcul Natural „Porţile de Fier” 

În anul 2010 concursul a avut un nivel interjudeţean, participând echipaje  din judeţele 

Mehedinţi, Arad  şi Dolj  câştigătorul  primind cupa Racovăţ, concursul desfăşurându-se pe 

traseul ecoturistic Racovăţ- Boldovin. 

 În anul 2011 concursul a avut un nivel naţional, participând echipaje  din mai multe judeţe 

ale ţării cum ar fi: Arad, Prahova, Dolj, Botoşani, Vrancea etc, câştigătorul a primit cupa 

Racovăţ, concursul desfăşurându-se pe traseul ecoturistic Racovăţ- Boldovin. 

  

Foto 5, 6 Traseul ecoturistic  Racovăţ-Baldovin, Parcul Natural „Porţile de Fier” 

 

În anul 2012  concursul a avut un nivel naţional, participând echipaje  din mai multe 

oraşe ale ţării cum ar fi: Arad, Ploieşti, Craiova, Botoşani, Focşani, Timişoara, Bocşa, Reşiţa 

etc; câştigătorul a primit cupa Porţile de Fier, iar concursul  s-a desfăşurat  în zona mănăstiri 

Sfânta Ana din localitatea Orşova. 
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Foto. 7, 8  Traseu- mânăstirea „Sfânta Ana” Orşova, Parcul Natural „Porţile de Fier” 

 

În anul 2013 concursul a avut un nivel interjudetean, participând  echipaje  din mai 

multe oraşe ale ţării cum ar fi: Craiova, Timişoara, Bocşa, Reşiţa etc.; câştigătorul a primit 

cupa Porţile de Fier, iar concursul s-a desfăşurat în zona localităţilor Iloviţa şi Bahna. 

În anul 2014 concursul a avut un caracter regional participând echipaje din judeţele 

Dolj, Caraş- Severin şi Mehedinţi, câştigătorii au primit cupa Ponoarele, iar locul de 

desfăşurare a fost în cadrul Geoparcului Platoul Mehedinţi, în comuna Ponoarele, traseul 

desfăşurându-se şi în cheile Băluţei. 

În anul 2015 concursul a fost interjudeţean participând 124 de elevi, 40 de echipaje 

din judeţele Dolj  şi Mehedinţi; câştigătorii au primit cupa Cireşu, iar locul de desfăşurare a 

fost în cadrul Geoparcului Platoul Mehedinţi, în comuna Cireşu, traseul desfăşurându-se pe 

un traseu marcat Cireşu- Peştera lui Epuran-Jupâneşti. 

 În anul 2016 au participat 42 de echipaje din 7 unităţi de învăţământ, câştigătorii au 

primit cupa Dierna, iar locul de desfăşurare a fost în cadrul Parcului Natural „Porţile de Fier” 

la nord de localitatea Orşova. 

Foto. 9  Traseu- mânăstirea „Sfânta Ana” Orşova, Parcul Natural „Porţile de Fier” 
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În anul 2017 concursul a fost interjudeţean participând 49 de echipaje din judeţele 

Dolj  şi Mehedinţi, câştigătorii au primit cupa Balta, iar locul de desfăşurare a fost în cadrul 

Geoparcului Platoul Mehedinţi, în comuna Balta. În anul 2018 concursul a fost organizat 

între localităţile Buseşti şi Ponoarele, iar în anul 2019 în cadrul concursului am fost pentru 

prima dată în munţii Mehedinţi, pe traseul Gornenţi-Balta Cerbului. 

Concluzii. Concursul de ecologie şi turism sportiv “Porţile de Fier” este un manifest 

pentru viaţă, promovează o atitudine de respect faţă de natură prin protejarea şi ocrotirea 

mediului înconjurător şi dezvoltarea interesului pentru practicarea sportului în aer liber și a 

voluntariatului ecologic. Vă asteptăm la ediţia a XIV-a în anul şcolar 2021-2022. 

 
 

 

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

https://cttadts.wixsite.com/ltauto/concursul-national-portile-de-fier 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://cttadts.wixsite.com/ltauto/concursul-national-portile-de-fier
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Proiectul Erasmus+ ,,Digital Ambassadors Of Cultural Heritage’’- model 

de colaborare și cooperare internațională în context pandemic / Digital 

Ambassadors Of Cultural Heritage Erasmus + Project – A model of 

international partnership and cooperation during the pandemic 

 
 

Amironesei Elena-Denisa1,  Curteza Oana2 

 

 

Rezumat. Proiectul Erasmus+ ,,Digital Ambassadors Of Cultural Heritage’’, este un 

parteneriat școlar dintre cinci țări: Turcia, România, Portugalia, Letonia și Lituania. 

Scopul acestui proiect este de a ajuta elevii să cunoască bogăția culturală a orașului în care 

trăiesc și să descopere patrimoniul cultural al Europei. 

Cuvinte-cheie: proiecte europene, transdisciplinaritate, cultură, echipă 

 

Abstract. Digital Ambassadors of Cultural Heritage Erasmus + project is a school 

partnership between five countries: Turkey, Romania, Portugal, Latvia and Lithuania. The 

aim of this project is to help students learn about the cultural richness of the city in which 

they live and discover Europe’s cultural heritage. 

 Keywords: European projects, transdisciplinarity, culture, team 

 

 

Proiectul Erasmus+ ,,Digital Ambassadors Of Cultural Heritage’’, cu număr de 

referință 2020-1-TR01-KA229-093487_1 este sub coordonarea unității aplicante Hasan Ali 

Yücel Anadolu Lisesi din Turcia și are ca parteneri: Bursa Anadolu Lisesi Turcia, Liceul 

Tehnologic de Electronicăși Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași,România, 

Agrupamento de Escolas de Mangualde Portugalia, Marijampoles profesinio rengimo 

centras Lituania, Aizkraukles Profesionala vidusskola Letonia și se desfășoară în perioada 

1.09.2020- 31.08.2022, având o durată de 24 luni.  

Obiectivul principal este de a se conștientiza importanța patrimoniului cultural în 

rândul elevilor prin: dobândirea de noi cunoștințe despre cultura altor țări, manifestarea 

sensibilității cu privire la protecția patrimoniului natural și cultural, dezvoltarea sentimentului 

de identitate culturală, protecție și conștientizare în mediul urban, prin încurajarea și 

consolidarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană. 

