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Profesorul  universitar emerit dr. ing. Ion Ioniță (1949 - 2022) / 

The emeritus university professor Dr. Eng. Ion Ioniță (1949 - 2022) 

 

Paraschiv Viorel1 

 

Profesorul Ion Ioniță s-a născut pe 1 decembrie 1949 

în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. A decedat pe 

09 august 2022 la Iași, fiind înmormântat la Bârlad.  

A fost dublu licențiat, în geografie și agricultură: 

- absolvent al Facultății de Biologie-Geologie-Geografie, 

specializarea Geografie, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi 

(1967-1972); 

- absolvent al Facultății de Agricultură din cadrul 

Institutului Agronomic ,,Nicolae Bălcescu” din  Bucureşti 

(1977-1982).  

Profesorul Ion Ioniță a beneficiat de trei specializări 

externe, din care două stagii în S.U.A. în domeniul 

combaterii eroziunii solului, iunie - septembrie 1979 în 

,,belt-ul” porumbului  din statele Nebraska şi Iowa şi, ca 

bursier F.A.O.2, octombrie-decembrie 1987 în Podişul 

Columbiei (statele Washington şi Idaho), precum și un stagiu în China, în octombrie 1992, în 

provincia Lyaoning3. 

Traseul profesional 

- 1972 – 1974 este pedolog la Oficiul județean de studii pedologice din Bacău; 

- 1974 – 2001 este cercetător ştiinţific la  Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Combaterea 

Eroziunii Solului (SCCCES) Perieni, lângă Bârlad, unde a urcat toate treptele profesionale 

în cercetarea științifică: 1982 - cercetător ştiinţific principal gradul al III-lea; 1990 - 

cercetător ştiinţific principal gradul al II-lea; 1998 - cercetător ştiinţific principal gradul I 

și doctor în geografie la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iași, cu teza având titlul „Studiul 

geomorfologic al degradărilor de teren din bazinul mijlociu al Bârladului”;  
- începând din 2001 devine profesor universitar, iar din 2016 - profesor universitar emerit al 

Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași. Activitatea sa didactică la Facultatea de Geografie şi 

Geologie s-a derulat între anii 2001 – 2018, unde a susținut cursuri şi lucrări practice de 

Geomorfologie şi Geomorfologie aplicată, lucrări practice la studiile masterale: „Ştiinţa 

Solului”, „Mediul actual şi dezvoltarea durabilă”, „Riscurile naturale şi amenajarea 

teritoriului”; a organizat aplicaţii practice de teren la școala doctorală4, dar și pentru 

                                                           
1 Prof. dr., Redacția revistei ,,Repere geografice” Iași, e-mail: paraschiv03@gmail.com  
2 Fondul Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație 
3 Informații pe baza ultimului CV datat noiembrie 2018 și încărcat pe http://www.cnatdcu.ro/wp-

content/uploads/2019/04/10.-IONITA-Ion.pdf  
4 Între 2008 și 2009 a organizat cu propriul autoturism aplicații de teren prezentând eroziunea solului și influența 

modificărilor climatice globale asupra reliefului din perimetrul Dumești-Scobâlțeni-Podu Iloaiei, la care au 

participat toți doctoranzii primului an de studii la școala doctorală de geografie fizică de la Iași (n.a.) 

mailto:paraschiv03@gmail.com
http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2019/04/10.-IONITA-Ion.pdf
http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2019/04/10.-IONITA-Ion.pdf
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studenții de la licență; a îndrumat lucrări de licenţă şi disertaţie; a fost conducător de 

doctorat din 2004 (12 teze finalizate); a fost membru în diferite comisii de: doctorat, licenţă 

și dizertaţie, definitivat, gradul I şi al II-lea pentru învățământul preuniversitar, îndrumător 

de an (foto nr. 2).  

 

 

Fig. 2. Profesorul Ion Ioniță la întâlnirea cu absolvenți geografi ieșeni (Foto Tatiana Bunduc Popușoi) 

 

Responsabilitățile profesionale și afilieri științifice 

1986 - 2001 secretar ştiinţific al SCCCES Perieni – Bârlad;  

1975 - 2018 membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (SNRSS);  

2000 - 2004 membru al Consiliului Societăţii Europene de Conservare a Solului;  

2000 - 2018 membru al Asociaţiei Internaţionale a Geomorfologilor;  

2003 - 2016 vicepreşedinte al Asociaţiei Geomorfologilor din România;  

2004 - membru fondator al WASER (The World Association for Sedimentation and Erosion 

Research);  

2006 - 2012 membru al Consiliului SNRSS;  

2010 - 2014 membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice;  

2010 - 2018 membru CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare) - Comisia Ştiinţele Pământului;  

2005-2016  membru al World Association of Soil and Water Conservation;  

A fost membru în colectivele redacţionale a următoarelor publicații științifice: Revista de 

Geomorfologie - AGR; Revista Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului; Forum 

Carpaticum; Carpathian Journal of Earth and Environment - revistă cotată ISI; Analele 
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Universității „Ştefan cel Mare” Suceava - Secţiunea Geografie; Revue Roumaine de 

Géographie / Romanian Journal of Geography.  

A fost președintele comitetului de organizare al “The 6th International Symposium on Gully 

Erosion” (6ISGE), desfăşurat la Iaşi în perioada 6-12 mai 2013 

 

      
 

Fig. 3-4. Lucrări colective și individuale ale profesorului Ion Ioniță 

Opera sa științifică cuprinde cca 134 articole publicate, din care 83 în limba engleză, 

inclusiv 11 articole în reviste cotate ISI, iar domeniile de cercetare și interes au fost următoarele: 

studiul pierderilor de apă şi sol prin eroziunea în suprafaţă, formarea şi evoluţia ravenelor, 

estimarea ritmulului de sedimentare în bazine hidrografice mici și organizarea, amenajarea şi 

exploatarea antierozională a terenurilor agricole. A publicat 5 volume ca autor unic, dar și în 

calitate de colaborator în cadrul mai multor colective științifice (fig. nr. 3 - 4). 

Activitatea publicistică 

a) cărți 

 Ioniță, I., Formarea şi evoluţia ravenelor din Podişul Bârladului, Editura Corson, Iași, 2000 

(Premiul „Gheorghe Munteanu Murgoci” al Academiei Române, decernat în 2002) 

 Ioniță I., Relieful de cueste din Podișul Moldovei, Editura Corson, Iași, 2000 

 Donisă I., Boboc N., Ioniţă I., Dicţionar geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile 

engleză, franceză şi rusă,  Editura Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009 

 Ioniță I., “Land Degradation and Soil Conservation on the Moldavian Plateau, Romania”, 

in Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region. Edited by: Efe R., 

Cravins G., Öztürk M. & Atalay I., Cambridge Scholars Publishing, Chapter Ten, 149-160 

pp. ISBN 10): 1-84718-658-0; ISBN (13):9781847186584, Newcastle, UK, 2008. 
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 Dan Bălteanu, Marta Jurchescu, Virgil Surdeanu, Ion Ioniță, Cristian Goran, Petru Urdea, 

Maria Rădoane, Nicolae Rădoane, Mihaela Sima - Chapter 10 “Recent landform evolution 

in the Romanian Carpathians and Pericarpathian regions” in Recent landform evolution in 

the Carpatho-Balkan-Dinaric region, 249-286 pp, Editors D. Lóczy, M. Stankoviansky, A. 

Kotarba, ISBN-10: 94-007-2447-0, ISBN-13: 978-94-007-2447-1, Springer Publishing 

House, 2012; 

 Guest Editor & Special Issue “Gully erosion as a natural and human-induced hazard”, 

Springer-Natural Hazards, 2015, Vol. 79, Suppl. 1, 315 pp. 

b) Articole științifice în reviste indexate ISI (selecție) 

 Cerdan O., Govers G., …, Ioniță I., et al., “Rates and spatial variations of soil erosion in 

Europe: A study based on erosion plot data”, In Geomorphology – Elsevier, vol. 122, Issues 

1-2, 1 October 2010, pp 167-177; 2010; 

 Blebea-Apostu A.M., Rădulescu I., Mărgineanu R., Ioniță I., Popescu I.V., “Assessment of 

sedimentation rate through the use of anthropogenic 137Cs radionuclide”, in “Romanian 

Reports in Physics”, vol. 64, No.1, 211-220 pp, ISSN 1221-1451 43 822, Bucharest, ISI 

Impact factor 0.494, 2012; 

 Maetens W., Poesen J., Vanmaercke M., Jankauskas B., Jankauskiene G., Ioniță I., „Effects 

of land use on annual runoff and soil loss in Europe and the Mediterranean: A meta-analysis 

of plot data”, in Progress in Physical Geography, 1-55 pp, published online 23 July 2012; 

DOI: 10.1177/0309133312451303; The online version of this article can be found at: 

http://ppg.sagepub.com/content/early/2012/07/23/0309133312451303; Published by: 

SAGE http://www.sagepublications.com, 2012. 

c) Articole ştiinţifice în reviste internaţionale indexate BDI (selecție) 

 Ioniță I., “Sediment movement from small catchments within the Moldavian Plateau of 

Eastern Romania”. In “Sediment Dynamics in Changing Environments”, Edited by: 

Schmidt J., Cochrane T., Phillips C., Elliot S., Davies T & Basher L, International 

Association of Hydrological Sciences Publication 325, IAHS Press, ISBN 978-1-901502-

84-8; ISSN 0144-7815, Wallingford, Oxfordshire, UK, 316-320 pp., 2008; 

 Ioniţă I., Niacşu L., Creţu D., ,,Consideraţii privind modul de utilizare a terenurilor din 

bazinul Pârâului Racul – Podişul Central Moldovenesc”, Simpozionul „Agricultura 

durabilă în contextul schimbărilor de mediu”, Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.51, Seria Agronomie, 

Iaşi, ISSN 1454-7414, Iaşi, 107-113 pp., 2008; 

 Ioniță I., “The Impact of the Acts no. 18/1991 and 1/2000 on Soil Erosion Control”. În 

Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.53, nr.3, Seria Agronomie, Lucrările celei de a XIX-a 

Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului, Iaşi 23-29 august 2009, Editura „Ion Ionescu 

de la Brad”, USAMV Iaşi, Print ISSN 1454-7414, Electronic ISSN 2069-6727 Iaşi, 402-

406 pp., 2010; 

 Ioniță I., Niacșu L., “Land degradation and soil conservation within the Pereshivul Mic 

catchment – Tutova Rolling Hills”, Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad”, Revista Lucrări Ştiinţifice, vol.53, nr. 2, 105-109 pp, Seria Agronomie, 

ISSN 1454-7414, Iaşi, 2010; 

 Ioniță I., “The human impact on soil erosion and gulling in the Moldavian Plateau, 

Romania” in Landform Analysis, Vol. 17:71–73 (2011), “Human impact on gully erosion”, 

Guest Editors: Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman & Wojciech Zgłobicki, Published by the 

Association of Polish Geomorphologists, Poznan, Poland, 2011. 

http://ppg.sagepub.com/content/early/2012/07/23/0309133312451303
http://www.sagepublications.com/
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 Niacsu L., Ioniță I., “Gully erosion in the Pereschiv catchment of Eastern Romania” in 

Landform Analysis, Vol. 17: 131–133 (2011) “Human impact on gully erosion”, Guest 

Editors: Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman & Wojciech Zgłobicki, Published by the 

Association of Polish Geomorphologists, Poznan, Poland, 2011; 

 Pădurariu B., Ioniță I., “Geomorphologic Considerations on the Dobrotfor Catchment”, 

Revista de Geomorfologie, vol. 14, Buc.,79-88, 2012; 

 Darie (căs. Chelaru) Petronela, Ioniță I., “Land degradation processes in the upper 

catchment of Crasna River”, Lucrările Seminarului geografic “Dimitrie Cantemir” nr. 35, 

Univ. “Al. I. Cuza”, Iași, 2012  ș.m.a. 

 

Concluzii. Profesorul Ion Ioniță a fost una din personalitățile științifice recente ale 

geografiei fizice ieșene și naționale, întreaga sa activitate profesională fiind elocventă. 

Practician de teren, a cercetat cu precădere procesele geomorfologice actuale aducând 

contribuții științifice importante care au fost recunoscute internațional. Pentru meritele sale 

profesionale a primit gratitudinea semenilor fiind promovat în structurile decizionale asociative 

academice, atât la nivel internațional cât și național. Drum lin spre geomorfologia aștrilor 

nemărginiți, profesore!  
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Profesorul și cercetătorul științific Șerban Dragomirescu (1932-2022) – o 

viață în slujba geografiei românești / 

The professor and scientific researcher Șerban Dragomirescu (1932-2022) - 

a life in the service of Romanian geography 

 

Neagu Costică5, Paraschiv Viorel6 

 

Șerban Dragomirescu a fost una din personalitățile 

geografiei românești care a traversat de-a lungul vieții sale 

două schimbări majore ale societății românești, perioada 1945-

1948, odată cu instalarea regimului politic etatist (comunist) și 

cea post-1989, cu revenirea la un regim democratic. Cu toate 

incertitudinile vremurilor trăite și mai ales a supraviețuirii în 

regimul totalitar, Șerban Dragomirescu a fost unul din 

învingătorii timpurilor reușind să aducă contribuții științifice 

geografice importante la nivel național și internațional. 

Domeniile sale de cercetare au fost dintre cele mai vaste de la 

climatologie la geomorfologie, geografia turismului, geografia 

istorică și toponimia. 

Licențiat al Universității din București în 1955 Șerban 

Dragomirescu a avut o rodnică carieră de cercetător, până la 

pensionarea sa intervenită în anul 1998, dar și de profesor 

asociat în câteva universități bucureștene: Academia de studii economice (ASE), Universitatea 

din București- Facultatea de Istorie, Academia de poliție “Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea 

de Arhivistică, Universitatea de Arte, Universitatea “Titu Maiorescu” și Universitatea “Media”. 

Câteva repere ale carierei sale profesionale: 

- din 1990 și până la pensionare a îndeplinit funcția de secretar ştiinţific al Secţiei de 

Ştiinţe Geonomice a Academiei Române. 

- 1958-2008 – Secretar al Colegiului de redacţie al publicaţiilor geografice ale 

Academiei. 

- 1959-1996 – Secretar al Comitetului Naţional Român de Geografie. 

- 1970-1979 – Membru în Colegiul de redacţie al Atlasului Geografic Naţional, 

coordonator al Comisiei de nomenclatură şi index de denumiri geografice, membru în Comisia 

de hărţi turistice. 

- 1972-1976 – Membru corespondent al Comisiei Uniunii Internaționale de Geografie 

(UIG) de terminologie geografică internaţională. 

- 1962-1987 – Membru în Consiliul ştiinţific al Universităţii cultural-ştiinţifice Bucureşti, 

distins cu diploma de Onoare la împlinirea a 25 de ani de activitate şi titular al cursului de 

Geografia turismului în cadrul programului de formare pentru ghizi-interpreţi. 

                                                           
5 Conf. univ dr. Universitatea din București / Asociația personalului didactic ,,Simion Mehedinți”  Focșani, e-mail: 

cneagu_negrilesti@yahoo.com  
6 Prof. dr. la Liceul Tehnologic de Turism din Iași / Redacția ,,Repere geografice” Iași, e-mail: 

paraschiv03@gmail.com  

mailto:cneagu_negrilesti@yahoo.com
mailto:paraschiv03@gmail.com
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- 1984-1993 – Secretar ştiinţific onorific al Secţiei de Ştiinţe geologice, geofizice şi 

geografice a Academiei. 

- 1976-1992 – Membru in Consiliul ştiinţific al revistei Ocrotirea Naturii. 

- 1987-2007 – Secretar al Comitetului român de standardizare a denumirilor geografice, 

calitate în care a contribuit la redactarea, în 1972, a rapoartelor naţionale transmise la ONU. 

- 1970-1980 – Membru în Comisia Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, constituită 

pentru îmbunătăţirea reciprocă a manualelor de istorie şi geografie ca urmare a discuţiilor 

bilaterale cu ţările germanofone (R. F. Germania şi Austria). 

- 1990-1994 – Membru în Comisia Municipiului Bucureşti pentru protecţia mediului 

înconjurător. 

- 1990-1992 – Membru in Comisia consultativă de specialişti în vederea noii împărţiri  

administrative și teritoriale a României. 

Participări la reuniuni internaţionale de prestigiu: 

- Reprezentantul României la sesiunea Consiliului Tratatului cu privire la Antarctica de la 

Villa del Mar (Chile), din anul 1990 (la acea sesiune s-a prelungit valabilitatea Tratatului pentru 

încă 30 de ani); 

- Membru al grupului de experţi ONU pentru standardizarea denumirilor geografice, 

participând la cinci conferinţe organizate: 1972 - Londra, 1992 şi 1997 - New York și Berlin - 

2002 şi 2007 şi la reuniunile regionale din Geneva în 1996 și Florenţa  în 2000; 

- Festivalul Internaţional de Geografie de la Saint-Die-des Vosges (2007), în urma căreia  

a reluat legăturile cu personalităţile geografiei mondiale. În acel an devine membru de onoare 

al Société de Géographie din Paris. 

- Congresele Uniunii Internaționale de Geografie de la Montreal, 1972 și Moscova, 1976. 

Pe lângă cele de mai sus Șerban Dragomirescu a făcut parte din comitetele de redacţie ale 

unor lucrări valoroase ale Institutului de Geografie (Atlas România (1972-1979), Geografia 

României), ale revistelor geografice ale Academiei şi Institutului de Geografie (Probleme de 

geografie, Studii şi cercetări de geografie şi Revue roumaine de geographie – ultimele sub 

diferite denumiri), National Geographic (1992-2015) şi Atlas (2005-2008),  precum şi în 

comitetele de organizare şi de editare a unor volume apărute sub egida Institutului de Geografie 

(Travaux du Symposium international de geomorphologie appliquee – 1967; Lucrările 

colocviilor naţionale de geografia turismului – 1968, 1971, 1977; Cercetări geomorfologice 

pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare – 1983). 

Activitatea de cercetare s-a derulat în peste 25 de contracte, precum şi în prezentarea a circa 

100 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi în străinătate (Bulgaria, Polonia, Marea 

Britanie, fosta Uniune Sovietică, Franţa şi altele).  
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Un aport deosebit de important în 

dezvoltarea şi afirmarea toponimiei româneşti pe 

plan naţional şi mai ales internaţional l-a avut 

Comitetul Naţional de Standardizare a 

Denumirilor Geografice din cadrul Academiei 

Române. Demnă de menţionat a fost coordonarea, 

împreună cu Mircea Buza, a unui contract cu 

Guvernul României privind denumirile bilingve 

ale localităţilor cu populaţie de altă naţionalitate 

decât cea română, ce reprezintă peste 20% din 

totalul populaţiei stabile înregistrată la 

recensământul din 1992. Acest material a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 781 

din 7. XII. 2001, iar pe baza lui s-au inscripţionat 

atât plăcuţele de la intrarea şi ieşirea din localităţi, 

cât şi denumirile instituţiilor de stat din toată ţara. 

Una din cele mai importante realizări ale 

domnului Şerban Dragomirescu a fost, de 

asemenea, şi coordonarea împreună cu Mircea 

Buza şi Lucian Badea a Dicţionarului Geografic al României, în colaborare cu un larg colectiv 

de cercetători de la Institutul de Geografie al Academiei Române, volumul I în 2008 (figura 1) 

şi volumul II în 2009, elaborat în concordanţă în recomandările Grupului de Experţi ai 

Naţiunilor Unite pentru Denumiri Geografice. Tot pe această linie se înscrie şi ultimul său 

articol intitulat Colaborarea dintre Direcţia Topografică Militară şi Academia Română în do-

meniul standardizării denumirilor geografice publicat în 2010. 

 

*** 

Pe Șerban Dragomirescu putem să-l caracterizăm sumar și prin trăsăturile sale cu care a 

impresionat de-a lungul întregii sale vieți: 

,,...înaltă ţinută academică, pregătire ireproşabilă în domeniul geografiei, înaltă pregătire 

în varii domenii, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională: franceză, germană, engleză, 

italiană, rusă, perseverenţă şi exactitate în tot ceea ce face, generozitate în relaţiile cu semenii 

şi nu în ultimul rând, spirit de întrajutorare faţă de colegii mai tineri, faţă de toţi cei care îi cer 

ajutorul şi sfatul, în adevăr – Primus inter pares”7.  

,,Cel mai cunoscut geograf român în străinătate, după Vintilă Mihăilescu, în perioada 

comunistă, și foarte bine apreciat după anul 1990, cercetătorul și profesorul Șerban 

Dragomirescu s-a dedicat observării atente a modului de revitalizare a geografiei, păstrării 

conexiunii dintre generații, promovării unor laturi relativ neglijate ale cercetării geografice. 

Vorbitor al mai multor limbi străine, posesor al unei culturi geografice solide și conștient de 

importanța relațiilor internaționale pentru geografia românească, a fost mesagerul geografilor 

români în dialogul cu alți geografi ai lumii”8. 

                                                           
7 Neagu, 2017: Laudatio 
8 Ianoș, 2017:102 
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,,Toate textele marilor lucrări colective ale Institutului de Geografie au trecut prin mâna sa, 

fie corectură, coordonare, pentru capitole sau hărți, singur sau în colaborare: Geografia văii 

Dunării Românești  (1969), Atlasul Republicii Socialiste România (1974-1979), (cu textele 

explicative și legendele hărților în limba română și traducere în franceză, engleză, rusă), apoi 

România. Atlas Istorico-geografic, 2007 (1996), Geografia României, în cinci volume (1983-

1988), Dicţionarul Geografic al României, (2008) ș.a., toate publicate în Editura Academiei... 

Cu trecerea anilor, preocupările sale s-au îndreptat către scoaterea la lumină din negura uitării 

a marilor personalități ale geografiei românești: Vintilă Mihăilescu, Victor Tufescu, N. Al. 

Rădulescu, Ion Conea, Gheorghe Niculescu, Claudiu Giurcăneanu, Horia Grumăzescu, Nicolae 

Orghidan, Gh. Munteanu-Murgoci, Nicolae Popp. Șerban Dragomirescu în calitatea sa de 

membru al Asociației Simion Mehedinți, a participat la sesiunile științifice dedicate marelui 

nostru înaintaș, cu prezentări despre acesta, tipărite în Buletinul Asociației, dar și în revistele 

de geografie. Să precizăm, în acest sens, că teza de  doctorat a magistrului Simion Mehedinți 

(1899) „Ueber die kartographische Induktion / Despre Inducţia Cartografică”, susţinută la 

Leipzig, sub conducerea reputatului geograf german Fr. Ratzel a fost tradusă de Şerban 

Dragomirescu și publicată în „Editura Terra, Focșani în 2013 sub titlul  „S. Mehedinţi – Primii 

paşi, primele certitudini 9. 

 

*** 

 

Considerăm că trebuie să amintit faptul că prin 

grija Asociației Simion Mehedinți din Focșani, a 

președintelui Costică Neagu, în 2017, profesorului 

Șerban Dragomirescu i-a fost dedicat un volum 

omagial cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani și 

pentru cei 27 de ani dedicații asociației (figura 2). 

Este un volum binemeritat pentru tot ceea ce a 

înfăptuit pe toată durata vieții sale pentru geografia 

românească, Șerban Dragomirescu. 

O trăsătură importantă a legăturilor 

profesorului Șerban Dragomirescu cu lumea 

academică a fost prin intermediul scrisorilor. Prin 

cuvântul scris a purtat o corespondență susținută cu 

lumea geografică națională și internațională. 

Mărturie stau scrisorile descoperite în 

corespondența profesorului ieșean Ioan Donisă10 

(figura 4), dar și  multe altele despre care avem 

știință. 

Figura 2. 

                                                           
9 Elena Teodoreanu, 2017:109-110 
10 Paraschiv V., Ioan Donisă – viața și opera, 2022 
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Figura 3.  Iași, iunie 2015, Șerban Dragomirescu alături de profesoarele Elena Erhan, Elena Teodoreanu, 

Cătălina Mărculeț și o cercetătoare de la Universitatea din Bălți 

 

A participat la Simpozionul internațional de geografia mediului “Present Environment 

& Sustainable Development”, ediția a X-a – iunie 2015 – organizat de profesorul Liviu Apostol 

la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (figura 3). În aplicația de teren derulată pe 

durata a două zile în zona văii Bistriței-Ceahlău ne-am permis o îndelungată relaționare și 

comunicare pe diverse teme geografice. Ne știam de la o întâlnire anterioară, de la Soveja, la 

comemorarea lui Simion Mehedinți și a fost o adevărată plăcere să putem sta la discuții lungi, 

inclusiv pe durata croazierei pe Lacul Izvoru Muntelui. Apoi am mai comunicat telefonic de 

câteva ori pe teme de interes comun. În decembrie 2021 l-am invitat pe cercetătorul Șerban 

Dragomirescu, în calitatea sa de membru de onoare al Société de Géographie, la aniversarea 

bicentenarului primei societăți de geografie din lume (Paris) pe care l-am sărbătorit în cadrul 

unei manifestări organizate de filiala Iași a Societății de Geografie din România (figura 5).  

Concluzii. Putem afirma fără teama de a greși că Șerban Dragomirescu va rămâne 

pentru noi toți un model de implicare în mișcarea geografică, pe toată durata vieții sale. Despre 

Șerban Dragomirescu am putea încheia cu un titlu - mănușă al evocării din volumul apărut la 

Focșani (2017) scris de colegul Răzvan Săcrieru ,,... despre eleganţă, discreţie şi modestie în 

geografia românească”11. Recunoașterea meritelor sale profesionale și contribuțiilor aduse la 

evoluția gândirii geografice românești a fost împlinită și prin Premiul ,,Gheorghe Munteanu-

Murgoci” al Academiei Române primit în 1985 pentru volumul colectiv Geografia României – 

I. 

                                                           
11 Săcrieru R., 2017:80 
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Figura 4. Scrisoare trimisă de Șerban Dragomirescu profesorului Ioan Donisă (7 ianuarie 1986) 

Figura 5. Programul aniversării bicentenarului Société de Géographie din 11.12.2021 la care a participat și 

Șerban Dragomirescu 
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Profesorul Florin Ghiorghe Cazamir (1980 - 2022) / 

The Professor Florin Ghiorghe Cazamir (1980 - 2022) 

 

Paraschiv Viorel 12 

 

 

 

 

Soarta e de multe ori nedreaptă, cu unii din 

semenii noștri...! Când un coleg pleacă dintre noi la o 

vârstă atât de tânără îți zici că lucrurile nu-s în ordine. 

Te întrebi cu ce a greșit sau, pur și simplu, te revolți 

lăuntric: ,,De ce, Doamne?” 

Florin Cazamir a fost un profesor iubit de elevi. 

Dedicat carierei didactice a urmat mai întâi Facultatea de 

Geografie și Geologie a Universității ,,Al. I. Cuza” 

specializarea geografia mediului, pe care a absolvit-o în 

2002, debutând ca profesor la Școala de arte și meserii 

Prisecani, județul Iași începând din 2004. A urmat 

masterul în știința solului la universitatea ieșeană, în 

perioada 2005-2007. Între 2009 și 2012 urmează 

cursurile Facultății de istorie a Universității ,,Al. I. 

Cuza” din Iași. Rezultatele foarte bune obținute la geografie cu elevii din mediul rural l-au 

promovat și din 2012 a fost profesor la Colegiul Național ,,Emil Racoviță” din Iași. A avut 

șansa să ajungă la un colegiu de elită al Iașului, unde a muncit perseverent ca să se perfecționeze 

continuu și să-și dovedească competențele profesionale. A urmat cursuri de perfecționare în 

didactica de specialitate și evaluare pentru concursuri și examene naționale. Între 2012 și 2014 

a fost specialist educațional al Fundației ,,Children on the Edge (COTE)” în proiectul școlar ,,A 

doua șansă”. Din 2019 a fost implicat în proiectul ,,Rose” al colegiului în care activa, un 

program național destinat pregătirii examenului național de bacalaureat. 

 

                                                           
12 Profesor dr., redacția revistei ,,Repere geografice” Iași. E-mail: paraschiv03@gmail.com  

Notă: datele personale sunt cuprinse în CV-ul personal pus la dispoziție de soția sa, Paula Cazamir, căreia îi 

mulțumim și pe această cale 

mailto:paraschiv03@gmail.com
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Foto nr. 2. Aplicație de teren cu elevii de la CEX  cls a IX-a, aprilie 2015 ,,Studiul proceselor de albie și 

eroziunea laterală a Buhluiului, între confluența Bahlui-Nicolina și Podu Roș” coordonatori prof. Paraschiv V. Și 

F. Cazamir (foto V. Paraschiv) 

Rezultatele profesionale ale colegului nostru, Florin Cazamir, în activitatea sa didactică 

au fost dintre cele mai bune. A obținut împreună cu elevii săi premii și mențiuni la fazele 

județene, regionale și naționale ale concursurilor de geografie, așa cum sunt: olimpiadele de 

geografie, ,,Terra”, ,,Geoinfovirtual”, ,,Geomondis” ș.a. 

 

 

Foto nr. 3. Diplomă oferită de Centrul Județean de Excelență Iași (2022) 

La Centrul de Excelență Județean Iași a fost lector începând din 2010 fiind apreciat 

deopotrivă de colegi, elevi și părinți. L-am provocat de câteva ori la activitățile practice de teren 
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organizate cu elevii și a răspuns afirmativ. Îmi amintesc cu plăcere de ultimele aplicații de teren 

derulate împreună în zona Galata sau pe valea urbană a Bahluiului (foto nr. 2). 

Cu prilejul ultimei activități tradiționale din acest an ,,Gala Excelenței la Iași”, din 19 

decembrie  2022, toți cei prezenți am păstrat un moment de reculegere în memoria colegului 

nostru, Florin Cazamir! Ultima lui diplomă care-i recunoaște meritele sale profesionale din 

cadrul Centrului de Excelență Județean Iași (foto nr. 3)  a fost predată familiei, pentru ca cei 

doi copii ai lui Florin și Paulei Cazamir să fie mândri de toate realizări profesionale ale tatălui 

lor...  

*   *  * 

Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea, cândva că ,,fiecare are un drum pe care poate 

fi condus, dar nu i se poate crea un alt drum decât acela pe care e chemat să meargă”. Florin 

Cazamir are un nou drum, pe calea ,,geografiei” stelare, poate mai bun și fără trăirile lumești 

care l-au doborât la o vârstă la care, cu siguranță, avea încă multe de realizat.  

,,Pentru noi, Domnul Profesor Florin Cazamir a fost și va rămâne mereu în sufletele 

noastre drept unul dintre cei care se pot numi Profesori, în sensul desăvârșit al cuvântului, un 

om extraordinar care ne-a învățat mai mult decât materia pe care o preda - și aceasta prin metode 

care mai de care mai distractive și, totodată, foarte eficace. Ne considerăm extrem de privilegiați 

și veșnic recunoscători să fi fost unii dintre elevii săi și vom continua să trăim mereu purtând 

amintirea dumnealui în suflet și, în același timp, amprenta pe care și-a lăsat-o asupra devenirii 

noastre ca oameni.” Cu respect și cu dor, absolvenții promoției 2018 din clasa a XII-a E - 

Filologie  (Preluat de pe grupul de Facebook ,,Alături de profuʹ de geograʹ”, 19 decembrie 2022) 
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II. 

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
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Evoluția proceselor recente de albie ale râului Prut: de la meandru la 

,,pruteț”13 / 

The evolution of the recent bed processes of the Prut River: from meander 

to “pruteț” 

 

 
 

Paraschiv Viorel14, Niculiță Gheorghi15 

 
 

Rezumat. Analiza microreliefului șesului Prutului mijlociu este o reflectare a spațiului și 

timpului din holocen, mai ales, cu modificări climatice specifice perioadelor acestuia și cu reflectare 

directă în peisajul natural. Modificările de substanță asupra reliefului luncii minore sunt cuantificate în 

microformele recente (terasele de luncă, grinduri, scruntare, meandre părăsite, grinduri, ostroave și 

grădiște (popine) ca rezultate ale fenomenului de hazard natural inundațiile dar și a procesului de 

retragere a versanților. Analiza geomorfologică multicriterială (studiul cantitativ al pantelor și albiei, 

tendința dinamicii albiei și meandrările, logica și modelare matematică, analiza sporo-polenică) este 

edificatoare pentru verificarea ipotezelor anterioare. Amprenta în peisaj se poate reconstitui fidel cu 

ajutorul imaginilor satelitare și  mai nou prin tehnica “LiDAR”. Influența antropică prin amenajarea 

hidro-ameliorativă a luncii râului Prut, începută imediat după terminarea barajului de la Stânca-Costești 

(în 1978), a adus modificări ample asupra hidrologiei văi (scurgere, microclimate, aluviuni etc), dar și a 

microreliefului șesului, cu efecte vizibile în peisajul devenit tot mai antropizat. S-au luat măsuri de 

protecție peisagistică asupra microformelor umede natural rezultate din fostele meandre părăsite 

denumite “prutețe” cunoscute prin biodiversitatea lor (Teiva-Vișina, Bălătău, Cotu Bran, Cotu Sălăgeni, 

La Fontal ș.a.)  

Cuvinte-cheie: microrelief, Prut, șes aluvial, prutețe, reconstituire geomorfologică 

 
Abstract. The analysis of the middle Prut lowland microrelief is a reflection of space-time 

Holocene, especially with its climatic changes and with a direct reflection in the natural landscape. The 

major changes on the relief of the minor riverside are quantified in the recent microforms (riverside 

terraces, beams, scowling, abandoned meanders, islands and dykes (popines) as a result of not only the 

natural hazards phenomenon, i.e. floods, but also of the process of the slope retreat. The 

geomorphological multi-criteria analysis (quantitative study of slopes and bed, trend of bed dynamics 

and meanderings, logic and mathematical modelling, sporo-pollen analysis) is relevant for testing 

previous hypotheses. The landscape footprint can be faithfully reconstructed with the help of satellite 

images and more recently by the “LiDAR” technology. The anthropic influence by hydro-ameliorative 

development of the Prut river riverside started immediately after the completion of the Stânca-Costești 

dam (in 1978), which brought extensive changes to the hydrology of the valley (runoff, microclimates, 

alluvium, etc.), but also to the microrelief of the lowland, with visible effects in the increasingly 

humanized landscape. Landscape protection measures on the naturally moist microforms resulting from 

the former abandoned meanders called “prutețe” known for their biodiversity (Teiva-Vișina, Bălătău, 

Cotu Bran, Cotu Sălăgeni, La Fontal etc.) were taken. 