În cadrul activităților proiectului, partenerii vor putea compara asemănările și 

deosebirile dintre cultură, tradiții și stilul de viață, găsind diversitatea în unitatea Europei. În 

calitate de școală parteneră a proiectului, accentul este focalizat pe „Cadrul european de 

acțiune asupra patrimoniului cultural” întrucât unul dintre cele cinci domenii de acțiune este 

                                                             
1 Profesor de geografie la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ,,Gheorghe Mârzescu” Iași, Bd-

ul Mihail Sturza, nr.43 și Școala Gimnazială,,Alexandru Vlahuță’’Iași, str.Buridava, Nr.10,  

email: denisa.amironesei@yahoo.com 
2 Profesor de limba engleză la la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ,,Gheorghe Mârzescu” 

Iași, Bd-ul Mihail Sturza, nr. 43, email:oana_curteza@yahoo.com 

mailto:denisa.amironesei@yahoo.com
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Patrimoniul cultural pentru parteneriate globale mai puternice, respectiv consolidarea 

cooperării internaționale. 

În perioada actuală educația tinerei generații se bazează pe învățarea creativă, cu 

abordare digitală, informațională susținută prin competențe lingvistice interdisciplinare, iar în 

cazul acestui proiect simbioza cu utilizarea tehnologiei oferă o gamă variată de abordări pe 

tematica patrimoniului cultural. 

Prin intermediul activităților proiectului, partenerii vor coordona și colabora cu elevii 

pentru:  

 a accepta diversitatea culturală și recunoașterea diferențelor; 

 a conștientiza rolul semnificativ pe care îl are moștenirea culturală în viața fiecăruia 

dintre noi; 

 a folosi valorile comune pentru promovarea democrației și păcii; 

 sensibilizarea tinerii generații despre moștenirea culturală și încurajarea de a accepta 

sentimentul de apartenență la valorile lor; 

 promovarea educației lingvistice, TIC și a abilităților transversale între școlile partenere; 

 folosirea limbii engleze ca limbă de comunicare în derularea activităților proiectului, care 

includ explorarea, istoria, jocurile, valorile, etc.; 

 a fi independenți și încrezători în sine, cooperând cu colegii lor din țările partenere; 

 a colabora și realiza schimburi de experiență cu elevi din școlile partenere; 

 a fi prilej de colaborare inter și transdisciplinară, oferind posibilitatea profesorilor de a 

lucra inter și transdisciplinar în limba engleză cu geografia și istoria, în special; 

 a oferi posibilitatea elevilor de a deveni ambasadorul cultural al orașului în care locuiesc. 

 Un aspect deosebit este cel al intregrării curriculum-ului în tematica proiectului „ 

Ambasadorii digitali ai patrimoniului cultural ” având ca obiective: 

 consolidarea abilităților de a utiliza abilități și cunoștințe din diferite discipline; 

 îmbinarea teoriei cu practica; 

 perspectivele pentru a rezolva probleme; 

 transferarea abilităților învățate într-o situație în alta; 

 reflectarea asupra experiențelor lor de învățare și transferarea în prezentări; 

 ajutorul pentru elevi în aplicarea de abilități; 

 integrarea cunoștințelor pentru o recuperare mai rapidă a informațiilor; 

 promovarea atitudinilor pozitive la elevi; 

 asigurarea unui timp de calitate pentru explorarea și aprofundarea curriculum-ului. 

 Etapele realizării acestor obiective pentru atingerea scopului proiectului și formarea 

de competențe în rândul elevilor și profesorilor parteneri în proiect sunt bine structurate, 

organizate și desfășurate astfel încât obținerea rezultatelor să fie conform anticipării.  

 Chiar dacă în contextul actual, de limitare a mobilităților inclusiv din cadrul 

proiectelor Erasmus+, nu a fost posibilă desfășurarea reală a acestora, totuși, prin comunicare, 

colaborare, muncă de echipă, de la începutul activităților proiectului, septembrie 2020 până în 

prezent s-au desfășurat numeroase etape de lucru astfel: 

- informarea profesorilor, părinților și elevilor unității școlare despre tematica centrală a 

proiectului; 

- selecția profesorilor din echipa de proiect și a elevilor pe baza unor criterii specifice; 

- organizarea de workshop-uri online și fizic pentru pregătirea activităților; 

- întâlniri de lucru cu elevii, părinții și profesorii pentru activități de echipă; 
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- marcarea prin expoziții cu desene, machete, postere a diferitelor zile din istoria țării 

noastre, de exemplu, 1 decembrie, 24 ianuarie; 

     

Foto 1 și 2- elaborare proprie (D.A.) 

- workshop-uri practic-aplicative cu elevii și profesorii școlii pentru realizarea de hărți 

digitale; 

 

Foto 3,4,5- elaborare proprie (D.A.) 

- workshop practic-aplicativ susținut de geograful doctor Covăsnianu Adrian cu partenerii din 

celelalte țări; 

- activitate de echipă și întâlniri online în echipe internaționale mixte de elevi și profesori 

pentru utilizarea platformei eTwinning în perioada ianuarie-31 mai 2021: creare de conturi, 

documente metodologice privind protecția datelor cu caracter personal, autobiografii, etape 

de lucru offline și online, întâlniri de lucru în echipe mixte, mici, pentru pregătirea produselor 

despre patrimoniul cultural; 

- colaborare și comunicare pe secțiunea eTwinning, TwinSpace; 
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Foto 6,7,8- Sursa: eTwinning, TwinSpace 

 

- implicarea elevilor și profesorilor în utilizarea platformei eTwinning, TwinSpace și 

completarea secțiunilor privind anumite feed-back-uri ale derulării secvențelor cunoașterii 

patrimoniului cultural: sondaje pentru sarcini de lucru, crearea de site web, pregătirea și 

organizarea competițiilor online naționale și internaționale, concurs de mascote și logo-uri ale 

proiectului, activități privind siguranța pe internet; 

- familiarizarea tuturor partenerilor pentru utilizarea diferitelor aplicații digitale; 

- realizarea unor produse ale ilustrării patrimoniului cultural tangibil și intangibil cu ajutorul 

unor aplicații digitale (ex: padlet.ro, genially.ro, canva.ro, storyjumper.ro, jamboard.ro, E-

book, E-magazine, mentimeter.ro); 

- exersarea competențelor digitale și lingvistice pentru colaborarea eficientă; 

- realizarea de materiale conform precizărilor descriptive privind patrimoniul cultural; 

- participarea elevilor, după fiecare etapă de prezentare a produselor finale ale echipelor 

mixte internaționale, la o competiție internațională online. 