Keywords: microrelief, Prut, alluvial lowland, prutețe, geomorphological reconstruction 

  

                                                           
13 O parte din acest articol a fost prezentată la Conferința ,,Geografie fără frontiere” ediția a XII-a, Măneciu-Ciucaș, 

SGR  Prahova - decembrie 2022 la care au fost prezenți ambii autori. 
14 Profesor de geografie dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str Milcov, nr. 18A, Iași, cod 700259  

Telefon: 0232- 245778, e-mail: paraschiv03@gmail.com  
15 Conferențiar univ. interimar dr. la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chișinău, str. I. Creangă, nr. 

1, Republica Moldova, e-mail: nicgeo@rambler.ru  

mailto:paraschiv03@gmail.com
mailto:nicgeo@rambler.ru
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 Introducere. ,,Orice preocupare științifică își demonstrează probitatea și consistența 

în măsura în care contribuie la stabilirea celor mai generale și valabile adevăruri, concepte, 

modele, care se verifică în natura înconjurătoare”16, iar prin abordarea logică bazată pe 

investigații cantitative geomorfometrice se deschide calea înțelegerii mecanismului de formare 

și evoluție ciclică spațio-temporală a luncilor, dar și ca model matematic al gândirii logice17. În 

Podișul Moldovei luncile cele mai mari se întâlnesc în lungul râurilor Prut și Siret, unde se 

impun ca zone de tranziție geomorfologică între subunitățile de ordinul doi sau trei. Luând în 

considerare și treptele foarte rar inundabile (probabilitate de 0,5%), lățimea luncilor depășește 

frecvent 5 km. Șesul Prutului reprezintă cea mai importantă unitate geomorfologică 

acumulativă fluviatilă care separă Câmpia Moldovei de Câmpia Bălților, în realitate o mare 

depresiune pe Prutul mijlociu adică o subunitate de podiș colinar jos.  

Discuții. Formarea luncilor este rezultatul interacțiunii dintre albiile minore și bazinele 

hidrografice prin modificarea în timp a poziției nivelelor de bază impuse de variațiile ritmice și 

aleatorii ale condițiilor climatice și neotectonice18, dar și a gravitației terestre. Fluxurile 

fluctuante de energie și substanță reflectate în relațiile complexe dintre forme, depozite și 

procese, integrează totalitatea evenimentelor morfohidrografice din întregul bazin hidrografic  

sau pe segmente de bazine secundare sau elementare, între confluențe succesive19. ,,În profil 

longitudinal se produc adaptări prin apariția de convexități și concavități  ale configurației 

generale a albiei, iar în profil transversal văile se lărgesc, talvegurile se adâncesc, meandrele 

migrează prin mobilitate secvențială, modificarea raportului dintre procesele eroziune-

acumulare, dar și noi reechilibrări prin redimensionarea componentelor morfometrice ale 

luncilor” 20. 

Acolo unde panta longitudinală și transversală este sub 2‰ apar  frecvent brațe 

secundare care au fost denumite cu diminutive după râul major care le-a creat în timp, respectiv 

de ,,sirețele”, ,,prutețe”, ,,jijioare” sau ,,bașeuțe”21. Aceste microforme geomorfologice 

rezultate din meandre rătăcitoare, belciuge sau scruntare, sunt martore ale evoluției recente a 

văii care prin adâncire policiclică determină ca fostele albii de odinioară să rămână suspendate 

față de vechiul curs și transformate în timp în lacuri și bălți naturale (figura nr. 1 și 2). La 

confluențele principale relieful este supraînălțat prin acumulare și aluvionare formându-se 

popine, grădiști sau grinduri (figura nr. 1). Contrar așteptărilor, grosimea aluvionarului de luncă 

este mai mare în sectoarele mijlocii ale profilelor longitudinale ale Prutului și nu în cele 

inferioare așa cum ar fi de așteptat22. Acest aspect este explicat de V. Băcăuanu (1968) prin 

două profile litologice în lunca Prutului, la Trifești și Ungheni-sat (figura nr. 3) unde observăm 

că pe măsura scăderii altitudinii aluvionarea se diminuează. 

 

                                                           
16 Dumitriu Anton în ,,Homo universalis-încercare asupra naturii realității umane”, Editura Eminescu, București, 

1990 
17 Bojoi și col, 1998 
18 Olaru, Guștiuc, 1972 
19 Bojoi și col, 1998 
20 Bojoi și col., 1998:11 
21 Băcăuanu și col, 1980 
22 Băcăuanu, 1968 și 1980 
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a)   b)  

Fig. nr. 1. Evoluția prutețelor (Sursa: www.engineering.geology.com și www.shutterstock.com ) 

 

 
Fig. nr. 2. Evoluția meandrelor (Sursa: www.engineering.geology.com) 

 

Analiza raportului de confluență a Prutului și cursurile paralele. Existența cursurilor 

paralele constituie o trăsătură specifică șesului Prutului (Rick, 1931, Tufescu, 1946, citați de 

Băcăuanu, 1968:125 ș.a.). Dezvoltarea grindurilor longitudinale formate prin aluvionare 

laterală și înalte de 2-5 m, deci prin procese de albie, nu au putut fi străpunse de afluenții mai 

mici datorită pantei reduse și debitelor mici, determinând  astfel cursuri paralele prin aceeași 

luncă, cum este cazul Bașeului și Jijiei afluenți ai Prutului pe dreapta23. Dacă analizăm pe teren 

această ipoteză în deschiderile naturale și antropice din zona agestrului Jijiei, la ieșirea râului 

din zona mai înaltă a câmpiei colinare (în zona comunelor Țuțora, Holboca și Golăiești), 

considerăm că materialul foarte fin aluvionar de la suprafață ne confirmă mai curând faptul că 

aceste cursuri paralele din lunca Prutului mijlociu sunt determinate de evoluția holocenă a 

climei și de climatul actual când debitele sunt mici în condițiile influențelor climatice de 

ariditate (est-europene), iar prin mișcările neotectonice cursul Jijiei a fost direcționat pe 

marginea sudică a agestrului său, curgând paralel cu Prutul. În realitate acest grind longitudinal 

este o creație a Prutului în timp, scurgerea dinamică holocenă a determinat, în urma fluctuațiilor 

debitului, formarea grindului lateral de pe dreapta văii. În funcție de stadiile aluvionării ca 

reflectare a spațio-temporalității recente, cu cicluri climatice diferite, putem interpreta tranzitul 

și efluența aluviunilor care scade altitudinal și latitudinal (Băcăuanu, 1968; figura nr. 3; 

Paraschiv, 199224). Observarea evoluției șesului Prutului, a ratei sedimentării, se corelează cu 

                                                           
23 Geografia României. I. Geografie fizică, 1983:161 
24 Paraschiv V., ,,Monografia geografică a comunei Costuleni, județul Iași”, lucrare de licență în geografie, 

Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, 1992 (mss). 

http://www.engineering.geology.com/
http://www.shutterstock.com/
http://www.engineering.geology.com/
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caracteristicile climatului post-glaciar, holocen (maxim 11-14.000 de ani), a mișcărilor 

eustatice și tectonice de ansamblu ale spațiului est-carpatic. Astfel, cele mai importante 

acumulări au fost specifice perioadei Atlantice ,,într-un climat temperat mai cald și umed, când 

râurile dispuneau de o mare capacitate de transport, eroziune și depunere”25. Studiul 

granulometriei stratelor de aluviuni ne conferă informațiile specifice scurgerii și 

comportamentului parametrilor climatici specifici perioadelor respective, care însă trebuie 

corelați și cu nivelul acoperirii cu vegetație și cu foarte redusa activitate antropică. Patul actual 

al râurilor s-a format, cel mai probabil, în perioada Subatlantică, odată cu coborârea nivelului 

(adâncirea) albiilor datorită unor cauze neotectonice (în principal) și a unui climat ceva mai 

rece și umed specific acestei perioade. Explicarea cursului paralel al Jijiei inferioare și Prutului 

mijlociu este determinată și de conul de dejecție al Jijiei de la Chiperești care a fost secționat 

prin mutarea gurii de vărsare a Jijiei de lângă Chiperești, lucrare care  a scos de sub inundație 

întreg șesul Prutului mijlociu până după vechea confluență de la Gorban. 

 

 

PROFILE PE GRINDUL PRUTULUI LA UNGHENI ȘI TRIFEȘTI 
 

Profil Ungheni 35 m alt.   Profil Trifești cca 50 m alt. 
 

 

Sol vegetal 
  

                                                                                                                                                                             1,5 m 
 

 

 

Sol vegetal     Aluviuni luto-nisipoase 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8,5 m 
Aluviuni luto-nisipoase    

 

 

                                   

                                                                                         7 m           Nisip fin și mijlociu 
 

 

Nisip fin și mijlociu 

 
 

             

                                      12 m                         16,3 m 
 

Prundișuri și nisipuri                                      Prundișuri mici și mijlocii cu nisip grosier 
                             

                                                                                                                                14,5 m 

                                       20,5 m 

Marne vineții sarmațiene                                             Marne vineții sarmațiene   

 

 

Figura nr. 3. Profil litologic pe grindul Prutului la Ungheni și Trifești (Sursa: Băcăuanu, 1968) 

 

                                                           
25 Băcăuanu, 1980: 62. 
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Figura nr. 4. Profil transversal cu ,,prutețe” și ,,starițe” la Moreni județul Iași 

 

,,Prutețele” sunt mai numeroase și au extindere mai mare în funcție de asimetria 

versanților care delimitează albia majoră, după cum urmează: 

a) pe malul drept, versanții înclinați au generat procese de versant extinse în județul 

Botoșani, în perimetrul Berza-Santa Mare-Durnești26, iar pe șesul aluvial dintre Trifești și 

Moreni (în județul Iași), unde asimetria luncii mult mai largă pe malul drept (fiind comună cu 

Jijia în aval de Cârniceni) s-au format numeroase ,,prutețe”, așa cum sunt prutețele Moreniului 

(fig. nr. 4, 5) și tabelul nr. 1. 
 

 

Tabel 1. Poziția geografică a ,,prutețelor” Moreniului (1, 2 și 5) și a celor din Rezervația peisagistică ,,Valea 

Mare” (Republica Moldova) – determinări pe baza aplicației GoogleEarth (18.01.2021) și identificare pe teren. 

Numărul de identificare pe 

harta din figura nr. 5 

Latitudine Longitudine 

1 47,110492 27,846689 

2 47,111836 27,833386 

3 47,117910 27,845788 

4 47,117706 27,852741 

5 47,100268 27,839694 

 

                                                           
26 Paraschiv, 2013 
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Figura nr. 5. ,,Prutețe” de o parte și de alta a Prutului, la nord de satul Moreni județul Iași  

(captură Google/iulie 2020) 

 

b) pe malul stâng, basarabean, aval de barajul de la Costești-Stânca, procesele 

gravitaționale de versant creează peisaje specifice pe suprafețe extinse, fiind cunoscută marea 

alunecare ,,Centum monticuli” 27 (,,suta de movile”). Lunca este redusă ca întindere datorită 

versantului prelung susținut de stâncile coraligene de tip ,,tolthry”28, iar în urma proceselor 

gravitaționale de versant pe alocuri s-au format câteva lacuri în meandrele de vale părăsite și 

denumite local “starițe”. Amintim lacul descris de Gheorghe I. Năstase pe stânga Prutului, lângă 

satele Cobani-Braniștea29, numit  ,,La Fontal”, aflat într-un proces continuu de colmatare 

recentă (figura nr. 6). În aval de marea alunecare amintită se întinde un sector umed mai amplu 

pe măsura lărgirii luncii Prutului în care fenomenul de despletire și meandrare a fost foarte 

puternic în sectorul Balatina-Chetriș-Pruteni, zona umedă rezultată fiind cunoscută sub numele 

de ,,Pădurea Domnească” în care întâlnim numeroase ,,starițe” active sau relicte dovedite prin 

imaginea satelitară (figura nr. 5, 6 și 7). Alte foste ,,starițe” s-au colmatat ca urmare a acțiunii 

proceselor gravitaționale sau cu ocazia debitelor catastrofale ale Prutului când s-au înregistrat 

mari inundații ale luncii joase, anterior anului 1978 (figura nr. 5 prutețul idetificat cu nr. 5; sau 

în figura nr. 7, sub satele Cuhnești și Movileni – Republica Moldova)! 

 

                                                           
27 Năstase, 1937 
28 Paraschiv, ,,Lecturi geografice - Dincolo de Prut, acasă în Basarabia”, Iași, 2021, pag. 27-32. 
29 Năstase, 1937 
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Figura nr. 6. Lacul ,,La Fontal” (Sursa: www.adrnord.md) 

 

 
Figura nr. 7. Pădurea Domnească (Republica Moldova) - captură GoogleEarth (ianuarie 2020) 

  

Importanța acestor microforme de relief este relevantă mai ales pentru avifaună și 

ichtiofaună, unele dintre ,,prutețe” fiind declarate arii protejate și încadrate sit-ului RAMSAR 

al Prutului mijlociu și inferior. Sunt 5 arii protejate de interes national pe malul drept respectiv 

,,Râul Prut”, ,,Cotul Bran”, ,,Cotul Sălăgeni”, ,,Balta Teiva-Vișina”, ,,Prutețul Bălătău”30, și trei 

pe malul stâng în Republica Moldova respectiv Lacul ,,La Fontal”, ,,Pădurea Domnească” și 

,,Prutul de Jos cu lacurile de revărsare Beleu”. 

 

 

 

                                                           
30  http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest  

http://www.adrnord.md/
http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest
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Studii de caz 

Lacurile actuale au în mare parte o geneză mixtă, naturală și pe alocuri antropică. 

Observațiile asupra geomorfometriei lor și a evoluției meandrelor divagante sau libere 

(rătăcitoare) au determinat în mod natural menadrele moarte sau parasite (belciuge). Nivelul 

colmatării malurilor și reducerea suprafeței lacustre este vizibilă în ultimii 40 de ani, pe fondul 

influenței antropice prin regularizarea debitului Prutului,în urma construirii barajului de la 

Stânca-Costești dar și a digurilor de protecție sau a desecărilor (exemplu sectorul Bivolari- 

Trifești- Popricani-Victoria- Prisecani- Costuleni, în județul Iași). Studiile de caz prezentate 

succinct ne arată de fapt niște geomorfosituri de importanță locală cu valoare peisagistică și 

recreativă pentru populație. 

 

Prutețul Bălătău este situată la est de satul Bălteni, comuna Probota,  județul Iași. Are 

o suprafață de cca 25 ha și este situat la 47º 23ʹ 14ʺ N și 27º 33ʹ 22ʺ E (figura nr.8. a și b). 

 
 

a)  b    

Fig. nr. 8. Prutețul Bălătău a) poziția geografică; b. colmatarea perimetrului 

 

Este o rezervație ichtio-faunistică, mai ales, pentru reproducerea multor specii din 

bazinul Prutului mijlociu, inclusiv pentru răpitor de talie medie (știuca). Aflată într-un proces 

continuu de colmatare, aproape totală în 2021-2022, pe fondul anilor secetoși dar și a lipsei 

schimbului de ape cu Prutul populația piscicolă este în scădere rapidă! 

 

Prutețul sau ,,balta” Teiva-Vișina este situată pe teritoriul comunei Popricani, între 

47º19 ʹ 20 ʺ latitudine nordică și 27º34ʹ12ʺ longitudine estică și 47º32ʹ22ʺ  latitudine nordică și 

27,5700º longitudine estică, la nord-est de satul Cotu Morii (comuna Popricani) și sud de satul 

Frăsuleni (comuna Victoria). Acest lac de tip ,,pruteț” are o formă clară de belciug și este 

deasemenea într-un grad ridicat de colmatare și pe fondul bilanțului hidrologic negativ al anilor 

secetoși înregistrați. 

 

Prutețul Cotu Sălăgeni – rezervație faunistică și peisagistică (comuna Grozești județul 

Iași) care este mai recent, comparativ cu celelalte analizate. Din analiza figurii nr. 9 observăm 

că acest ,,pruteț” este încă activ pe fondul vechimii sale, având nivelul de bază apropiat cu cel 

al râului și la variațiile pozitive ale debitului se poate restabili comunicarea. 
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         Figura nr. 9. Rezervația Cotu Sălăgeni (România) – Sursa: PenStreetMap (2020) 

 

Concluzii. În condițiile actuale descrise bilanțul hidrologic al Prutului a avut de suferit 

foarte mult în ultimii 42 de ani, după darea în folosință a barajului de la Stânca-Costești (1978), 

a intervenției antropice prin măsuri hidro-ameliorative din lunca Prut-Jijia și datorită 

schimbărilor climatice. Practic, schimbul de ape  dintre  râul Prut  și ,,prutețele” a dispărut în 

cea mai mare parte în urma regularizării debitului râului, iar nivelul colmatării lacurilor a 

crescut treptat producând efecte în lanț în ceea ce privește fauna (figura nr. 6, 8) și vegetația 

acestora. Erodarea talvegului și adâncirea albiei Prutului s-a accelerat în condițiile în care 

elementele rulate din pardoseala albiei nu mai ajung în aval de baraj, dar în schimb au început 

să colmateze lacul de acumulare, pe când eroziunea în adâncime devine astfel tot mai agresivă. 

La adâncirea albiei mai contribuie și factorul antropic care exploatează agregate minerale de 

balastieră din zona malurilor (exemplu sectorul Santa Mare-Bivolari pe malul drept și Costuleni 

pe malul stâng). Protecția mediului umed al geomorfositurilor de pe Valea Prutului în cele 8 

rezervații naturale este îngrijorătoare din punct de vedere hidrologic și faunistic, pe fondul 

modificărilor mediului natural și a schimbărilor climatice recente. 
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Interacțiunea spațială a orașelor din Dobrogea / 

Spatial interaction of the cities of Dobrogea 
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31 Profesor la Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand, Constanța / Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, 
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Rezumat. Un concept de bază al geografiei urbane 

îl reprezintă studiul orașelor. În ultimele decenii au fost 

publicate foarte multe studii și cercetări asupra orașelor, 

asupra sistemelor urbane din diferite regiuni și țări de către 

diverși specialiști. H. C. Carey a aplicat pentru prima dată 

în științele sociale (1858-1859) teoria gravitației a lui Isaac 

Newton, considerând grupurile de populație ca fiind 

corpuri fizice care interacționează între ele. Lucrarea de 

față își propune să aplice / să explice interacțiunea spațială 

dintre orașele care formează rețeaua urbană a Dobrogei din 

perspectiva teoriei lui Carey. 

Cuvinte-cheie: orașe, Dobrogea, model 

gravitațional newtonian, interacțiune spațială, distanță 

liniară, număr de locuitori.  
 

1. Introducere. Dobrogea, cunoscută încă 

din Antichitate sub denumirea de Scithya Minor 

(Sciția Mică), este provincia istorică situată în 

extremitatea sud-estică a României, între Dunăre 

(la vest), Marea Neagră (la est), Ucraina (la nord) 

și Bulgaria (la sud). Are o suprafață de 15.570 

km2, fiind alcătuită din două județe: Tulcea (în 

nord), cu 8.499 km2 și Constanța (în sud), cu 

7.071 km2. Populația celor două județe este de 

cca 990.000 de locuitori (2021), dintre care cca 

760.000 de locuitori în județul Constanța. 

În această parte a țării s-au dezvoltat 

așezări umane încă din paleolitic, urmate de cele 

din Antichitate (dacă și romană), Evul Mediu și 

epoca modernă. Unele orașe sunt localizate pe 

vetrele unor vechi așezări, dovedind astfel o 

permanentă locuire a populației în această 

regiune. 

În prezent, în Dobrogea sunt 16 orașe: 5 în 

județul Tulcea și 11 în județul Constanța, diferite 

ca număr de locuitori (Tabelul 1). 
 

 

Abstract. A basic concept of urban geography is the 

study of cities. In recent decades, a lot of research studies have 

been published on cities, on urban systems in different regions 

and countries by various specialists. H. C. Carey applied Isaac 

Newton’s theory of gravity for the first time in the social 

sciences (1858-1859), considering population groups to be 

physical bodies interacting with each other. This paper aims to 

apply / explain the spatial interaction between the cities within 

the urban network of Dobrogea according to Carey’s theory. 

Keywords: cities, Dobrogea, Newtonian gravitational 

model, spatial interaction, linear distance, number of 

inhabitants. 
 

 

 

1. Introduction. Dobrogea, known since 

antiquity as Scithya Minor (Sciția Mică), is the 

historical province located in the south-eastern 

extremity of Romania, between the Danube (to the 

west), the Black Sea (to the east), Ukraine (to the 

north) and Bulgaria (to the south). It has an area of 

15,570 km2, consisting of two counties: Tulcea (in the 

north), with 8,499 km2 and Constanța (in the south), 

with 7,071 km2. The population of the two counties is 

about 990,000 inhabitants (2021), of which about 

760,000 inhabitants in Constanța County.  

In this part of the country, human settlements 

have developed since the Paleolithic, followed by 

those of antiquity (Dacian and Roman), the Middle 

Ages and the modern era. Some cities are located on 

the hearths of ancient settlements, thus proving a 

permanent inhabitation of the population in this 

region.  

Currently, there are 16 cities in Dobrogea: 5 in 

Tulcea County and 11 in Constanța County, different 

in number of inhabitants (Table 1). 
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Orașele din Dobrogea au mai fost analizate 

în alte două studii care folosesc modelul 

gravitațional newtonian din perspectiva teoriei 

propuse de W. J. Reilly, completat de P. D. 

Converse [2], și de G. K. Zipf [3]. 

2. Teorie și metodologie. Modelul 

gravitațional newtonian a fost folosit de-a lungul 

mai multor secole în diferite științe. El descrie 

impactul distanței asupra interacțiunii dintre 

diferite corpuri materiale (corpuri cosmice, grupuri 

de oameni / migrație, orașe de diferite dimensiuni 

etc.).  

Modelul gravitațional a fost introdus inițial 

în fizică în 1686 de Isaac Newton în lucrarea sa 

„Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” 

[4] prin următoarea formulă: 𝐹 = 𝐺
𝑀1 𝑀2

𝑟2  (1), unde: 

F = puterea gravitației, M1, M2 = masele a două 

corpuri care interacționează, r = spațiul euclidian 

dintre cele două corpuri, G = constanta 

gravitațională.  

Conform acestei formule, forța 

gravitațională care acționează între două corpuri în 

spațiu este direct proporțională cu masa lor și 

invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. 

H. C. Carey (1793-1879), economist și 

sociolog american, a aplicat pentru prima dată în 

științele sociale teoria gravitației. Pentru Carey, 

„omul, molecula societății, este subiectul științelor 

sociale.” [1] El folosește teoria gravitației drept 

concept analitic pentru a interpreta interacțiunea 

spațială dintre grupuri într-un mod analog 

gravitației. Conform teoriei sale, „omul tinde din 

necesitate să graviteze spre semenii săi”, formând 

astfel concentrații ale populației. 

 De asemenea, afirmă că „gravitația este aici, ca 

peste tot în lumea materială, în relația directă a 

masei și în raportul invers al distanței”.  

 

The cities of Dobrogea have been analyzed in 

two other studies that use the Newtonian 

gravitational model from the perspective of the 

theory proposed by W. J. Reilly, completed by P. D. 

Converse [2], and by G. K. Zipf [3]. 

2. Theory and methodology. The Newtonian 

gravitational model has been used over many 

centuries in various sciences. He describes the 

impact of distance on the interaction between 

different material bodies (cosmic bodies, groups of 

people / migration, cities of different sizes, etc.).   

The gravitational model was originally 

introduced into physics in 1686 by Isaac Newton in 

his “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” 

[4] by the following formula: 𝐹 = 𝐺
𝑀1 𝑀2

𝑟2  (1), 

where: F = the power of gravity, M1, M2 = the 

masses of two interacting bodies, r = the Euclidean 

space between the two bodies,   G = gravitational 

constant.   

According to this formula, the gravitational 

force acting between two bodies in space is directly 

proportional to their mass and inversely 

proportional to the square of the distance between 

them. 

H. C. Carey (1793-1879), an American 

economist and sociologist, applied the theory of 

gravity for the first time in the social sciences. For 

Carey,   “the man, as the society core, is the subject 

of the social sciences.” [1] He uses the theory of 

gravity as an analytical concept to interpret spatial 

interaction between groups in a way analogous to 

gravity. According to his theory, “the man eschews 

out of necessity to gravitate towards his fellows”, 

thus leading to population gatherings.  

It also states that “gravity is here, as everywhere 

else in the material world, in the direct relation of 

mass, and in the inverse ratio of distance”.   
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Aceste idei pot fi transpuse într-o 

formulă care poate fi utilizată în interacțiunea 

spațială dintre orașe, în delimitarea ariei lor de 

influență urbană: 𝐼 =
𝑃1𝑃2

𝑑
 (2), unde: I = 

interacțiunea spațială (gravitația), P1 = 

numărul populației orașului de reședință a 

celor două județe (cel mai mare oraș din 

fiecare județ), P2 = numărul de locuitori al unui 

oraș din județ, d = distanța liniară dintre 

orașele P1 și P2.  

3. Rezultate și discuții. Tabelul 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, distanța liniară dintre toate aceste orașe 

și orașele-reședință de județ (Tulcea, respectiv 

Constanța) și rezultatele obținute prin 

aplicarea formulei (2) (interacțiunea spațială și 

raza acestei interacțiuni). 

Din Figura 2 se poate observa cu 

ușurință că cea mai mare interacțiune spațială 

(gravitație) față de orașul-reședința al județului 

Constanța o au orașele situate la cea mai mică 

distanță liniară de acesta, atât cele cu un număr 

mai mare de locuitori (Năvodari - 42.533 

locuitori), cât și cele cu un număr mai mic de 

locuitori (Ovidiu - 15.890 locuitori). În 

schimb, micile orașe situate cel mai departe de 

Constanța (Hârșova, Negru Vodă și chiar 

Cernavodă) au o interacțiune spațială mai 

redusă față de cel mai mare oraș din județul 

Constanța. 

În județul Tulcea, interacțiunea spațială 

dintre orașul-reședință de județ, Tulcea, și cele 

patru orașe din județ este extrem de redusă. 

Cauza acestei slabe inte- racțiuni spațiale o 

constituie distanțele foarte mari dintre Tulcea 

(de altfel, un oraș cu o populație mult mai mică 

decât omologul său din județul vecin). De 

exemplu, între Tulcea și Sulina distanța liniară 

este de 67 km, între Tulcea și Măcin - 54 km. 

These ideas can be transposed into a 

formula that can be used in the spatial 

interaction between cities, in setting out their 

area of urban influence: 𝐼 =
𝑃1𝑃2

𝑑
 (2), where: I = 

spatial interaction (gravity), P1 = the population 

of the city of residence of the two counties (the 

largest city in each county), P2 = the number of 

inhabitants of a city in the county,  d = linear 

distance between the cities of P1 and P2. 

3. Results and discussions. Table 1 

includes all 16 cities in Dobrogea (5 in Tulcea 

County and 11 in Constanța County), the 

number of inhabitants of these cities, on July 1, 

2019, the linear distance between all these cities 

and the county-residence cities (Tulcea, 

respectively Constanța) and the results obtained 

by applying the formula (2) (spatial interaction 

and the radius of this interaction).  

It can be easily seen (Figure 2) that the 

largest spatial interaction (gravity) towards the 

city-residence of Constanța County is held by 

the cities located at the shortest linear distance 

from it, both those with a larger number of 

inhabitants (Năvodari - 42,533 inhabitants) and 

those with a smaller number of inhabitants 

(Ovidiu - 15,890 inhabitants). In contrast, the 

small towns located the furthest from Constanța 

(Hârșova, Negru Vodă and even Cernavodă) 

have a smaller spatial interaction compared to 

the largest city in Constanța County. 

In Tulcea County, the spatial interaction 

between the county capital city, Tulcea, and the 

four cities in the county is extremely low. The 

cause of this weak spatial interaction is the very 

long distances between Tulcea (in fact, a city 

with a much smaller population than its 

counterpart in the neighboring county). For 

example, between Tulcea and Sulina the linear 

distance is 67 km, while between Tulcea and 

Măcin there are only 54 km. 
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Tabelul 1: Orașele din Dobrogea - caracteristici demografice și calculații 

Table 1: Cities of Dobrogea - demographic characteristics and calculations 
 

* nr. populației la 1 iulie 2019 / Sursa: INS       
                       

                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Interacțiunea spațială a orașelor din Dobrogea 

Figure 2. Spatial interaction of the cities of Dobrogea 

 

 

Nr. 

crt. 
Orașul 

Nr.  

locuitori* 

Distanța liniară față 

de Tulcea (km) 

Interacțiunea spațială în 

modelul gravitațional:  

I = (P₁ *P₂ )/d 

Raza  

interacțiunii 

spațiale (cm) 

1 Tulcea (P1)  85.997 – – – 

2 Măcin 10.587 54 16 0,48 

3 Babadag 10.451 33 27 0,81  

4 Isaccea   5.179 30 14 0,42 

5 Sulina   3.872 67   5 0,15 

Nr. 

crt. 
Orașul 

Nr.  

locuitori* 

Distanța liniară față 

de Constanța (km) 

Interacțiunea spațială în 

modelul gravitațional: 

I = (P₁ *P₂ )/d 

Raza  

interacțiunii 

spațiale (cm) 

6 Constanța (P1)  312.250 – – – 

7 Medgidia   44.722 32 436        13,21 

8 Năvodari   42.533 19 699        21,18 

9 Mangalia   40.596 41 309 9,36 

10 Cernavodă   18.681 52 112 3,39 

11 Ovidiu   15.890 13 381        11,54 

12 Murfatlar   11.207 19 184 5,57 

13 Eforie   11.063 16 216 6,54 

14 Hârșova   11.045 79   43 1,30 

15 Techirghiol     8.182 14 182 5,51 

16 Negru Vodă     5.668 53   33 1,00 
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 4. Concluzii. Din datele prezentate în 

Tabelul 1 și din calculațiile rezultate din 

aplicarea formulei (2) și transpuse grafic în 

Figura 2, se desprinde foarte ușor ideea că 

interacțiunea spațială a orașelor din cele două 

județe ale Dobrogei depinde, conform modelului 

gravitațional newtonian, de numărul populației 

celor două orașe-reședință de județ, Constanța și 

Tulcea, de distanța liniară dintre acestea și 

celelalte orașe din rețeaua urbană a celor două 

județe, dar și de numărul populației acestor 

orașe. 

Aceste observații se pot vedea clar privind 

comparativ interacțiunea spațială dintre orașele 

celor două județe. În județul Constanța, orașele 

sunt situate foarte aproape de orașul P1 (orașul-

reședință de județ), pe linia litoralului Mării 

Negre (Năvodari, Ovidiu, Techirghiol și Eforie). 

O a doua linie de orașe o formează cele situate în 

lungul canalului Dunăre-Marea Neagră 

(Murfatlar, Medgidia). O interacțiune spațială 

redusă cu orașul Constanța o au orașele mai 

îndepărtate, mai izolate față de acesta (Negru 

Vodă și Hârșova). 

Județul Tulcea, cu o suprafață mare, din 

care o bună parte este ocupată de Delta Dunării, 

are doar patru orașe (Isaccea, Babadag, Măcin și 

Sulina) care gravitează în jurul orașului P1 din 

județ - Tulcea. Sunt orașe mici, ca număr de 

locuitori, și sunt situate la distanțe apreciabile 

față de Tulcea. De aici și interacțiunea spațială 

extrem de slabă între aceste orașe. 

 

4. Conclusions. From the data presented in 

Table 1 and from the calculations resulting from the 

application of the formula (2) and transposed 

graphically in Figure 2, it is very easy to detach the 

idea that the spatial interaction of the cities from the 

two counties of Dobrogea depends, according to the 

Newtonian gravitational model, not only on the 

number of the population of the two county-

residence cities, Constanța and Tulcea, on the linear 

distance between them and the other cities in the 

urban network of the two counties,  but also on the 

number of population of these cities.  

These observations can be clearly seen on the 

comparative spatial interaction between the cities of 

the two counties. In Constanţa County, the cities are 

located very close to the city of P1 (the county capital 

city), on the Black Sea coastline (Năvodari, Ovidiu, 

Techirghiol and Eforie). A second line of cities is 

formed by those located along the Danube-Black 

Sea canal (Murfatlar, Medgidia). A reduced spatial 

interaction with the city of Constanța is made by the 

cities more distant, more isolated from it (Negru 

Vodă and Hârșova).  

Tulcea County, with a large area, a large part 

of which is occupied by the Danube Delta, has only 

four cities (Isaccea, Babadag, Măcin and Sulina) that 

revolve around the city of P1 in the county - Tulcea. 

They are small towns, in terms of number of 

inhabitants, and are located at considerable distances 

from Tulcea. Hence the extremely weak spatial 

interaction between these cities. 

 



38 

 

Indicatorul  Nivelul de dezvoltare a infrastructurii comerciale și financiare 

în axa urbană  (IDFC URBAN AXIS) din județul Bistrița-Năsăud / 

The development level of commercial and financial infrastructure in the 

urban axis (IDFC URBAN AXIS) index of Bistrița-Năsăud county 

 

Tătar Marius-Alexandru32 

 

Rezumat. Lucrarea de față analizează dezvoltarea axei urbane Bistrița-Beclean-Năsăud-

Sângeorz-Băi și realizarea unui indicator social-economic. Realizarea Indicatorului de analiză a 

nivelului de dezvoltare a infrastructurii comerciale și financiare permite analiza gradului de consum al 

resurselor și valoarea comercială și financiară a Axei Urbane din județ. Valoarea obținută este 

importantă pentru politicile de dezvoltare economice. Indicatorul constituie o bază de analiză în 

cercetarea indexului de evaluare a axelor geografice din județul Bistrița-Năsăud.  

Cuvinte-cheie: indicator social economic, axa urbană, infrastructura financiară și comercială 

 

Abstract. The present paper tackles the development of the Bistrița-Beclean-Năsăud-Sângeorz-

Băi urban axis and of a social-economic index. The examination of the development level of commercial 

and financial infrastructure index allows the analysis of consumption level of resources and the 

commercial and financial value of the Urban Axis in the county. The outcome value is relevant for the 

economic development policies. The index represents a basic analysis in the research of the evaluation 

index of the geographical axes in Bistrița-Năsăud county. 

Keywords: socio-economic index, urban axis, financial and commercial infrastructure 

 

1. Introducere 

Analizând accepţiunile date noţiunii de comerţ, în literatura de specialitate, observăm 

conţinutul complex al acestei noţiuni, fapt ce implică abordarea ei atât din punct de vedere 

economic, cât şi din punct de vedere juridic33. 

În accepţiune economică, noţiunea de comerţ determină, după D. Patriche, „o funcţie 

economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu 

fizic, dar în condiţii convenabile consumatorilor.34“ În aceeaşi accepţiune, noţiunea de comerţ 

defineşte, în opinia lui A. Dayan, profesiunea „unui corp de agenţi economici care acţionează 

în cadrul pieţei, asigurând actele de schimb35.  