De remarcat este faptul că la cele trei etape de prezentare a produselor finale privind 

patrimoniul cultural tangibil și intangibil, datorită implicării și studiului patrimoniului 

cultural de către profesorii și elevii din echipa de proiect a școlii, elevii din România au 

prezentat rezultatul muncii de echipă în limba engleză și s-au clasat pe primele trei locuri la 

fiecare din cele trei etape. online obținând primele trei premii. 
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Foto 9, 10, 11- Sursa: eTwinning, TwinSpace 

 

Aceste rezultate sunt un răspuns al muncii susținute, de calitate, colaborativă, practic-

aplicativă în derularea activităților proiectului, a transdisciplinarității eficiente în formarea și 

consolidarea competențelor din cele opt domenii fundamentale: comunicarea în limba 

maternă, comunicarea în limbi străine, competențe matematice și competențe de bază în 

științe și tehnologii, competența digitală (TSI – Tehnologia Societăţii informaţiei), 

competenţa socială şi competenţe civice, a învăţa să înveţi, iniţiativă şi antreprenoriat, 

sensibilizare şi exprimare culturală având ca esență: cunoştinţe, abilităţi (aptitudini, 

deprinderi) și atitudini. 

 
Foto 12,13,14- Sursa: eTwinning, TwinSpace 

 

Așadar, elevii și profesorii au demonstrat că sunt capabili să-și valorifice potențialul 

științific și lingvistic, sunt creativi, încrezători și empatici față de ceilalți, pot să învețe unii de 

la alții și să colaboreze pentru a  reconstrui repere culturale prin identitate și teritorialitate. 
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Foto15, 16, 17- Sursa: eTwinning, TwinSpace 
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Obiceiuri și superstiții de Sf. Andrei la românii din nordul Bucovinei / 

St. Andrews᾽ Traditions and Superstitions of the Romanians in the 

Northern Bukovina 

 

 
 

Meglei Gabriela1,2 

 
 

Ziua de 30 noiembrie este sărbătoarea Sfântului Andrei. Este apostolul considerat 

ocrotitorul românilor. Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propăvăduit 

Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a 

creștinat poporul român. 

 

 
 

Foto nr. 1. Gospodărie tradițională bucovineană din satul Ropcea (foto prof . Victoria Costinean) 

 

Parele (parii) la gard. La ora 00:00 legăm ochii și mergem la gard, numărăm 9 pari și 

pe al zecelea legăm ceva, un semn, care poate fi din orice material textil sau vegetal. A doilea 

zi, de dimineață, ne uităm pe care par am legat semnul. Dacă e frumos și drept, atunci și soțul 

tau va fi frumos, dar dacă nu e, nici soțul nu va fi. 

Lingurile. Lingurile spălate,curate, le luăm în mâini și înconjurăm casa de trei ori. Te 

oprești acolo de unde ai pornit și bați din linguri. Apoi,asculți în ce parte bate câinele, în 

partea în care bate te vei mărita. 

Farfuriile. Spălăm farfuriile, le punem pe masă cu gura în jos și sub acestea cineva 

din casă îți pune trei lucruri: spălător, inel, bani. Dacă ridici spălătorul înseamnă că vei avea 

soț un «bălos» urât. Banii înseamnă că vei avea bani. Inelul înseamnă că vei avea soț frumos. 

                                                             
1 Elevă în clasa a X-a, Liceul «Ștefan cel Mare și Sfânt»  satul Ropcea, regiunea Cernăuți,  Ucraina. 

Coordonator – prof. Victoria Costinean 
2 Lucrarea a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia Turismului pentru Elevi (online), ediția a 

V-a, noiembrie 2020, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 
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Ceara. Punem o farfurie cu apă pe o suprafață dreaptă, luăm o lumină și picurăm ceară în 

apă. Numim fiecare picătură cu numele tău și al băiatului. Dacă plutind picăturile se 

„întornoacă” (întorc), o să ai un iubit. 

 
 

Foto nr. 2. Gospodărie tradițională bucovineană din satul Ropcea (foto prof. Victoria Costinean) 

 

Turta. Aducem apă cu gura de la fântână de 12 ori. Din această apă facem aluat cu 

multă sare, după care coacem o turtă. O punem sub pernă și peste noapte o mâncăm. Atunci 

în noaptea aceea o să-l viseze pe soțul tău. 

Colțunași. Gătim niște colțunași, scriem numele băieților pe foițe și introducem 

înăuntrul colțunașilor. Punem pe pragul ușei și pe care colțunaș îl va mânca pisica cu acela te 

vei mărita. 

Coaja de măr. Ne întoarcem cu spatele la ușă și, în acest timp, tăiem coaja de la măr. 

Plus, ne gândim la băieții care ne plac. Când simțim că coaja s-a rupt o aruncăm peste cap și 

ne uităm în ce formă a căzut. Cu ce literă seamănă – aceea e litera e a numelui viitorului soț. 

Concluzii. În satul Ropcea tradițiile milenare creștine sunt păstrate cu sfințenie 

națională de către toți românii. Chiar dacă unele dintre aceste obiceiuri populare pot părea 

naive, ele reflectă de fapt trăsăturile specifice ale psihologiei colective ale satului românesc și 

provin din educația pe care locuitorii au primit-o în timp.  
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Arborele pagodelor-Gingko biloba de la Carei / The Pagoda Tree –Gingko 

biloba from Carei 

 

Olah Annamaria1, Sanislai Anna1, 2 

 

Arborele studiat este ”arborele pagodelor” (Ginkgo biloba) care se află în Parcul 

dendrologic din Carei, județul Satu Mare, în fața intrării principale a Castelului Karolyi. 

Parcul dendrologic este situat în centrul municipiului Carei (fig. 1), fiind o rezervație naturală 

cu caracter mixt care se întinde pe o suprafață de 10 hectare. Parcul a fost înființat în jurul 

castelului în secolul al XVIII-lea și este renumit pentru arborii exotici care trăiesc aici. Forma 

actuală de organizare a parcului a primit-o în anul 1890. Acesta cuprinde 110 specii exotice si 

indigene, unele rarități ale florei dendrologice cultivate în România. A fost declarat parc 

dendrologic ocrotit în anul 1982.  

Vârsta acestui exemplar secular (fig. 2) este apreciată după măsurătorile specialiștilor 

la peste 200 de ani. Localizarea GPS: 47°41'0"N  și 22°27'57"E 

 

Fig. 1. Poziția geografică a parcului dendrologic (Sursa captură Google Earth) 

Arborele pagodelor (Ginkgo biloba) este o specie de arbore dioic unic în lume, fără 

părinți vii. În Jurasic  era răspândit în toată emisfera nordică, dar în prezent arealul său 

natural este redus la o mică regiune din sud-estul Chinei. Este denumit popular „patru-bani”, 

„arborele templier japonez”, „caisa argintie”. Cele mai vechi fosile datează din Permian, 

având o vechime de cca 270 milioane de ani, când trăiau două specii. În Jurasic au trăit 5-6 

specii, iar în Cretacic 10-11 specii. Deci este o ”fosilă vie”, care a supraviețuit și perioadei 

glaciare recente. 