În accepţiune juridică, noţiunea de comerţ defineşte „transferul titlurilor de proprietate 

asupra materialelor sau serviciilor, precum şi prestațiile de servicii realizate între diferitele 

stadii ale producției sau direct între producător şi consumator, care, de asemenea, se consideră 

că reprezintă acte de comerţ.36“  

Conform Institutului Naţional de Statistică din România, „conceptul comerţ acoperă 

ansamblul activităților de cumpărare şi vânzare de mărfuri, precum şi prestarea unor servicii 

                                                           
32 Doctorand Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Geografie, Școala Doctorală de 

Geografie, e-mail: Alexandrumarius232@gmail.com   
33 Ecaterina Putz, Dina Maria Luț, Economia Comerțului, Editura Eurostampa Timișoara, 2007 pp. 9-10,15-16 
34 Idem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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(reparații de bunuri personale şi gospodărești, reparații de autovehicule şi motociclete)”37. 

Conform Dicționarului de marketing (Editura Economică, Bucureşti, 2003), comerțul este 

înțeles atât în sens functional cât şi în sens instituțional38. 

Comerțul în sens functional poate fi definit ca înglobând toate schimburile de bunuri 

comerciale, indiferent cine a produs aceste bunuri bunurile comerciale pot fi bunuri materiale 

mobile (mașini, mijloace de transport, bunuri de consum), dar pot fi şi terenuri, drepturi, prestări 

de servicii sau bunuri nominale; în acest context este vorba de comerțul cu terenuri sau comerțul 

cu devize. În acest sens functional mai larg, comerțul nu presupune ca bunurile comercializate 

să fie produse de terți39. 

Comerţul în sens instituţional este denumit şi societate comercială, întreprindere sau 

magazin şi se referă la acele instituţii a căror activitate economică se bazează exclusiv sau cu 

precădere pe comerţ, în sensul său funcțional40. 

În economia empirică se consideră că dacă mai mult de 50% din costurile de producţie 

sunt acoperite din vânzări, o entitate aparţine categoriei producătorilor de piaţă (activităţii 

comerciale) şi este clasificată în sectorul societăților nefinanciare şi financiare. În statisticile 

oficiale, o societate comercială este considerată ca făcând parte din comerţ dacă activitatea 

comercială desfășurată de către aceasta are cel mai mare aport valoric în raport cu altă activitate 

sau mai multe alte activități41. 

În literatura de specialitate din țară şi din străinătate sunt redate numeroase funcții ale 

activităţii de comerţ, care pun în evidență rolul şi importanța comerțului în economia de piaţă42. 

Prezint în continuare o sinteză a opiniilor existente în literatura de specialitate cu privire la acest 

aspect, redând următoarele funcții ale comerţului43:  

 comerțul recuperează sub formă bănească valoarea materializată în marfă, prin vânzarea 

mărfurilor către consumatori, valorificând eforturile investiționale făcute pentru producerea şi 

circulația mărfurilor şi asigurând posibilitatea reluării activităţii de producţie; în acest sens, 

comerțul procedează la cumpărarea mărfurilor de la producători şi transferarea acestora în 

depozite, în vederea pregătirii lor pentru vânzarea către utilizatorii finali sau intermediari; 

aceasta reprezintă principala funcţie a comerţului, care caracterizează însuşi conţinutul 

activităţii sale şi totodată premisa apariției comerţului ca ramură de activitate distinctă; 

 comerțul contribuie la asigurarea echilibrului dintre oferta şi cererea de mărfuri în cadrul 

pieţei, prin stocarea mărfurilor; funcția se datorează locului de intermediar pe care comerțul îl 

ocupă între producţie şi consum şi materializează activități foarte importante pentru actul 

comercial; comerțul contribuie, prin politica de stocaj, la atenuarea oscilațiilor sezoniere ale 

producției şi consumului şi totodată asigură un echilibru între producţie şi consum, asumându-

i responsabilitatea acoperirii spaţiului şi timpului care separă producția de consum; realizarea 

acestei funcții implică o permanentă comunicare cu piața, o informare atentă a consumatorilor 

cât şi o influențare a comportamentului de cumpărare şi consum; 

 comerţul asigură adaptarea producţiei la nevoile pieţei; 

                                                           
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Ibidem 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
43 Ibidem 
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 comerţul asigură promovarea produselor, folosind diferite tehnici şi instrumente de 

promovare care să genereze dorința de cumpărare şi să conducă la luarea deciziei de cumpărare; 

activitățile implicate de această funcţie pot fi realizate atât de producători cât şi de către 

comercianți. 

Analizând funcțiile descrise mai sus, constatăm rolul extrem de important pe care îl are 

comerţul, atât față de producător cât şi în raport cu consumatorii, depăşindu-şi astfel statutul 

său de simplu intermediar44. Comerţul joacă un rol foarte important şi față de consumatori45. Pe 

de o parte, comerţul pune la dispoziţia acestora produse şi servicii în cantitatea şi calitatea 

solicitate, la locul şi timpul cerut, precum şi la prețul dorit46. În realitate, aceasta înseamnă 

evitarea imobilizării unor părți importante din veniturile consumatorilor, precum şi reducerea 

cheltuielilor acestora generate de deplasări costisitoare47. Pe de altă parte, comerţul asigură 

informarea şi educarea consumatorilor prin contactul permanent pe care îl are cu piața48. 

Consumatorul este un agent economic, căruia îi este caracteristică achiziționarea şi 

consumul de bunuri, pornind de la un venit disponibil dat49. El întreține relații cu alți agenţi 

economici prin intermediul unor diverse operațiuni50.  

Astfel, consumatorul este legat de întreprinderi prin munca pe care o prestează şi 

remunerațiile ce decurg din aceasta, dar şi prin intermediul cumpărării de produse şi al prețurilor 

pe care el acceptă să le plătească în schimbul acestora51. Dispunând de un venit limitat, 

consumatorul este constrâns să decidă în privință utilizării cât mai raționale a acestuia, definind 

judicios structura cheltuielilor sale52. Consumatorul poate fi o persoană fizică sau o comunitate 

(de exemplu, o familie), caz în care avem în vedere veniturile şi cheltuielile globale53. 

Infrastructura financiară este formată din Sistemul bancar  care reprezintă ansamblul de 

instituții (bănci) dedicate intermedierii financiare54. Activitatea sa constă în captarea 

economiilor publicului și, cu acel capital, plata pentru acordarea de împrumuturi și efectuarea 

de investiții55. Cu alte cuvinte, entitățile care fac parte din sistemul bancar atrag banii 

persoanelor sau companiilor care au generat un surplus, redirecționând surplusul respectiv către 

agenții economici cu deficit56. 

O bancă este un tip de instituție financiară de credit al cărei scop principal este controlul și 

administrarea banilor, prin diferite servicii oferite precum stocarea unor sume mari de bani, 

efectuarea operațiunilor financiare sau acordarea de împrumuturi sau credite, printre altele57. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice 

responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale şi europene, autoritățile 

                                                           
44 Ibidem 
45 Ibidem 
46 Ibidem 
47 Ibidem 
48 Ibidem 
49 Ilie Băbăiță, Teoria Consumatorului,  Analele Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria 

Economie, Nr. 2/2010 , pp . 91-92 
50 Idem 
51 Ibidem 
52 Ibidem 
53 Ibidem 
54 https://ro.economy-pedia.com/11039058-bank-system  
55 Idem 
56 Ibidem 
57 Ibidem 

https://ro.economy-pedia.com/11039058-bank-system
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publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Financiar-Bancar” sunt 

Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României58. 

Ordinul BNR nr. 11 din 03 decembrie 2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale și a 

pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naționale din sectorul ,,financiar-

bancar”, sub sectoarele ,,bănci” și ,,sisteme de plăți” aflate în sfera de reglementare, autorizare 

și supraveghere a BNR, publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 16 decembrie 20194.  

Funcționarea stabilă și de înaltă calitate a sectorului bancar ca unul dintre condiții pentru 

funcționarea eficientă a unei economii de piață joacă un rol esențial în progresul social și 

economic schimbările semnificative care au afectat sectorul bancar ucrainean în ultimii ani se 

datorează unor factori externi (transformări ale piețelor financiare internaționale, procese de 

globalizare și inovații financiare pe scară largă) și interne (instabilitate macroeconomică și 

politică, înrăutățirea situației instituționale și capacității manageriale a sistemului de gestionare 

a dezvoltării economice în general și utilizarea potențialului sectorului bancar pentru aceste 

scopuri) factori59. 
 

 

2. Metodologie 

În analiza infrastructurii comerciale și financiare s-au conturat la nivelul  Axelor urbane 

din județ indicatori privind nivelul de dezvoltare a infrastructuri. Pentru transpunerea în indici 

matematici s-au realizat componente de structură. Pentru realizarea indicatorului de dezvoltare 

a infrastructuri comerciale și financiare din axa urbană se cercetează Consumul mediu lunar de 

produse alimentare pe o persoană, pe categorii sociale și medii de rezidență. 

Consumul mediu / fizic de produse alimentare pe o persoana reprezintă cantitățile medii 

de produse alimentare intrate în alimentația unei persoane, indiferent de proveniența produselor 

și de locul în care se consumă (gospodărie sau unități de alimentație publica)60. 

Începând cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populației rezidente si nu sunt 

comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente61. 

Începând cu anul 2015, publicația trimestriala ,,Veniturile și consumul populației, 

trimestrul...” nu se mai editează, datele trimestriale sunt încărcate în baza de date TEMPO, în 

structura tabelelor anexa care apăreau în aceasta publicație62. Începând cu anul 2015, se 

folosește Clasificarea Consumului Individual pe Destinații – COICOP 2013 la nivel de 5 digiți, 

ceea ce aduce modificări asupra structurii anumitor indicatori, față de anii anteriori63. 

Începând cu anul 2020, se folosește Clasificarea Consumului Individual pe Destinații 

COICOP 2018 la nivel de 5 digiți, ceea ce aduce modificări asupra structurii anumitor 

indicatori, în sensul regrupării acestora, față de anii anteriori64. 

Datorită rotunjirilor părții zecimale finale a coeficienților de extindere, pentru datele din 

cercetările selective pot exista uneori mici diferențe intre totaluri și rezulta din însumare. 

                                                           
58 https://cncpic.mai.gov.ro/sectoare/nationale/financiar-bancar   
59 Nadiya Rushchyshyn, Olha Mulska, Yuliia Nikolchuk, Mariia Rushchyshyn and Taras Vasyltsiv, The impact of 

banking sector development on economic growth: Comparative analysis of Ukraine and some EU countries. 

Investment Management and Financial Innovations Volume 18, Issue 2, 2021, p. 193 
60 http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table   
61 Idem  
62 Ibidem 
63 Ibidem 
64 Ibidem 

https://cncpic.mai.gov.ro/sectoare/nationale/financiar-bancar
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Un alt element important în construcția indicatorului privind nivelul de dezvoltare a 

infrastructuri comerciale și financiare în Axa urbană din județul Bistrița-Năsăud o reprezintă 

puterea de cumpărare (PC). 

Puterea de cumpărare reprezintă venitul disponibil după deducerea impozitelor şi 

contribuțiilor caritabile şi incluzând orice beneficiu de stat primit. Studiul indică nivelurile de 

putere de cumpărare per persoană, pe an, în euro şi ca indice (index). Puterea de cumpărare 

GfK se bazează pe venitul nominal disponibil al populației, ceea ce înseamnă că valorile nu 

sunt ajustate cu inflația65. 

Calculele se efectuează pe baza veniturilor şi câștigurilor raportate, a statisticilor privind 

beneficiile guvernamentale, precum şi a previziunilor economice furnizate de institutele 

economice. Județul Bistrița Năsăud se află pe ultimul loc din Transilvania la indicele puterii de 

cumpărare per locuitor, arată un studiu al companiei de cercetare de piață GfK66. 

 

4. IDFC Urban Axis  

Indicator privind nivelul de dezvoltare a infrastructuri comerciale și financiare în Axa 

urbană din județul Bistrița -Năsăud. ID= ID1+ID2= (Proportion of X (Total Profit net÷Nr.Total 

IFC Urban Axis+S) ÷ Total population in the urban axis) + Sum of Y+PC-CMLPA 

(CMLPA/persoană *population Urban Axis 1,2÷Total populațion Urban Axis ); 

ID =  ID+ID = IDFC Urban Axis 

Pentru aplicarea indicatorul IDFC Urban Axis s-au analizat în mod structural formula 

matematică de realizare a indicatorului  

 

 

Tabel nr.1 Numărul Total de Unități de Alimentație și Financiară din Axa Urbană 

 

Axa Urbană Nr. Total Unități Comerciale Nr. Total Unități Financiare 

Bistrița 25 18 

Beclean  6 5 

Năsăud  7 7 

Sângeorz-Băi  6 3 

Nr.Total IFC  44 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-situatia-

in-2022-905998.html  
66 Idem 

https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-situatia-in-2022-905998.html
https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-situatia-in-2022-905998.html
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Fig.1 Distribuția principalelor  unităților comerciale din  Bistrița 

Sursă:  https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/ 

 

 
Fig.2 Distribuția principalelor unități comerciale din Beclean 

Sursă: https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Fig.3 Unități comerciale în Năsăud 

Sursă: https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/ 

https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/
https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/
https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/
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Fig.4  Unități comerciale în Sângeorz-Băi 

Sursă: https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/ 

 

În analiza indicatorului s -au luat în considerare doar unitățile de alimentație publică 

majoră care îndeplinesc condițiile din Sistem de Axă Geografică (flux de materie, factor de 

impact social, economic, amenajare teritorială, mediu).  

 

Tabel nr. 2.  Populația Totală din Axa urbană 

Oraș                                 Populație 

Bistrița  94.631 

Beclean  12.168 

Năsăud  11.411 

Sângeorz-Băi  11.970 

TOTAL  130.180 

       Sursă: Institutul Național de Statistică  

 

Tabel nr.3 Consumul mediu lunar de produse alimentare pe o persoana și medii de rezidenta din Axa 

urbană 

Principalele produse 

alimentare ale 

consumului uman 

Medii de rezidență Unități de măsură Consumul mediu lunar 

de produse alimentare 

pe o persoană 

Pâine și produse de 

franzelărie 

urban Kilogram 6,772 

Mălai urban Kilogram 0,516 

Făină urban Kilogram 0,731 

Paste făinoase urban Kilogram 0,356 

Orez urban Kilogram  0,421 

Carne proaspătă, total urban Kilogram 4,053 

Carne de bovine urban Kilogram 0,380 

Carne de porcine urban Kilogram   1,533  

Carne de pasăre urban Kilogram   1,771  

Preparate din carne urban Kilogram                1,518 

Pește, produse din pește și 

conserve din pește 

urban Kilogram                1,41 

Lapte, total urban Litri 5,448 

Brânzeturi și smântână urban Kilogram 1,717 

https://alrxeeoj62vmr5zm.maps.arcgis.com/
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Brânza de vacă urban Kilogram 0,499  

Brânză de oaie urban Kilogram             0,249 

Alte produse din lapte

  

urban Kilogram 0,035  

Cașcaval urban Kilogram 0,224  

Ouă urban Bucăți 14,539 

Grăsimi, total urban Kilogram 1,215 

Ulei de porumb, floarea-

soarelui, soia 

urban Kilogram   0,918  

Margarină urban Kilogram 0,07 

Unt urban Kilogram 0,114 

Fructe, total urban Kilogram 4,849 

Mere și pere urban Kilogram 1,562 

Vișine și cireșe urban Kilogram 0,110 

Caise și piersici urban Kilogram 0,189  

Prune urban Kilogram 0,127 

Struguri urban Kilogram 0,390 

Căpșuni, zmeura urban Kilogram 0,120 

Nuci în coajă  urban Kilogram 0,055  

Banane urban Kilogram 1,029 

Portocale, mandarine, 

lămâi  

urban Kilogram 0,881 

Pepeni verzi și galbeni urban Kilogram 0,924 

Fasole boabe și alte 

leguminoase pentru 

boabe 

urban Kilogram  0,277 

Cartofi urban Kilogram 2,981 

Legume și conserve din 

legume în echivalent 

legume  

urban Kilogram 8,759 

Varză și conopidă urban Kilogram 0,902 

Tomate (pătlăgele roșii)

  

 Kilogram 1,313 

Ardei și gogoșari urban Kilogram 0,585 

Fasole verde  urban Kilogram 0,054 

Morcovi și alte 

rădăcinoase comestibile 

urban Kilogram 1,062 

Ceapă uscată  urban Kilogram 0,984 

Bulion urban Kilogram 0,356 

Conserve din legume

  

urban Kilogram 0,116 

Zahăr urban Kilogram 0,663 

Dulceață, gem, compot, 

jeleuri 

urban Kilogram 0,277 

Ciocolată, bomboane, 

rahat și alte produse 

zaharoase 

urban Kilogram 0,229 

Înghețată urban Kilogram 0,126 

Miere de albine urban Kilogram 0,106 

Cafea, ceai, cacao urban Kilogram 0,293 
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Apă minerală și alte 

băuturi nealcoolice 

urban Litri 10,151 

Băuturi alcoolice, total urban Litri 2,41 

Vin urban Litri 0,638 

Bere urban Litri 1,581 

Țuică și rachiuri  naturale urban Litri 0,104 

      Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table   

 

De menționat este că perioada luată în calcul este anul 2021 natura produselor 

consumate și cantitatea ține cont de specificul de consum din mediul urban din România. 