                                                             
1 Eleve în clasa a IX-a la Liceul Teoretic Carei, județul Satu Mare – Clubul Ecologic ” Pro-Terra”,  coordonator 

prof. Gabriela Mențiu– e-mail: gabriela.mentiu@gmail.com 
2 Lucrarea a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia Turismului pentru Elevi (on-line), ediția a 

V-a, noiembrie 2020, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 
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Specia este  originară din China.  Specia are o istorie lungă, a apărut cu cca 200 mil. 

de ani în urmă și a rămas aproape neschimbată pînă astăzi.  

 Specia aparține unui ordin primitiv înrudit cu ferigile arborescente și cicade.  

Clasificarea științifică a speciei: 

tulpina: (Ginkgophyta); clasa: Ginkgoopsida; ordinul: Ginkgoales; familia: Ginkgoaceae ; 

gen: Ginkgo; specia Ginkgo biloba. Lista roșie a speciilor amenințate IUCN 1998: 

e.T32353A9700472  

Capacitatea de înmulțire a arborelui începe după vârsta de 25-30 de ani  și durează 

până la 1000 de ani. În Europa este prezent din anul 1727. Primul arbore, care trăiește și azi a 

fost plantat în anul 1730 în Grădina botanică din Utrecht (Olanda) și are în prezent  înălțimea 

de 22 m, iar diametrul tulpinii 4 m. Din anul 1784 Ginkgo  apare și în America de Nord. 

Azi singurul areal natural unde este present”arborele pagodelor” se află în China de sud-est, 

în Muntii Tien Mu Shan.  Ginkgo se cultivă și în alte țări atât pentru aspectul său ornamental 

cât și în scop terapeutic. Arborii, cu înălțimea de până la 30-40 m, au coroana bogată. Sunt 

arbori dioici adică pe un exemplar se găsesc doar flori masculine sau feminine, deci arborii 

sunt fie masculini fie feminini. Frunzele având formă de evantai sunt pețiolate, bilobate, 

având o nervațiune dihotomică Toamna frunzele se îngălbenesc și cad (frunze caduce).  

Culoarea lor devine galbenă cu nuanțe extrem de atrăgătoare. Pulpa fructelor degajă un miros 

dezagreabil datorat acidului butiric prezent în compoziția sa, asemănător untului râncezit.  

Calități medicale 

Ginkgo biloba este expectorant, sedativ, antifungic, antispasmodic, vasodilatator, 

antiinflamator, antibiotic, vermifug.  

Flavonoidele au rol de captarea radicalilor liberi.  Extractul are acțiune asupra tulburărilor de 

circulație sanguină la nivelul creierului și 

extremităților, ameliorând astfel 

metabolismul energetic la nivel cerebral 

prin creșterea captării glucozei și a 

oxigenului la nivel molecular.  

La nivel ocular mărește acuitatea vizuală.  

Inhibă factorul de activare a trombocitelor, 

ceea ce reduce tendința de coagulare a 

sângelui. De mai bine de 5000 ani chinezii 

au descoperit calitățile de afrodisiac ale 

acestui arbore, care previne 

impotența.  Activeaza microcirculația 

cutanată și descongestionează țesuturile în 

componeța cremelor sau gelurilor 

anticelulitice.  

Este utilizat și în fabricarea săpunurilor, 

șampoanelor sau cremelor. Este considerat 

un leac redutabil în afecțiunile 

microcirculației arteriale și capilare, și o 

adevărată armă împotriva uzurii cerebrale 

și a îmbătrânirii în general.  

Pentru aplicații medicinale se 
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utilizează învelișul sâmburelui, precum și frunzele. Preparatele obținute din frunzele și fructul 

arborelui ginkgo biloba intră în compoziția a cel puțin 25 de produse medicamentoase. 

Argumente pentru protecție 

Este singurul supraviețuitor actual al familiei  Ginkgoaceae, care a crescut pe Pământ 

încă de acum 270 de milioane de ani. Din acest motiv, arborele de Ginkgo biloba este 

considerat o adevarată „fosilă vie”.  

Ginkgo biloba este un arbore cu o origine foarte veche, fiind unicul reprezentant al 

unui mare număr de specii de arbori dispăruți, care au trăit odinioară, în era Mezozoică. El a 

supraviețuit de-a lungul perioadelor geologice ulterioare, cel mai probabil trăind în ocurențe 

topografice sau s-a refugiat în regiuni cu climat prielnic. Este un arbore cu mare capacitate 

ecologică fiind cunoscut faptul că tolerează noxe precum SO2, NO ș.a. Rezistă radiațiilor 

radioactive: în urma bombardamentelor de la Hiroshima pe o rază de 1,6 km doar 6 arbori au 

supraviețuit, toți arborii aparținând speciei Ginkgo biloba.  
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Teiul secular de la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din 

Bacău/ The secular lime tree at ”Ștefan cel Mare” Pegagocical College in 

Bacău 

 

Iordache Diana-Elena1, 2 

 

Clasificarea științifică și particularitățile teiului  

Teiul, sau Tilia, este un gen care cuprinde aproximativ 30 de specii de arbori, 

nativi zonelor temperate ale emisferei nordice, fiind întâlnit în Asia (unde majoritatea 

diversității speciilor este găsită), Europa și Estul Americii de Nord. Teii sunt copaci foioși, 

ajungând până la 40 metri înălțime, cu frunze cu o anvergură de 6–20 cm, străbătute de 

nervuri. Numărul exact de specii este incert 

deoarece multe dintre 

ele hibridizează spontan, atât în sălbăticie cât 

și cultivate. Frunzele sunt lung-pețiolate, 

rotunde, ascuțite la vârf, iar pe fața inferioară 

se observă nervuri proeminente. 

Teiul prezintă flori hermafrodite, iar 

polenizarea se face cu ajutorul  

insectelor.Teiul produce flori, în număr de 2–

10 pe ram, uneori și mai multe, de culoare 

alb-gălbuie, plăcut mirositoare, așezate pe un 

peduncul comun, concrescut aproape pe 

jumătatea lungimii lui, cu o bractee lungă în 

formă de limbă, de culoare verde-gălbuie. 

Fiecare floare este formată din 5 sepale care 

cad în momentul înfloririi, 5 petale, 

numeroase stamine și un ovar 

globulos.Fructul este o nucă de formă sferică 

sau ovală de dimensiuni mici. 

În țara noastră teiul este răspândit 

prin toate pădurile din regiunile deluroase, în 

etajul stejarului și în silvostepă, până aproape 

de zona muntoasă.  
Importanța arborelui secular de la liceul nostru și argumentele pentru care este 

propusă protecția acestuia 

Coordonatele geografice: 46° 33' 26" N și 26 ° 54 ' 19 " E 

 Circumferinţa măsurată : 

- la 1 m de la rădăcină = 3,41 m 

- la 1,3 m de la rădăcină = 3.41 m 

                                                             
1 Elevă în clasa a XI-a B, Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău, coordonator prof. Șerban 

Elena Adina, e-mail: adinaserban@gmail.com 
2 Lucrarea a fost prezentată la Simpozionul Internațional de Geografia Turismului pentru Elevi (on-line), ediția a 

V-a, noiembrie 2020, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 
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Înălțimea aproximată este de 20 m. 

Într-o zi de vară acest tei poate filtra 4.000-5.000 mc de aer, din care consumă 

aproximativ 9 kg dioxid de carbon și produce 6-7 kg oxigen. Sub coroana teiului temperatura 

aerului este mai mică cu 3-4 grade C, datorită albedoului de 20% al frunzișul (acesta reflectă 

o parte din radiația solară), iar aerul este mai umed datorită transpirației arborelui. Nu este 

neglijabilă nici capacitatea teilor de a emite fitoncide, substanțe organice complexe de 

autoapărare împotriva microorganismelor și a insectelor, dar care sunt utile și omului, 

distrugând bacilul tuberculozei, agentul dizenteriei și al unor afecțiuni pulmonare.  

Arborele secular a fost îngrijit și toaletat de către  personalul de la serviciul ”spații 

verzi” a municipalității, fapt care a ajutat în continuare la creșterea și dezvoltarea lui în 

condiţii optime.  

Concluzie. Arborele secular, teiul din curtea școlii noastre, nu este un simplu copac. 

Acesta se află de mai mult de un secol pe terenul unității, a făcut și face parte din istoria 

Colegiului Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare ” Bacău. Lipsa măreţiei  lui ar  întrista ochii 

celor care trec pe lângă corpul principal al colegiului. 
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Dorin Lozovanu (2019), Populația românească din Peninsula Balcanică. 

Studiu antropogeografic, Editura Academiei Române, București, Editura Istros, 

Brăila, (417 p. + mapă 73 hărți). 
 

 

 Cunoașterea comunităților românești din Peninsula Balcanică marchează, prin 

lucrarea d-lui cercetător științific Dorin Lozovanu „Populația românească din Peninsula 

Balcanică. Studiu antropo-geografic”, un moment de referință. Lucrarea a fost publicată la 

editura Academiei Române și editura Istros din Brăila, în cadrul prestigioasei colecții 

„Basarabica” coordonată de Acad. Victor Spinei și de Prof. Univ. Dr. Ionel Cândea sub 

triplul auspiciu al Institutului de Arheologie din Iași, Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru Românii de Pretutindeni și Muzeului Brăilei „Carol I”. Cartea este un important punct 

de reper, care se alătură studiilor fundamentale ce contribuie la cunoașterea comunităților 

românești din afara actualelor frontiere politice și, în special, a celor din Peninsula Balcanică.     

 Lucrarea a fost realizată pe baza tezei de doctorat a d-lui Dorin Lozovanu susținută în 

anul 2008 la Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geologie și Geografie a 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași, avându-l coordonator științific pe dl. Prof. univ. dr. 

Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, care semnează și 

prefața. 

 În introducere, autorul delimitează conceptual „românii din Peninsula Balcanică” pe 

baza identității lor etnice, reflectată în identitatea lingvistică, la care se adaugă o serie de 

factori obiectivi, istorici și geografici, dar și subiectivi, de ordin politico-administrativ. 

Aceștia au contribuit la individualizarea de-a lungul timpului, în arealul balcanic, a unor 

grupuri distincte: aromânii (în Albania, Grecia, Macedonia de Nord, Bulgaria și Serbia); 

meglenoromânii (în Grecia și Macedonia de Nord) și istroromânii (în Croația), alături de 
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marea masă a dacoromânilor (românii propriu-ziși), ce ocupă spațiul carpato-danubiano-

pontic, situat în nordul Peninsulei Balcanice. 

 Lucrarea este structurată în opt capitole, strâns corelate între ele sub aspectul logicii 

demersului științific urmat. 

 Primul capitol prezintă evoluția cercetărilor cu privire la comunitățile românești din 

Peninsula Balcanică, autorul utilizând în acest sens o bogată bibliografie. Cercetările de teren 

realizate de acesta au pornit de la o bună cunoaștere a surselor bibliografice, fiind actualizate 

critic în raport de datele și informațiile culese de pe teren. În acest sens, a vizitat toate țările și 

regiunile unde locuiesc astăzi românii sud-dunăreni (balcanici): Serbia, Bulgaria, Grecia, 

Albania, Macedonia de Nord, Croația, unde a efectuat o cercetare amănunțită, atât din 

perspectiva surselor oficiale (recensăminte, raportări oficiale), cât mai ales din perspectiva 

propriilor cercetări de teren și interviuri realizate, menite să aducă corecții, argumentate, 

datelor și informațiilor oficiale. Următoarea secțiune a lucrării este consacrată delimitării și 

caracterizării arealului studiat. Este evidențiată evoluția delimitării Peninsulei Balcanice 

reflectată în surse istorice, geografice și cartografice, evoluția frontierelor politice din acest 

spațiu, caracteristicile fizico-geografice și economico-sociale ale acestuia, diferențierile și 

identitățile regionale. Toate aceste aspecte constituie la rândul lor premise pentru analiza 

particularităților etnice și a diferențierilor existente la nivelul comunităților românești din 

Balcani, aprofundate în următoarele capitole ale lucrării. Astfel, în capitolul III sunt studiate 

comunitățile românești din Serbia (Voivodina și Timoc), în capitolul IV cele din Bulgaria, în 

capitolul V cele din Croația (băieșii și istroromânii), iar capitolul VI este consacrat 

aromânilor (comunitățile românești din Albania, Bulgaria, Grecia de Nord, Republica 

Macedonia de Nord, precum și diaspora aromână). Tabloul comunităților românești din 

Balcani este completat în capitolul VII, cu studiul meglenoromânilor și în capitolul VIII, în 

care este analizată populația de origine română din Bosnia și Herțegovina, Dalmația, 

Muntenegru și Raška (Serbia). 