Consumul total de alimente și băutură unei persoane  din mediul urban pe un an se ridică la o 

cantitate valorică de 88,969 de kilograme (volumul total al produselor) 

 

Tabel nr.4 CMLPA/persoană *population Urban Axis ÷ Total population Urban Axis 

Total CMLPA/persoană Population Urban Axis Total populațion Urban Axis 

88,969 88,969*94.631=8,419,225 8,419,225÷130,180=64,67 

88,969 88,969*12,168=1,082,574 1,082,574÷130,180=8,31 

88,969 88,969*11,411= 1,015,225 1,015,225÷130,180=7,79 

88,969 88,969*11,970=1,064,958 1,064,958÷130,180=8,18 

Valoarea Totală a CMLPA în Axa urbană este: 64,67+8,31+7,79+8,18= 88,95 

 

Totalul CMPLA pe un an se înmulțește cu valoarea numerică a populației din Axa 

urbană1,2,3,4, rezultatul se împarte la numărul total al populației din Axa urbană. Rezultatul 

final se adună iar suma finală reprezintă valoarea totală a CMLPA care este un component din 

indicatorul IDFC Urban Axis. 

Proportion of X reprezintă un element de calcul din indicatorul IDFC Urban Axis. 

Pentru determinarea lui se calculează componentele care îl alcătuiesc. Se împarte profitul net 

total la numărul  total de unități prezente în Axa urbană (TOTAL IFC). Rezultatul final Nr. 

Total IFC (format din două sisteme: comercial și financiar) se adună (pentru formarea unui 

singur sistem cel de axă). 

Tabel nr.5 Total Profit net și Nr.Total IFC 

Profit net total unități comerciale Profit net total unități financiare Nr.Total IFC 

13.091.073.021 21,1819,442 13.091.073.021÷44=297,5 

21,819,442÷33=661,2 

  661,2+297,5=958,7 

 Sursă: https://www.risco.ro/financiare, https://www.listafirme.ro/, https://www.profit.ro/, https://www.bursa.ro/, 

https://ing.ro/informati, https://www.cec.ro/presa, https://www.zf.ro/banci-si-asigurari, 

https://www.crediteurope.ro/en/press-releases  

Valoarea proporției X este de 958,7. 

 

De altfel, punctajul pe care îl are județul nostru (<80 de puncte, media națională fiind 

100 de puncte) este cel mai scăzut din România, Bistrița Năsăud fiind în linie cu Botoșani, 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://www.risco.ro/financiare
https://www.listafirme.ro/
https://www.profit.ro/
https://www.bursa.ro/
https://ing.ro/informati
https://www.cec.ro/presa
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari
https://www.crediteurope.ro/en/press-releases
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Covasna, Călărași, Teleorman ș.a. La polul opus sunt județe precum Brașov, Sibiu, Cluj, Timiș, 

cu un punctaj între 112-120 (mult peste media națională). https://bistritabusiness.ro/bistrita-

nasaud/  

Puterea de cumpărare în Axa urbană conform studiului GFK este de 1,730.30 RON 

Având toate datele putem să aplicăm următoarea formulă matematică:  

ID = ID1+ID2 = (Proportion of X (Total Profit net÷Nr.Total IFC Urban Axis+S)  ÷ Total 

population in the urban axis) + Sum of Y+PC-CMLPA (CMLPA/persoană *population Urban 

Axis 1,2) ÷ Total population Urban Axis; 

ID=  ID+ID=IDFC Urban Axis 

ID =958,7÷130.180=7,36 

ID  =7,36+1,730,30-88,95=1,648,71 

ID= 1,648,71÷130,180=12,66 

Valoarea matematică a indicatorului IDFC Urban Axis este de 12,66 

 

5. Importanța indicatorului IDFC Urban Axis  

Sistemele alimentare sunt responsabile pentru aproximativ o treime din emisiile globale 

de gaze cu efect de seră, generate în principal de producția agricolă67. Reducerea emisiilor de 

carbon din agricultură este, în mod cert, principala prioritate68. Cu toate acestea, nu trebuie 

neglijat impactul asupra climei al tuturor celorlalte verigi ale lanțului de producție a alimentelor, 

cum ar fi ambalarea, prelucrarea și distribuția produselor69. Prin urmare, este esențial ca 

Strategia „De la fermă la consumator” să propună obiective ambițioase pentru reducerea 

poluanților70. Trebuie să orientăm în mod eficace sistemele de producție către forme mai 

ecologice, care respectă principiile biodiversității și ecologiei71. Avem nevoie de o schimbare 

radicală în producția și consumul de alimente și de o alianță solidă între producători și 

consumatori72. Cu toate acestea, nu putem realiza această schimbare peste noapte, mai ales dacă 

nu oferim producătorilor existenți suficient ajutor pentru a trece de la practicile actuale de 

producție la practici mai durabile, care să se orienteze după noile principii ale agroecologiei73. 

Mai presus de toate, trebuie să continuăm fluxurile de finanțare care sprijină dezvoltarea rurală 

pentru a garanta o tranziție durabilă74. În același timp, avem nevoie de o concentrare strategică 

asupra cercetării și dezvoltării75. În esență, sunt necesare nu numai sancțiuni și constrângeri, ci 

și un pachet de politici coordonate de promovare a formelor de producție durabile din punct de 

vedere ecologic și social, care să fie și remunerate în mod corespunzător76. 

În țările în curs de dezvoltare, pierderile alimentare sunt determinate în principal de 

limitări financiare, manageriale și tehnice în procesele de recoltare și depozitare, lipsa 

                                                           
67 https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/from-farm-to-fork.aspx  
68 Idem 
69 Ibidem 
70 Ibidem 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
73 Ibidem 
74 Ibidem 
75 Ibidem 
76 Ibidem 

https://bistritabusiness.ro/bistrita-nasaud/
https://bistritabusiness.ro/bistrita-nasaud/
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/from-farm-to-fork.aspx
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instalațiilor de răcire și infrastructura precară de ambalare și depozitare. Lanțurile de 

aprovizionare ar putea fi consolidate prin încurajarea micilor fermieri să organizeze, să 

diversifice și să îmbunătățească producția și vânzările, precum și prin investiții în infrastructură, 

transport și tehnologii de ambalare. În schimb, în țările industrializate, risipa alimentară apare 

în principal din cauza comportamentului consumatorului, din lipsa de coordonare între diferiții 

actori (angrosiști, supermarketuri și consumatori) din lanțul de aprovizionare77.  

IDFC Urban Axis reprezintă un model matematic care constituie bază de plecare în 

analiza viitoarelor sisteme a lanțurilor economice de aprovizionare. 
  

6. Concluzii  

Indicatorul nivelul de dezvoltare a infrastructuri comerciale și financiare și a efectelor 

acestora asupra bunăstării oamenilor este o sarcină complexă. Măsurarea gradului de consum 

și a efectelor acestora asupra bunăstării oamenilor este o sarcină complexă, deoarece există 

foarte puțini indicatori comparabili. 

În formula de calcul a interacțiunii dintre componentele sociale și economice și 

populație, sunt introduse variabile care țin cont de specificul geografic al teritoriului în ceea ce 

privește spațiul, mărimea populației, gradul de urbanizare etc. Un set ideal de indicatori pentru 

măsurarea condițiilor de locuire ar trebui să furnizeze informații despre caracteristicile de 

consum  ale locuinței  din urban și costurile de locuire, care reprezintă o mare parte din bugetul 

gospodăriei. 

Valoarea rezultată reprezintă un aport pentru viitoarele cercetări ale axelor geografice 

la nivel național în ceea ce privește evaluarea indicelui axei social-economice. Rezultatul final 

este o valoare socială care indică direcțiile de dezvoltare în ceea ce privește valoarea  financiară 

și comercială din Axa Geografică. Consumul dintr-un loc este determinată de nivelul de trai al 

populației. Luând în considerare axa urbană indicatorul rezultată din calculul indicatorilor 

socio-economici, putem confirma că impactul componentelor asupra indicatorilor este vizibil 

și putem investiga crearea unei baze metodologice pentru calcularea scalei de evaluare a axei 

urbane. 

 

 

 

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

BĂBĂIȚĂ  I., Teoria Consumatorului,  Analele Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, 

Seria Economie, Nr. 2/2010, pp . 91-92. 

GORGAN C., CHERSAN, I.C., DRAGOMIR V.D., and DUMITRU M., Food Waste Prevention 

Solutions in the Annual Reports of European Companies. Amfiteatru Economic 24 (60), 2022, p.211. 

PUTZ Ecaterina, LUȚ Dina Maria, Economia Comerțului, Editura Eurostampa Timișoara, 2007 pp. 

9-10,15-16. 

RUSCHCHYSHYN Nadiya, MULSKA Olha, NIKOLCHUK Yuliia, RUSCHCHYSHYN Mariia 

and VASYLTSIV T., The impact of banking sector development on economic growth: Comparative 

analysis of Ukraine and some EU countries. Investment Management and Financial Innovations Volume 

18, Issue 2, 2021, p. 193 

                                                           
77 Gorgan, C., Chersan, I.C., Dragomir, V.D., and Dumitru, M., Food Waste Prevention Solutions in the Annual 

Reports of European Companies. Amfiteatru Economic 24(60), 2022, p.211. 



49 

 

https://ro.economy-pedia.com/11039058-bank-system  

https://cncpic.mai.gov.ro/sectoare/nationale/financiar-bancar   

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table   

https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-

situatia-in-2022-905998.html    

https://bistritabusiness.ro/bistrita-nasaud/   

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/from-farm-to-fork.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.economy-pedia.com/11039058-bank-system
https://cncpic.mai.gov.ro/sectoare/nationale/financiar-bancar
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-situatia-in-2022-905998.html
https://alba24.ro/harta-puterii-de-cumparare-in-romania-alba-in-top-10-judete-cum-ar-putea-evolua-situatia-in-2022-905998.html
https://bistritabusiness.ro/bistrita-nasaud/
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/from-farm-to-fork.aspx


50 

 

Sinonimia toponimică și realitățile socio-geografice / 

Toponymic synonymy and socio-geographic realities 

 

 

Ipate Emil Dănuț78 

 

 
Rezumat. Substituirea unui toponim este un fapt normal, dacă se face în funcție de realitatea 

desemnată, odată cu evoluția caracteristicilor acesteia, atunci când apar modificări socio-geografice, 

fiind apreciate ca normale doar cazurile în care redenumirea este motivată. Prin intervenția neadecvată 

asupra toponimelor poate fi afectat nucleul și câmpul toponimic, adică elemente din structura 

toponimică aflate în corelație cu referentul socio-geografic. În perioada a așa-zisei „democraţii 

populare” (1948−1989), când societatea a fost dominată de propaganda comunistă, s-a generat un 

adevărat tsunami al intervențiilor arbitrare.  

Cuvinte cheie: sinonimie  toponimică, toponime succesive și simultane, toponime motivate și 

nemotivate, toponime succesive arbitrare 

 

Abstract. The substitution of a toponym is a normal fact, if it is done according to the designated 

reality, along with the evolution of its characteristics, when socio-geographical changes occur, only the 

cases in which the renaming is motivated being considered as common. Through inappropriate 

intervention on toponyms, the core and the toponymic field can be affected, i.e. elements of the 

toponymic structure in correlation with the socio-geographic referent. During the period of the so-called 

“people’s democracy” (1948−1989), when society was dominated by Communist propaganda, a real 

flood of arbitrary interventions was generated. 

Keywords: toponymic synonymy, gradual and concurrent toponyms, motivated and 

unmotivated toponyms, arbitrary gradual toponyms 

 

 

Sinonimia  toponimică poate fi definită ca atribuirea unor noi denumiri, în diverse 

perioade, pentru aceleaşi obiective geografice (nume pentru așezări, ape, forme de relief, șosele 

sau de străzi etc.). Raportat la criteriul temporal, sinonimia toponimică se distinge în două 

forme:  

- sinonimia succesivă, situație în care noul nume îl înlocuieşte pe cel vechi; 

- sinonimia simultană, situație în care numele vechi, păstrat în uzul popular, circulă 

concomitent cu cel nou, impus în mod oficial, situaţie specifică acelor teritorii româneşti care 

s-au aflat vremelnic sub ocupaţie străină. 

După criteriul motivației de înlocuire a toponimelor vechi, aceastea pot fi atât toponime 

motivate, cât și toponime nemotivate sau impuse artificial, ultimele nefiind cerute obiectiv de 

vreo modificare a realităților existente. 

Substituirea unui toponim este un fapt normal, dacă se produce la modificarea 

referentului desemnat, odată cu evoluția configuraţiei acestuia, atunci când apar modificări 

geografice, istorice, administrative, economice sau sociale – cazuri în care redenumirea este 

motivată. În opoziție, întâlnim și schimbări de nume de locuri care se produc în urma unor 

intervenții arbitrare a oficialităților, caz în care denumirile noi au un caracter artificial și 

nejustificat. Astfel, toponimele nemotivate devin veritabile piedici în redarea realităților, în 

cercetarea și reconstituirea istorică sau geografică, fiindcă a fost eliminat toponimul 
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reprezentativ pentru a corespunde cu acea realitate, cel care avea funcția de a desemna 

referentul sau situația existentă din trecut. 

Prin intervenția neadecvată asupra toponimelor este afectat câmpul toponimic, adică 

structura toponimică dezvoltată în jurul unui nucleu, cea care desemnează din perspectiva 

denominatorului obiectul de maximă importanţă (socio)-geografică dintr-o microzonă. Cu alte 

cuvinte, dacă e afectat nucleul toponimic, pot fi afectate mai multe nume derivate sau 

subordonate acestuia, reprezentând toponimele care denumesc obiectele de importanţă 

secundară din imediata apropiere a nucleului.16   

Conchidem că, atunci când redenumim un referent, se crează o sinonimie toponimică, 

prin care înţelegem acordarea, pentru aceeaşi realitate socio-geografică, a două sau mai multe 

denumiri.  

Dintre toate perioadele analizate, se remarcă intervenţia brutală a factorilor oficiali în 

perioada a așa-zisei „democraţii populare” (1948−1989), când ideologia propagandei 

comuniste a conceput zeci de mii de intervenții arbitrare în denominarea străzilor, plus 

modificarea a peste 1000 de denumiri ale localităților din România,  acestea fiind înlocuite cu 

noi toponime din cele mai sterile semantic.  

 

1. Sinonime toponimice succesive motivate 

În această categorie, am apreciat ca edificator cazul oiconimului Piatra Neamț,  la care 

se poate identifica chiar și o existență antică sub forma unei așezări fortificate cu numele 

Petrodava. Așazarea strategică sau cetatea Petrodava, fiind menționată documentar în 

Geographica lui Ptolemeu, exista din primele secole ale mileniului I, iar dovezile arheologice 

susțin că așezările fortificate de la Bâtca Doamnei și Cozla marchează un centru militar, politic, 

economic și spiritual între secolele I î.e.n. - I e.n. După cucerirea romană, rolul de punct 

fortificat a dispărut, dar locuirea pe teritoriul orașului a continuat, fiind demonstrată arheologic. 

 

    
 

Fig. 1. Două pagini ale Manuscrisul călugărului Laurențiu, (1377), în care se redau, în limba slavonă, texte din 

Cronica lui Nestor (lucrare pierdută), Sursa imaginilor: Biblioteca Națională a Rusiei, Sankt Petersburg. Sursa 

traducerii: POPA-LISSEANU, G. (traducere și comentarii), Izvoarele Istoriei Românilor (Fontes Historiae 

Daco-Romanorum). Volumul VII. Cronica lui Nestor, București, 1935 / pe dacoromanica.ro.10 

  

În perioada medievală, întâlnim o atestare a oiconimului (în jurul anului 1000)4, care 

apare în Cronica lui Nestor, în limba slavonă, sub forma Piatra lui Crăciun (Korociunov 

Cameni), pe o listă a orașelor timpului respectiv (în spațiul locuit de valachi). Apoi, e menționat 

în Cronica rusească (cca. 1387-1392), sub numele de Kamena (Piatra) – în Lista orașelor valahe 
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de la Dunare3 și în documentele asociate cu expediția regelui maghiar Sigismund de 

Luxemburg în Moldova (din anul 1395), când apare și prima mențiune în cancelaria maghiară 

sub forma de Karácsonkő: „in terra nostra Molduana ante villam Karácsonkő.”5. 

La 31 iulie 1431, Alexandru cel Bun dăruiește Mănăstirii Bistrița două prisăci,  

împreună cu o „casă a lui Crăciun din Piatra”, adică o casă a unui feudal ce a stăpânit locul.  

Conform datelor din Codex Bandinus (secolul al XVII-lea), Piatra a fost locuită în majoritate 

de maghiari și de sași. În decursul timpului, Târgul Piatra, menționat în anul 1453, capătă 

importanță datorită constituirii pe la 1468-1475 a unei Curți Domnești de către Ștefan cel Mare 

(amintită și ulterior, în anii 1552, 1570, 1594).  
 O modificare importanta are loc în anul 1859, fiindcă, la termenul Piatra, se adaugă cel 

de Neamț trecând în categoria de sinonime toponimice succesive motivate, fiindcă trebuia să se 

facă distincția față de alte oiconime precum Piatra Olt (județul Olt), Piatra (sat în comuna 

Remeți, județul Maramureș) etc. 

Dacă ar fi să analizăm motivărea redenominării oiconimului, ar trebui să acceptăm că, 

în noul context socio-geografic, nu este relevantă forma Piatra lui Crăciun și că ar fi mai util 

toponimul Piatra Neamț, cel creat pentru idividualizare în raport cu așezările omonime. În plus 

se stimulează o facilă localizare pe harta administrativ- teritorială sau chiar în hartă mentală a 

romănilor, edificându-se, prin al doilea termen, că această așezarea se află în județul Neamț. 