 Sunt analizate teoriile cu privire la originea comunităților etnice românești (bazate pe 

autohtonie sau emigrare), strategiile privind menținerea identității lor etnice și culturale de-a 

lungul timpului, în condițiile politicilor de asimilare duse de autoritățile locale, precum și 

distribuția teritorială a tuturor grupurilor și comunităților etnice de origine română. Din 

interviurile și discuțiile realizate cu reprezentanții acestor comunități, autorul a reușit să-și 

contureze propria viziune, obiectivă, cu privire la datele și estimările oficiale realizate în 

decursul timpului, în condițiile unor politici demografice diverse. În aceste condiții, Dorin 

Lozovanu le pune în discuție cu autoritatea unui cercetător obiectiv, analizându-le cu o înaltă 

rigoare științifică. 

 Lucrarea este însoțită de o bogată sursă de date tabelare privind structura etnică și 

lingvistică la nivel local, regional și național, precum și de o anexă de hărți (atât hărți istorice, 

cât şi hărţi etnice şi lingvistice realizate personal de autor pe baza recensămintelor oficiale 

sau a datelor obţinute prin propriile sale cercetări de teren), întocmite pe regiuni, dar şi pe 

ţări. Acestea reprezintă contribuţii, dar şi repere importante pentru viitoarele studii referitoare 

la comunităţile româneşti din Balcani, şi în general, la evoluţia structurii etnice şi 

demografice a spaţiului balcanic. 

 Volumul de faţă se înscrie în literatura noastră de specialitate 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 
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cartografic. Lucrarea vine în sprijinul atât al specialiştilor, cât şi al tinerilor geografi, elevi şi 

studenţi, interesaţi de situaţia comunităţilor româneşti din Balcani. 

 

 

Radu Săgeată 

Cercetător științific dr. 

Institutul de Geografie al Academiei Române 
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Anomalii climatice în Oltenia.  

Autori: Octavia BOGDAN, Ion MARINICĂ, Andreea Floriana 

MARINICĂ, Anișoara IRIMESCU, Loredana SZEKER, Cătălina MĂRCULEȚ, 

Frusina DEACONU, Luminița DIACONU, Nicolae RUSAN, Maria MOISE. 

Editura Ecran Magazin, ISBN 978-973-0-32681-9, Bucureşti, 2020, 403 

pag. 
 

 

La iniţiativa prof. univ. dr. Octavia Bogdan, personalitate reprezentativă a climatologiei 

româneşti1, în anul 2020 a văzut lumina tiparului volumul „Anomalii climatice în Oltenia”, realizat 

împreună cu un grup de nouă colaboratori, foşti doctoranzi ai domniei sale.   

Din „Cuvântul înainte”, realizat de dr. Octavia Bogdan, aflăm că „temele abordate în 

lucrarea de față [...] se înscriu în domeniul Climatologiei Regionale” şi că „ele au fost atent 

monitorizate în cadrul Centrului Meteorologic Regional Oltenia chiar de către unii autori [...] (Ion 

Marinică); altele, au fost studiate, fie ca studii de caz, fie ca teze de doctorat susținute în cadrul 

Institutului de Geografie din Academia Română”. 

Volumul este structurat pe trei părţi/capitole, şi anume: 

Capitolul I, „Aspecte introductive” (pp. 9-56), tratează câteva elemente generale ale 

climatologiei regionale, definirea unor noţiuni etc., în cadrul a cinci teme intitulate: „Asupra noțiunii 

de climatologie regională”, „Echilibre, dezechilibre, hazarde și anomalii climatice” – 

„Introducere”, „Dezechilibre naturale”, „Dezechilibre climatice provocate pe cale naturală”, 

                                                             
1 Mărculeţ Cătălina, Mărculeţ Ioan, „Prof. univ. dr. Octavia Bogdan, peste 55 de ani de activitate în geografia 

românească”, Repere Geografice, nr. 11 (1) - 2016, p. 11-16. 
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Dezechilibre climatice provocate pe cale antropică” şi „Concluzii” –, „Variabilitatea sistemului 

climatic”, „Anomaliile climatice și activitatea solară” – „Introducere”, „Date şi metode”, 

„Corelaţii între numărul petelor solare şi hazardele climatice, („Anii 1941, 1942, 1943, 1944”, „Anii 

1945, 1946, 1947”, „Anii 1995, 1996”, „Anii 2000, 2001, 2002”, Anii 2003, 2004, 2005” şi 

„Concluzii”) şi „Influențele telurice asupra fenomenelor climatice extreme” – „Introducere”, 

Influenţe telurice prin intermediul Oceanului Planetar („Căldura Pământului topeşte calota glaciară 

din Groenlanda” şi„ Căldura din nucleul cald al Terrei este transferată Oceanului Planetar prin 

intermediul vulcanilor submarini”), „Activitatea solară”, „Observaţiile astronomice”, „Similitudini 

şi diferenţieri în producerea schimbărilor climatice pe Venus şi Terra” şi „Concluzii”.  

Capitolul II, „Anomalii climatice în Oltenia” (pp. 57-343), aşa cum indică titlul, redă 

anomaliile climatice din provincia istorică de la vest de Olt, cu deosebire cele termice și pluviale, atât 

în anotimpurile extreme (iarnă, vară), cât și în sezoanele de tranziție. Partea referitoare la „Anomaliile 

climatice generate de încălzirea climei” cuprinde subcapitolele: „Ierni calde” – „Considerații asupra 

fenomenului de „iarnă caldă” în România”, „Unele considerații preliminarii privind iarna caldă, 2006-

2007, din România”, şi „Frecvența iernilor calde în Oltenia în intervalul 1999-2000...2008-2009” –, 

„Variabilitatea climatică a iernilor în Oltenia” – „Iarna 2007-2008 în Oltenia”, „Iarna 2009-2010 în 

Oltenia” şi „Iarna 2010-2011 în Oltenia” –, „Primăveri timpurii și târzii în Oltenia” – „Indicele de 

împrimăvărare în intervalul 2000-2010 în Oltenia”, „Recordul climatic al celei mai timpurii primăveri 

în Oltenia. Primăvara 2016”, „Anomalii climatice în primăvara 2017 în Oltenia” şi „Valuri de frig 

târzii de primăvară (25-29.III.2013) în Oltenia” –, „Veri caniculare” – „Canicula din vara anului 

2007 în România”, „Recordul climatic al celei mai lungi perioade caniculare din Oltenia (Canicula din 

vara anului 2000)” şi „Recordul climatic al celei mai intense canicule în Oltenia (canicula din vara 

anului 2007) –, „Anomalii pluviale în Oltenia” – „Precipitații lichide în anotimpul de iarnă, indice al 

schimbărilor climatice din Oltenia”, „Ploi abundente în Oltenia (Aprilie 2003)”, „Riscuri pluviale în 

Oltenia (12-14.III.2006)”, „Al doilea maxim pluviometric, anual de toamnă în Oltenia, cantități și 

consecințe în contextul climatic al României”, „Perioade ploioase și anomalii pluviale în intervalul 

2000-2008 în Oltenia” şi „ Anomalii pluviale în Subcarpații Getici care provoacă modelarea 

reliefului” –, „Anomalii climatice asociate (sau complexe)” – „Iarnă mediteraneeană în Oltenia. Iarna 

2006-2007, „Evoluția secetelor în Oltenia în intervalul 1987-2007”, „Anomalii climatice în Oltenia în 

iarna și primăvara 2018”, „Anomalii climatice comparative privind iernile 2011-2012 și 1953-1954 

din sudul României” şi „Anomalii climatice comparative privind stratul de zăpadă din iernile 1953-

1954 și 2011-2012 din sudul României”.  

Capitolul III, „Concluzii” (pp. 344-402), tratează: „Translația anotimpurilor și a zonelor 

climatice”, „Posibilitatea translației polului frigului din Depresiunea Brașov în Depresiunea 

Întorsura Buzăului precum și cea a polului căldurii din Câmpia Bărăganului în Câmpia Olteniei”, 

„Posibilitatea deșertificării terenurilor nisipoase din câmpia de terase a Olteniei (și nu numai) şi 

„Schimbări climatice și turismul. Între posibilitate și incertitudine”.  

În încheierea prezentării volumului, menţionăm faptul că textul este însoţit şi completat cu 

numeroase hărţi sinoptice şi climatice (alb-negru şi color), grafice şi tabele, iar bibliografia selectivă 

este prezentă la finalul fiecărui subcapitol. 

 

 

Prof. dr. Ioan Mărculeţ 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti 
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Lucian Șerban, Adina Șerban 

PE FIRUL APEI 

Ghid turistic al celor mai frumoase văi montane băcăuane 

Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2021, ISBN 978-606-583-962-5, 134 

pagini, foto color 

 

 

Lucrarea colegilor noștri este un amestec fericit de ordonare științifică cu lungi 

puseuri sentimental-afective pentru regiunea studiată, fiind izvorâtă din dorința echipei de a 

împărtăși cititorilor mai mult sau mai puțin avizați despre frumusețile naturale și antropice ale 

văilor din bazinul superior al Trotușului. Dincolo de forfota specifică a drumului național și 

căii ferate transversale montane, de la Onești spre Miercurea Ciuc, înaintea pasului Ghimeș 

(1159 m), spre aval de acesta, se ascunde parcă o altă lume. Este zona de adăpost natural a 

satelor ceangăiești tradiționale și de amestec cu populație românească, cu o istorie și evoluție 

aparte. Sunt sate compacte pe văi și în micile bazinete erozive, dar și cătune liniare înșiruite 

de-a lungul văilor mai mici până sub poala limitei de sus a pădurii de conifere. 

Fundamentat pe o bibliografie de specialitate vastă și suficientă ghidul turistic este 

armonizat și foarte bine structurat, reușind ca prin metoda actualismului să ofere idei și 

oportunități de relaxare pentru iubitorii de natură și frumos. Invitația lansată de autori este 

una generoasă oferind sugestii de cazare, despre tradițiile gastronomice și modalitățile de 

relaxare, la care este adăugat fericit și un crâmpei de inițiere multiculturală prin micul 

dicționar argumentativ (glosar) român-maghiar, care poate fi extrem de util în zonă. Lucrarea 

prezintă și schițe de hărți, cu traseele descrise, atât de necesare orientării pe teren. Sunt 

prezentate și obiective turistice mai puțin cunoscute, mai ales colecțiile muzeale rurale 

(etnografice) ale unităților școlare. Apreciem inițiativa generoasă a celor doi autori de a 

scoate tezaurul etnografic școlar la lumina tuturor iubitorilor de frumos și astfel unitățile 
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școlare își fac cunoscută o nouă utilitate publică informativă și turistică pentru doritori care 

vor să le treacă pragul. 

Fotografiile color, originale și utile turistului, care sunt opera autorilor, întregesc 

evaluare de ansamblu excelentă asupra ghidului turistic. Formatul lucrării este fericit ales 

fiind o dimensiune practică pentru ca utilizatorii să poată avea acces facil ori de câte ori pe 

teren are nevoie de actualizarea informațiilor. 

Autorii ne călăuzesc pașii pe 15 văi turistice trotușene, locuri naturale deosebite ce se 

doresc a fi descoperite. Cele 15 văi din bazinul superior al Trotușului ce se vor descoperite 

după lecturarea ghidului de față sunt următoarele: Cașinul, Oituzul, Slănicul, Dofteana, Uzul, 

Tazlăul Sărat, Asăul, Ciobănușul, Sulța, Camenca, Ciugheșul, Șanțul, Tărhăușul, Bolovănișul 

și Rece. Sunt locuri în care relația antropic-natural parcă încă este guvernată de respect, unul 

pentru celălalt! 

”Lucrarea este o invitație tonică și bine argumentată la descoperirea frumosului 

acestei regiuni geografice a Trotușului superior, scrisă de artizani sensibili față de trecerea 

noastră prin spațiul și timpul geografic...”1 

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv 

S.G.R. Filiala Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 V. Paraschiv – cuvânt înainte 
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LISTA AUTORILOR 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Afilierea, instituția 