Știind că în trecut, numele de localităţi era acordat motivate, în cazul oiconimelor 

personale, denominatorul putea alege numele aşezării plecând de la proprietarul acesteia sau de 

la o figură marcantă a locului. Această situaţie s-a rematcat de la începuturile denominaţiei în 

toponimia populară, când, în atestările documentare apar perifraze preconstitutive în care 

numele satului nici nu exista: 

  Astfel la… „8 octombrie 1462, Nicoară Sârbescul era întărit în satele lui de pe valea 

Rebricei: unde a fost curtea lui Duma Negru, unde au fost grecii lui Duma Negru, Drăgeşti, 

Boriseşti, Ţibăneşti, Muncei, unde a fost cetatea lui Duma Negru, precum şi unde a fost Moişă 

Filosoful, cumpărate de la Ilca, fiica lui Popşa, şi de la fiii lui Moişă Filosoful, Danciul şi 

Maruşca. De asemenea, în aceeaşi moşie veche, la 17 martie 1495 Sima Gureş era întărit cu 

jumătate de sat din Sârbi, pe care şi-a împărţit-o cu nepotul său, Nicoară Ciocârlie; stăpânirea 

decurgea din privilegiul bunicilor săi, Oană Popşa şi Moişă Filosoful. Oiconimul „sat din Sârbi” 

este în mod sigur un etnomim în care referentul care s-a împus a fost componența sa etnică,  

Treptat, în documente, apar menționate atât formele vechi de denominare a satelor, cât 

și oiconime personale ce aveau să se impună ulterior în denominarea așezărilor. Pe valea 

Bârladului, în partea superioară, la 9 februarie 1469, fraţii Petrea, Oană şi Duma Brudur erau 

întăriţi în Brudureşti, „unde le este casa”, precum şi în alte sate din vecinătate: Sacalişeştii, 

jumătate din Tonguzeani, Andrieştii,… precum şi o selişte, pe Racovăţ, unde a fost casa 

bunicului lor, Oană Giuratul. Deci, în cazul oiconimelor personale, schimbarea numelui unei 

aşezări apare cel mai adesea în urma schimbării proprietarului. 

Denumirile toponimice descriptive presupun din partea denominatorului surprinderea şi 

evidenţierea prin nume a unei trăsături percepute ca definitorie pentru realitatea desemnată. 

Această caracteristică este de cele mai multe ori de ordin fizicogeografic, aici încadrându-se 

toponimele numite de Iorgu Iordan topografice, care „au, ca punct de plecare, […] înfăţişarea 

sau natura […] topografică” a locurilor numite12. Acestea pot face referire la forma referentului 

(Găureni/Văleni, Piscul, Movila, Valea Mare, Costișa etc.), la natura locului (Budăi, Balta, 

Igriște-loc umed în neogreacă ιγρασια – igrasía*, Seaca / Secătura, Glodeni, Lunca, Pietrăria,  

Lutăria etc.) şi la vegetaţia acestuia (Frasinul, Cornișul , Mesteacănul, Ciritei etc.), la funcția de 

apărare (Cetățuia, cetatea „Între Șanțuri”, Poarta sau Vadul de Aramă, Palanca), funcții 

religioase (Schitul Stavnic, Poiana Mânăstirii, Poiana/Schitul Mera) sau cu funcție complexă 

(Schitul Cetatea). De asemenea, pot surprinde o însuşire distinctivă a obiectului geografic 

denumit (Amara, Ascuţita, Bistriţa, Pojorâta, Pustiata, Ruginoasa etc.).  
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Deşi multe dintre toponimele vechi s-au menţinut până astăzi, există destule situaţii în 

care, sub acţiunea anumitor factori, raportul de motivare dintre numele topic iniţial şi obiectul 

socio-geografic desemnat şi-a pierdut validitatea, ceea ce a determinat redenumirea 

referentului. 

Un caz de sinonimie simultană este cel ce a inclus toponimele Târgul Făinei și Târgul 

Cucului din Iași. Astfel, un toponim urban nou, acordat pentru o parte din perimetrul fostului 

Târg al Făinii, apare în perioada 1816-1847, sub forma denominativă controversată de Târgul 

Cucului, aflându-se chiar mențiunea „Târgul Făinii, ce-i zic acum Târgul Cucului” (fig. nr. 2, 

săgeata 1). Deci, pentru această perioadă avem două toponime care denumesc aceeași piață din 

Iași. Prin concurență sinonimică, Târgul Făinei a dispărut, fiind acceptat toponimul Târgul 

Cucului, cel care corespundea cu noua transformare a referentului. Ca urmare, ne putem întreba: 

„Care a fost acea nouă realitate ce a impus crearea unui sinonim toponimic? 

În Târgul Cucului din Iaşi (existent, ca formă de comerț, până în anul 1965), precum și 

în cazul altor 4 târguri omonime din țară, se constată că vânzătorii, în majoritate evrei, puteau 

evita plata taxelor de târg, practicând un comerţ la limita legalităţii, după cum vama cucului 

desemna, în argoul contrabandiştilor,  acele locurile ascunse de trecere peste graniţă sau pentru 

a evita o vamă (fiindcă despre cuc se crede  că ocupă și depune ouăle în cuib străin, fără nici o 

„vamă”).11 Există și o carte scrisă de Octavian Metea, „Prin vama cucului” în care e descrisă 

viața lui Badea Cârțan, cel ce trecea frecvent granița fără plata vamii, pentru a duce cărțile 

românești în Ardealul din Imperiul Habsburgic. 

 

 
 

Fig. 2. Planul orașului Iași din sec. al XVII-lea (cu prelucrări) 

 

Adesea, dispariţia realităţii evocate era cauza responsabilă de înlocuirea unui toponim. 

Astfel, Uliţa Măjilor din Iaşi (fig. nr. 2, săgeata 2), de exemplu, desemna drumul pe care treceau 

căruţele vânzătorilor de peşte, însă, după încetarea acestei activităţi comerciale, numele străzii 

şi-a pierdut fundamentul semantic, fiind înlocuit succesiv cu denumiri arbitrare precum Strada 

Millo, Strada Primăriei, Strada Mârzescu (Petre 2012: 35). La fel s-a întâmplat și cu alte străzi 

ca: Ulița Trapezănească („a schimbătorilor de bani”) – fig. nr. 2, săgeata 4., cu Ulița 
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Carvasaralei („a cravanelor de mărfuri”) - fig. nr. 2, săgeata 5).  dar și cu Ulița Podul Hagioaei 

sau Ulița Podul de Sus (ulițe podite cu pavele de lemn) - fig. nr. 2, săgeata 3). 

Despre răzeşii din satul Răcătău (judeţul Bacău) decăzuţi din vechile privilegii, mai 

aminteşte astăzi doar oronimul Dealul Mazililor, deoarece oiconimul Mazilii (1892)/Dealul 

Mazililor (1871) a circulat doar o vreme, dispărând în favoarea numelui actual al satului 

(TTRM, I2: 964/2). 

Odată estompat raportul de motivare dintre referentul (socio)geografic şi numele topic iniţial, 

percepţia denominatorului se concentrează pe altă trăsătură frapantă a locului denumit.  

În cazul toponimelor descriptive, primează adesea caracteristicile de natură fizico-

geografică. Pentru satul nemţean Corhana, vechea denumire, Cojocăreştii, a fost abandonată în 

favoarea numelui actual, care face trimitere la aspectul sterp şi râpos al dealului pe care se află 

aşezarea (ibidem: 276/1).  

Uneori, pentru că a devenit singurul element care a „supravieţuit” dezmembrării unui 

camp toponimic vechi, hidronimul dispare, fiind înlocuit cu numele satului riveran (TTRM, I4: 

XVII). Uneori dispare sau este redenumit nucleul oiconimic al unui câmp, caz în care îşi pot 

schimba numele şi derivatele sale toponimice.Ca urmare a înlocuirii oiconimului Leţcanii Vechi 

cu Bogonosul, pârâul Valea Leţcanilor, care curge prin localitate, îşi va schimba numele în 

Pârâul Bogonos. 

 

2. Sinonime toponimice succesive arbitrare sau nemotivate 

Redenominarea toponimică în forme successive devine activă odată cu proclamarea 

independenţei de stat (1877), când „noul statut al României permitea şi impunea un deplin 

control asupra întregului teritoriu, control care necesita şi o bună, precisă şi clară nomenclatură 

topică” (Nicolae, Suditu 2008: 217).  

Dar, intervenţia oficialităţilor comuniste  din perioada „democraţiei populare” 

(1948−1989) este de neegalat, atunci când au şi apărut cele mai multe dintre denumirile sterile 

semantic.Demersurile administrative au avut ca punct de reper unul din cele „de şapte grille” 

vizând aspecte politice, religioase, sociale, etnice, estetice, economice şi etice,  ceea ce a redus 

diversitatea sistemului toponimic popular românesc la denumiri comemorative sau cu conţinut 

semantic abstract şi la nume topice „cu valoare distinctivă redusă sau chiar nulă”, ceea ce au 

generat multiple serii omonimice.13 

În continuare, vom descrie câteva situații reper de redenominare arbitrară. Astfel, după 

anul 1945, Uniune Sovietică și-a extins propriul model politic, economic şi social în jumătatea 

estică a Europei. În acest model, propaganda sovietică includea şi cultul conducătorului suprem 

Stalin (Iosif Vissarionovici Djugaşvili). În Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica 

Democrată Germană, Polonia, România şi Ungaria, a fost atribuit unor importante oraşe numele 

de Stalin. Modelul onomastic impus nu se limita doar la atât, ci includea o lungă listă a liderilor 

comunişti acceptați în acest sens pentru străzi, fabrici, edificii sau monumente. În alt plan, mai 

erau și liste negre cu personalități căzute în dizgație, pentru a fi înlăturate din denominația 

oficială. În ajunul datei de 23 august 1950, moment simbolic pentru propaganda regimului 

comunist, Brașovul și-a schimbat denumirea în Orașul Stalin (decretul nr. 211/1950 consfințea 

redenumirea orașului și a fost citit în Piața Sfatului-redenumită Piața „23 August”, în dimineața 

zilei de 23 august 1950 – ziua națională a României la acea vreme.  Un extras dintr-un document 

oficial emis la 4 ani după schimbarea oiconimului, constata că… „Deși Brașovul a fost 

redenumit Orașul Stalin, nimeni din oraș nu folosește altceva decât vechiul nume.” (extras 

dintr-un raport CIA din 24 mai 1954). 

De fapt, bulgarii au fost primii care au schimbat denumirea unui oraş în Oraşul Stalin, 

în 1949. Şi nu au ales orice oraş, la momentul respectiv Varna era, după Sofia, cel mai important 

oraş al Bulgariei. Apoi a venit rândul Poloniei, un oraş muncitoresc foarte puternic într-o zonă 

industrială din Silezia, oraşul Katowice, care a devenit Oraşul Stalin, dar au revenit la 
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denumirea anterioară după numai 3 ani, în 1956. Un alt oraş care a primit denumirea Stalinvaros 

(Cetatea lui Stalin), a fost un oraş ridicat de la zero, un fel de oraşul Victoria de la noi, dar mult 

mai mare. El fost ridicat ca un oraş metalurgic pe lângă Dunăre, în Ungaria, actualul 

Dunaujvaros. Chiar și în Albania a fost un Oraş Stalin, un mic centru minier Kuţova, de la sud 

de Tirana.14 

Din 1953, oraşul Chemnitz din RDG primea numele de Karl Marx Stadt, apoi în 

Iugoslavia, unde nu a existat un oraş Stalin (din motive de disensiuni politice cu sovieticii), 

actuala capitală a Muntenegrului Podgoriţa s-a numit, din 1946 până în 1992, Titograd, după 

numele liderului communist iugoslav Josip Broz Tito. În România, oraşul Oneşti a primit 

numele de Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar oraşul Ştei a fost denumit Dr. Petru Groza, după 

numele liderilor comunişti români. 

Oraşele Stalin au dispărut odată cu dictatori ridicați în slăvi în mod deșănțat de 

propaganda comunistă: Katowice (Polonia) şi Varna (Bulgaria) şi-a reluat vechile nume în 

1956, Braşovul în 1960, Eisenhüttenstadt (RDG) şi Dunaujvaros (Ungaria) în 1961. În 

acelaşi an 1961, Volgograd (devenit Stalingrad din anul 1925 - în Rusia) şi Doneţk (Ucraina) 

au primit denumirile actuale, iar, ultimo, în 1991 Kuţova (Albania) a fost ultimul „Oraş Stalin” 

care a renunţat la denumirea sa sovietică. 14 

    
Fig. 3. Citirea decretului de către Marin Florea Ionescu, secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale. 

Documentul era semnat și de Constantin Ion Parhon, președintele Prezidiului (sursa: AGERPRES 

FOTO/ARHIVA ISTORICĂ) 

 
Fig. 4 Versantul nordic al muntelui Timpa agresat prin sculptat din brazi a numelui lui Stalin 

(sursa: https://lastegaru.net/2020/12/28/un-deceniu-de-fotbal-in-orasul-stalin-ep-2-mergand-prin-infern/). 

Fig. 5. Astăzi inscripţia nu se mai vede, deoarece brazii s-au amestecat cu foioase, însă, iarna, dacă te uiţi cu 

foarte mare atenţie se mai poate distinge numele lui Stalin 

 

De asemenea toponimele din centrul istoric al Brașovului au fost în permanență un 

ghimpe în coasta activiștilor comuniști, reamintindu-le constant de orașul burgheziei. Așa că s-

a încercat subjugarea sa prin monumente, străzi redenumite după personalități și simboluri 

sovietice, și chiar și prin demolări și defrișări. Bomboana de pe colivă a fost inscripționarea 

realizată din arbori cu defrișări în jurul lor a cuvântului „STALIN” pe versantul nordic al 

muntelui Tâmpa, cel care străjuiește peste centrul vechi (fig. 3). 

Tot în perioada menționată, s-a renunţat mai ales la denumiri de localităţi care invocau 

numele unor personalităţi ostile curentului politic al vremii sau care aveau la bază apelative ce 

https://lastegaru.net/2020/12/28/un-deceniu-de-fotbal-in-orasul-stalin-ep-2-mergand-prin-infern/
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desemnau instituţii vechi ale statului, ori aminteau de regimul burghezo-moşieresc: Poliţenii 

(Vaslui) → Vadurile (1964), Brătenii (Botoşani) → Pădurenii (1948), Avereştii (Neamţ) → 

Stejarul (1964) etc. 

Este cunoscută aversiunea doctrinei comuniste faţă de religie, considerată de Karl Marx 

„opiul popoarelor”. Ca urmare a schimbării unor oiconime care au în componenţă cuvinte sau 

rădăcini de cuvinte ce fac referire la sfera religiosului şi a credinţelor, am creat categoria 

„teonime”. Din această categorie fac parte 43 de denumiri, precum: Călugăru, Călugăriţa, 

Călugăra, Bodeşti-Precista, Crucea, Crucile, Ţintirim, Mitropolia, Rai, Schitu, Papa, 

Mânăstiricea, Protosinghelu, Iad, Iuda, dar şi Strigoanea, Strigoaia. Localitatea Călugăra din 

judeţul Bacău (locuită mai mult de ceangăi) a revenit după 1989 la denumirea iniţială. Ea se 

numeşte astăzi Luizi Călugăra şi are statut de comună. Aşezarea este atestată documentar în 

timpul lui Alexandru cel Bun (1409) sub denumirea de „Liuzi”. Numele propriu Liuzi este încă 

folosit de locuitorii ceangăi, chiar dacă în administraţie poartă denumirea de Luizi.16 

Nu au scăpat de eliminare nici etnonimele susceptibile de discriminarea minorităţilor: 

Ţigănimea (Bacău) → Dealul Mare (1964), Şătrărenii (Iaşi) → Stejarii (1964), Ursarii (Vaslui) 

→ Plopenii (1964), Ungurii (Bacău) → Arinii (1968) sau oiconimele considerate neonorante 

pentru locuitorii aşezărilor desemnate: Baliga (Vaslui) → Viişoara (1929), Băsenii (Iaşi) → 

Mihail Kogălniceanu (1925), Borăştii (Iaşi) → Cuza-Vodă (1929), Găinarii (Vrancea) → 

Făgetul (1964), Graşii (Neamţ) → Dumbrava (1964), Strâmbii (Bacău) → Valea Mică (1964), 

Buzaţii (Neamţ) → Lunca Moldovei (1964), Jăvrenii (Bacău) → Viişoara (1964), Puţenii 

(Galaţi) → Valea Mărului (1964), Tâmpeştii (Suceava) → Grădinile (1964), Tonţii (Neamţ) → 

Râşca (1964) etc. Din considerente de ordin economic, au fost „epurate” şi oiconimele care 

sugerau sărăcia sau deprecierea locului: Glodurile (Bacău) → Izvorul Berheciului (1968), 

Găunoasa (Iaşi) → Poiana Şcheii (1964), Găurenii (Suceava) → Dumbrava (1964), Gropile 

(Bacău) → Dumbrava (1964), Pârlita (Botoşani) → Băluşenii Noi (1964), Cârchiți (Iași) → 

Victoria, Spărieți (Iași) → Pădureni etc. În sfârşit, principiul estetic a funcţionat în sensul 

eliminării denumirilor care, din varii motive, erau percepute ca inestetice: Oasele (Galaţi) → 

Rediul (1964), Sângeroasa (Harghita) → Valea Frumoasă (1964), Boul (Vrancea) → Viişoara 

(1964), Cioara (Vaslui) → Podenii (1964), Văcăria (Vrancea) → Brădetul (1964) etc. 