1 Amironesei Elena-Denisa Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu” și Școala 

Gimnazială ”Al. Vlahuță”, Iași 

2 Boncuțiu Simona Școala Gimnazială și Colegiul Național ”Avram 

Iancu” Câmpeni, jud. Alba 

3 Cucuteanu Ștefania Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi”, Iași 

4 Curteza Oana Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași 

5 Epure Teodor Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui și 

Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii 

de Jos, județul Vaslui  

6 Gheorghe Mineliea Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, S.G.R. 

Prahova 

7 Gheorghiță Constantin Liceul Tehnologic de Electronică și 

Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași 

8 Grecu Marilena Violeta  Palatul Copiilor Drobeta Turnu-Severin, jud. 

Mehedinți 

9 Grigore (Desculțu) Mihaela 

Iuliana 

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, 

București 

10 Iordache Diana Elena Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, 

Bacău 

11 Ipate Emil Dănuț Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași 

12 Ipate Mădălina Institutul Național de Sănătate Publică - C.R.S.P. 

Iași 

13 Matei Gheorghe Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand” și Școala 

Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, 

Constanța 

14 Mateiciuc Maria Oana Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași 

15 Mărculeț Cătălina  Institutul de Geografie al Academiei Române, 

București 

16 Mărculeț Ioan Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București 

17 Meglei Gabriela Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Ropcea, 

regiunea Cernăuți, Ucraina 

18 Oancea Marius Claudiu Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad 

19 Olah Annamaria Liceul Teoretic Carei, județul Satu Mare 

20 Papaghiuc Lidia Maria Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași 

21 Papaghiuc Vasile Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași 

22 Paraschiv Viorel Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași –

S.G.R. Iași 

23 Pop Vasile Viorel Colegiul Național ”George Coșbuc”, Cluj Napoca 

24 Răveanu Viorel Colegiul Național ”Gh. Țițeica” Drobeta Tr. 



REPERE GEOGRAFICE nr. 16 (1) - 2021 

 

- 237 - 
 

Severin, jud. Mehedinți 

25 Rîmboi Viorel Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Bârlad - S.G.R. 

Vaslui 

26 Roman Nicolae Aurelian Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie-Departamentul de Geografie 

27 Sanislai Anna Liceul Teoretic Carei, jud. Satu Mare 

28 Săgeată Radu Institutul de Geografie al Academiei Române, 

București 

29 Șerban Lucian Colegiul Național ”Gh. Vrănceanu”, Bacău 

30 Vîntu Monica Mihaela Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, Iași 

31 Vieru Petru Ing. pensionar, București 

32 Voinea Oana Cristina Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași 

33 Vornicu Bogdan Mowi Canada West, Canada 
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI  

”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI 

  

Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an și se 

bucură de aprecierile unui număr tot mai însemnat de cititori fiind, credem 

noi, una din puținele reviste care își respectă termenele apariției. 

TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN 

REDACȚIE sunt 01 martie și 01 octombrie.  

Începând din 2018, cu nr. 13(1) revista a trecut în domeniul online, 

apărând pe http://sgr-iasi.ro și pe Facebook grupul Revista Repere 

geografice, având  și ISSN electronic. 

Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic pe ambele 

adrese de e-mail: sgriasi@yahoo.ro și paraschiv03@gmail.com, respectând 

următoarele cerințe de tehnoredactare: 

-  textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New 

Roman, mărimea 14, margini egale 2 cm; mărimea lucrărilor va fi de 2 - 10 

pagini. În cazul studiilor ample sau teme de doctorat acceptăm și lucrări 

mari de 10 pagini; 

- elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb negru și 

înserate explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică 

(figura/foto/tabel nr…..); 

- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română 

(maxim 150 cuvinte)  și de 3-5 cuvinte-cheie care vor fi traduse de redacție; 

-  titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, Bold, 

centrat, două rânduri libere; 

- numele şi prenumele fiecărui autor cu Times New Roman 12 pt, 

Bold, centrat.  (exemplu: Voicu Cristina1 , Ipate Emil2 ). În subsolul primei 

pagini se vor scrie datele despre autor/autori: ocupația, instituţia de provenienţă, 

adresa instituției, numărul de telefon, urmate de adresa  de e-mail; 

- Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi 

ISO 690:2010.  

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

(scris cu majuscule, bold, corp 11, centrat, câte un spaţiu liber între litere), apoi 

un rând liber.   

Model de întocmire- font 11-: 
PARASCHIV, V., Evoluția spațială și temporală a peisajului în Depresiunea Giurgeului. Editura 
Pim, Iași, 2014, 359 pag. 

DULAMĂ, Eliza Maria, BUDA, Mihaela, ”Activități de explorare a Pârâului Cundului cu elevii din 

clasa pregătitoare”.Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei/Contemporary Trends in 

Teaching and Learning Geography, vol. 13 (1), Presa Universitară Clujeană, 2014, pp.166-176. 
COVĂSNIANU, A., Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi 

realitate teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011 

 
 

 

http://sgr-iasi.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
mailto:paraschiv03@gmail.com
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Pagini web  
Model:  
Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

Pagini web  
Model:  
Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

 

- Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în 

acele texte să nu fie citate corect lucrările utilizate, sau informațiile respective 

să nu aibă valoare științifică reală!  

- la terminarea redactării lucrării verificați dacă ați menționat concluziile, 

bibliografia și rezumatul + cuvintele cheie (3-5).  

- Suntem interesați și de articole integral realizate în limbi străine astfel 

calitatea revistei noastre va fi mai ridicată și articolele dvs mai cunoscute. 

- Dacă un articol a fost susținut la o manifestare științifică nu uitați să precizați 

acest aspect în text (sau nota de subsol) sau în poșta electronică de înaintare 

către noi, urmând să facem precizările care se impun în revista noastră. O 

condiţie a publicării este ca dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia 

revistei îşi rezervă dreptul de a face o rearanjare în pagină şi corecturile de tip 

tehnoredacţional care se impun. 

- Redacţia noastră vă poate trimite, la cerere, pe adresa dv. de e-mail un atestat 

redacţional pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu publicăm articolele care nu 

respectă condițiile anunțate. 

- Revista ”Repere geografice” publică gratuit articolele și nu condiționează 

în vreun fel apariția acestora.  

Notă: există probabilitatea ca redacția să vă trimită spre revizuire 

articolele! Asta nu înseamnă că acesta este nepublicabil, dar revizuirea 

autorului este o certitudine a completărilor necesare și a unui management 

funcțional și nicidecum altceva!!! 

 

CUPRINS. REZUMATE/ABSTRACTS/RÉSUMÉS 

I Aniversări, evocări, omagii   

II Studii și cercetări științifice  

III Didactica geografiei. Cercetări pedagogice  

IV Analize, evenimente și manifestări geografice (programe, 

proiecte, workshop-uri, stagii etc.) 

 

V Geografia studenților  

VI Geografia văzută de elevi  

VII Recenzii 
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Mulţumim tuturor colaboratorilor și prietenilor noştri pentru 

remarcabila lor activitate științifică și publicistică! Credem 

că suntem un pic mai bogați profesional și împreună 

devenim mai puternici prin experiențele utile pe care ni le 

împărtășim unii celorlalți! 

 
Redacția ”Repere geografice” Iași 

 

 