Dintre noile oiconime impuse de oficialităţi, multe au funcţie comemorativă, invocând 

personalităţi marcante ale ţării: Alexandru Vlahuţă (1956) ← Pătrăşcanii (Vaslui), Avram Iancu 

(1948) ← Ichimenii-Morţun (Botoşani), Ciprian Porumbescu (1956) ← Stupca (Suceava), 

Dimitrie Cantemir (1948) ← Valea Răchiţii (Botoşani), Ion Neculce (1968) ← Prigorenii Mici 

(Iaşi), Mihail Kogălniceanu (1925) ← Bășăni etc. 

S-au înlocuit și oiconimele acordate în onoarea membrilor familiei regale: Poşta Roman 

(Neamţ) → Elisabeta-Doamna (1887) → Horia (1948); Prodăneştii (Galaţi) → Regele 

Ferdinand (1924) → Prodăneştii (1950); Gherăieştii Noi (Neamţ) → Principele Ferdinand 

(1904)/Ferdinand (1924) → Gheorghe Doja (1948) → Gherăieştii Noi (1964); Satul Nou (Iaşi) 

→ Principesa Maria (1904) → Tudor Vladimirescu (1948); Regina Maria (Vaslui, 1925) → 

Toader Enache (1948) → Băltăţenii (1964); Principele Mihai (Botoşani, 1924) → Tudor 

Vladimirescu (1948) etc. 

Astfel au apărut și toponime artificiale, fără nici o legătură cu realitatea socio-geografică 

denumită, cu conţinut semantic abstract: Independenţa (1887) ← Maxinenii (Galaţi), Progresul 

(1964) ← Putreda (Botoşani), Unirea (1964) ← Păţeştii (Bacău), Victoria (1964) ← Filipeştii 

(Botoşani), precum şi pe cele amintind de războiul de independenţă: Griviţa (1887) ← Hotarul 

Bivolului (Neamţ), Vânătorii (1887) ← Sultanul (Galaţi) etc. 

Schimbarea numelui unei aşezări era propusă de primăria locală, dar alegerea noii 

denumiri intra în sfera de competenţă a organelor centrale. După cum arată Dragoş Moldovanu, 

acestea au oferit o paletă relativ restrânsă de opţiuni pentru înlocuirea oiconimelor vechi. S-au 

propus, astfel, liste cu „personaje exemplare, al căror nume putea fi transferat în toponimie” , 
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dar şi cu entopice menite să surprindă „condiţiile geografice şi topografice, precum şi 

particularităţile locale şi de trai” ale localităţilor redenumite. Că opţiunile oferite nu au fost 

foarte generoase se poate deduce din frecvenţa cu care s-a făcut uz, mai ales în anul 1964, de 

oiconime precum Delenii, Fântânelele, Izvoarele, Livezile, Pădurenii, Poienile/Poiana,  

Stejarul/Stejarii, Vălenii, Vâlcelele,Viişoara etc., fără capacitate de individualizare, dar cu 

şanse mari ca „de cele mai multe ori […] «să se potrivească» cu realităţile” locului desemnat 

(ibidem: LVI). Având ca prim deziderat impunerea în memoria colectivă a unor valori politico-

sociale noi, reconfigurarea oiconimiei româneşti pe cale administrativă a ignorat raportul de 

motivare existent între numele topic vechi şi referentul desemnat. Dezinteresul pentru 

informaţia lingvistică rezidă şi în înlocuirea unor oiconime care, la o primă vedere, au fost 

considerate „incomode”.16 

 

3. Sinonime toponimice simultane 

Dubletele toponimice simultane sunt caracteristice mai ales situaţiilor de ocupaţie 

străină a teritoriilor româneşti, când pentru aceeaşi aşezare circulă paralel două nume diferite: 

cel vechi, românesc şi cel impus de administraţia străină. În Bucovina habsburgică, de pildă, 

oficialităţile nu au folosit ca atare numele românesc al satelor pe teritoriul cărora s-au înfiinţat 

coloniile noi, ci au preferat să-l traducă (Fürstenthal – Voievodeasa, Schwarzthal – Negrileasa) 

sau chiar l-au înlocuit printr-o creaţie toponimică. Aceasta fie onora unele personalităţi în viaţă 

(Cârlibaba – Mariensee, Măneuţi – Andreasfalva, Dorneşti – Hadikfalva, Vorniceni– 

Joseffalva), fie pornea de la caracteristicile fizico-geografice ale locului denumit (Buchenhain, 

desemnând o zonă cu o pădurice de fagi – Poiana Micului, Eisenau, numind o poiană unde 

existau zăcăminte de fier – Prisaca Dornei). Populaţia autohtonă a continuat să folosească 

numele vechi româneşti, cele străine fiind utilizate doar la nivel politico-administrativ. De 

altfel, acestea şi dispar după 1918, când se interzic prin lege „denumirile întrebuinţate de 

administraţiile fostelor dominaţiuni străine”. 16 

Ca o excepţie de la regulă, localnicii din Vadul Negrilesei îşi numesc şi astăzi satul 

Şfarţântal (sau doar Şfarţ), variantă „românizată” a germ. Schwarzthal (Diacon 1989: 252). O 

altă reminiscenţă, tot la nivel popular, a germanizării toponimice în Bucovina este şi numele 

muntelui Fusa (< germ. Fuss „picior de munte”), menţinut până astăzi, care a fost acordat de 

coloniştii de la Freudental în locul presupusei denumiri româneşti Ciumârna.16 

Ocupaţie străină cu repercusiuni asupra toponimiei naţionale a cunoscut şi Basarabia. 

„În spiritul regimurilor de administrare de altădată” (Eremia, Răileanu 2008: 15), foarte multe 

localităţi au fost redenumite şi aici: Dolna → Puşkino, Ialoveni → Kutuzovo, Sângerei → 

Lazovsk, Şoldăneşti → Cernenko etc. Faptul că aceste denumiri străine nu au găsit ecou în 

rândul populaţiei autohtone rezidă în promptitudinea cu care s-au reluat, oficial, numele vechi 

imediat după 1989, an în care s-a şi revenit la grafia latină şi s-au adoptat norme ortografice 

unitare. Însă nu doar denumirile străine s-au lovit de reticenţa localnicilor, ci şi numele 

româneşti acordate arbitrar de oficialităţi. Tot Dragoş Moldovanu prezintă cazuri când în uzul 

popular a continuat să circule fie numele vechi al unei aşezări, fie patrionimul aferent acestuia. 

De pildă, Oneşti s-a menţinut alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar şi în unele publicaţii 

oficiale, iar locuitorii fostului sat Şerbeşti, astăzi Ştefan cel Mare, au continuat să spună „mă 

duc la şerbeşteni” şi nu „mă duc la Ştefan cel Mare”.16 

În final, remarcăm faptul că înlocuirea unui nume topic vechi cu o denumire nouă atrage 

după sine riscul trecerii în uitare a istoriei referentului desemnat, tezaurizată tocmai în 

toponimul eliminat. Dacă sinonimia toponimică motivată se dovedeşte a fi „legitimă” şi 

„natural” în condiţiile schimbărilor de ordin istorico-social, administrativ sau geografic, 

redenominarea de către funcționarii publici poate produce efecte nedorite asupra toponimiei 

româneşti, mai ales atunci când nu se face distincția prin raportarea la referentul desemnat. 
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Ipoteze de lucru asupra toponimului ,,Ungheni” /  

Working hypotheses on the “Ungheni” toponym 

 

 

Paraschiv Viorel79 

 

Rezumat. Explicarea toponimului unui loc este o analiză complexă și multicriterială, ce 

presupune algoritimizarea informației și interpretări comparative. Încercarea de față urmărește să 

completeze explicațiile de până acum asupra toponimului ,,ungheni”. 

Cuvinte-cheie: toponomastică, unghi, unghii, ungheni 

 

Abstract. Explaining the toponym of a place is a complex and multicriteria analysis, which 

involves the algorithmization of information and comparative interpretations. The present attempt aims 

to offer a complete explanation on the “Ungheni” toponym. 

Keywords: toponymy, unghi [angle], unghii [nails], ungheni 

 

Introducere. Cel mai des invocată explicație a toponimului ,,ungheni” este legată de 

meandrul sau de meandrele Prutului din dreptul actualului oraș Ungheni – Republica Moldova, 

dar și pe evoluția comună a vechilor vetre ale satului dublet ,,Ungheni” sau ,,Unghenii”, situat 

de o parte și de alta a râului, în cadrul Principatului Moldovei de până la 1812 și al României 

Mari (27 martie 1918 - 28 iunie 1940 și 22 iunie 1941 – 23 august 1944). Numele inițial al 

satului ar fi fost ,,unghiul”, între 1462 și 1587, după cotitura (meandrul) Prutului care face un 

unghi drept ca semn al continuității istorice și demografice pe aceeași vatră80, în condițiile în 

care de-a lungul perioadei medievale vetrele satelor erau pustiite de războaie sau invazii barbare 

(tătarii, cazacii sau turcii), iar majoritatea gospodăriilor erau de tipul bordeielor. 

Discuții. Pentru o justă analiză de teren trebuie să admitem dovezile și interpretările de 

ordin geomorfologic ale luncii comune Jijia - Prut de-a lungul evoluției sale recente și mai ales 

din ultimele secole. Condițiile climatice de ansamblu ale regiunii determinau în perioada 

medievală medie și târzie o scurgere necontrolată a debitelor râurilor, cu creșteri puternice ale 

apelor în perioada primăvară-vară care produceau, mai ales în trecut, inundații uneori 

catastrofale și schimbări ale cursului albiilor meandrate ale Prutului și a Jijiei, aspecte destul de 

vizibile pe hărțile satelitare actuale81. În sectorul actualei vetre a dubletului Ungheni, evoluția 

geomorfologică a albiei râului Prut a suferit modificări care se pot reconstitui și pe baza 

profilelor de sol aluvial82. Prutul are maluri asimetrice, versantul stâng mai înalt este concav și 

cu terase de versant bine consolidate, față de malul drept care este convex unde terasele de luncă 

                                                           
79 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 18 A, e-mail: 

paraschiv03@gmail.com  
80 ,,Documenta Romaniae Historica”,  Moldova, vol. II, pag. 149-151 și vol. III, DIR, veacul XVI, A, Moldova 

citat de https://unghiul.info/social/2126-vechimea-i-originea-numelui-ungheni-in-lumina-documentelor-scrise   
81 Google.earth, 2020-2022 și Paraschiv, Niculiță, 2022 
82 Paraschiv, Niculiță, 2022 

mailto:paraschiv03@gmail.com
https://unghiul.info/social/2126-vechimea-i-originea-numelui-ungheni-in-lumina-documentelor-scrise
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sunt sculptate în aluviunile depuse de râu sub forma unui grind prelung, care a determinat și 

cursul paralel al Jijiei inferioare.  

Documentul istoric care atestă ,,unghiul” mai jos de Fâlfoe, pe Jijia datat din vremea lui 

Ștefan cel Mare, la 20 august 146283, este considerat actul constitutiv istoric al satului 

,,Ungheni”. Noi considerăm că este vorba de o evoluție concentrică de migrare a vetrei așezării 

inițiale de pe Jijia pe Prut. Actuala vatră a orașului Ungheni, extinsă sub stăpânirea rusă și 

sovietică, s-a dezvoltat la nord de amplasamentul vechii cetăți și a târgului Țuțora, situat la 

vadul Prutului. De altfel, trebuie să observăm faptul că orașul Ungheni s-a dezvoltat foarte mult 

în perioada sovietică și mai ales după 197284 când se extinde teritorial în lungul Prutului, pe 

direcția nord-sud, înglobând satele din apropiere. 

Istoric, modificarea vetrelor așezării au evoluat cel mai sigur prin roiri succesive și 

posibil în urma unor inundații catastrofale comune ale Prutului și Jijiei. Prutul și-a modificat 

cursul și albia ca urmare a inundațiilor catastrofale, fiind cunoscute formarea ,,prutețelor” pe 

acest sector de luncă comună Jijia-Prut85. Satele medievale erau formate mai ales din bordeie, 

astfel încât dovezile istorice și cele materiale existente cândva se găsesc acum sub stratele 

groase de aluviuni aduse de râuri.  Populația a migrat în timp către punctele altimetrice mai 

stabile ale Prutului, pe terasele de albie majoră mai zvântate, ținând cont de dependența 

locuitorilor față de pescuit și folosirea apelor pentru legumicultură în sezoanele secetoase.  

O altă ipoteză desprinsă din studiile de teren și harțile satelitare corelate cu evenimentele 

istorice descrise se referă la posibilitatea confluenței Prut-Jijia în unghi drept, un alt ,,unghi” de 

interpretare. Albia Jijiei inferioare a fost amenajată în perioada medievală târzie pentru 

construirea morilor de apă ale Mănăstirii Râșca și ulterior, pe același amplasament, a primei 

,,fabrici” de postav de la Chiperești creată de Domnitorul Grigore Alexandru Ghica la 1775. O 

interpretare asupra evoluției albiei sale în ultimele 300-400 de ani și a raportului de confluență 

se poate face doar prin profile de adâncime pentru o datare precisă.  

Considerăm că în cele mai multe cazuri popularea și formarea satelor dublete s-a realizat 

dinspre malul drept spre cel stâng. Pe baza studierii materialului cartografic din secolul al 

XVIII-lea, cum sunt hărțile lui Dimitrie Cantemir și F.G. Bauer (Bawr), observăm codrii extinși 

pe malul stâng al Prutului și terenurile semi-împădurite și cu pajiști extinse ale braniștei86 

domnești din lunca comună Prut-Jijia, pe malul drept. Chiar documentul de atestare 

documentară din 1462 menționează ,,două iezere și toate poienele...” confirmând gradul de 

                                                           
83 „Din mila lui Domnezeu, noi Ștefan voievod, domn al Țării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră, 

tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a venit, înaintea noastră și înaintea tuturor boierilor 

noștri moldoveni…, pan Bratul, fiul Procelnicului… și a vândut ocina sa dreaptă, din uricul său drept, un sat, 

anume Unghiul…Iar la aceasta este mare mărturie însumi, domnia mea, Ștefan voievod…”. Pe verso, câteva 

însemnări din secolele XVIII și XIX, între care una: „Ștefan voievod, din leat 6790 (1462) august 20. Pe sat 

Unghenii, pe Prut; cu două ozere și cu toate poienile” (https://news.ungheni.org/istoricul-vasile-iucal-despre-20-

august-1462-prima-atestare-documentara-a-unghenilor-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/) 
84 Potrivit unui document intern al URSS (1970) s-a decis dezvoltarea puternică a orașelor de la hotarul vestic al 

RSS Moldovenești prin care se urmărea un joc de imagine a superiorității comunismului sovietic, ce devenea 

contestat în zonă. Începuse să se afirme o elită comunistă autohtonă (suveranistă și timid pro-românească) iar rușii 

conștientizau pericolul emancipării naționale din mica republică. Practic, prin dezvoltarea arhitecturală rapidă a 

orașelor Lipcani, Ungheni, Leova, Cantemir și Cahul, au fost aduși numeroși alohtoni pentru a schimba structura 

etnică în zona hotarului de la Prut...(mărturisiri la Chișinău  cu Grigore Vieru,  februarie-martie 1990 – mss, 

Paraschiv) 
85 Paraschiv, Niculiță, 2022 
86 Giurescu, 1976 și Iordan, 1963 

https://news.ungheni.org/istoricul-vasile-iucal-despre-20-august-1462-prima-atestare-documentara-a-unghenilor-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/
https://news.ungheni.org/istoricul-vasile-iucal-despre-20-august-1462-prima-atestare-documentara-a-unghenilor-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/
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acoperire al terenurilor cu vegetație forestieră87. O dovadă clarificatoare asupra acestei ipoteze 

este legată de moșia și satul Dănuțeni, mai cunoscută acum ca parte componentă a orașului 

Ungheni (pe malul stâng, la sudul orașului), dar care apare inițial pe malul drept ca sat de sine 

stătător situat între actualele vetre ale satelor Bosia și Ungheni88. Vatra acelui sat se găsește 

acum, cel mai probabil, tot sub aluviunile aduse de Prut la inundațiile mari. Cât privește 

,,certificatul de naștere” al celor două așezări românești cu numele ,,Ungheni”, în realitate un 

sat de tip dublet secționat de Prut, considerăm că părerile enunțate de cercetătorii Gh. 

Ghibănescu, Ion Bogdan, Mihai Costăchescu și Letiția Zăhărescu  ca și a celor mai recenți, așa 

cum este Vasile Iucal, sunt adeverite ca datare, însă nu este precizată și ca localizare cu precizie 

fizico-geografică.   

Legat de sensul termenului unghi89 putem invoca și sinonimul de ,,colț” sau ,,cot”, cum 

ar fi chiar colțul meandrului Prutului, care ar putea fi o altă variantă de lucru asupra 

toponimului. ,,Colț” și ,,cot” sunt sinonime des întâlnite pe ,,braniștea domnească”, în 

majoritatea satelor dublete de pe cursul mijlociu al Prutului (exemplu: Cotul Armanului și Cotul 

mort pe Jijia sau Cotu morii, în comuna Costuleni - România)90. Există toponime dispărute 

,,unghiul” care cel mai sigur erau completate cu sufixe antroponimice pentru delimitare, 

exemplu fiind satul/cătunul ,,Unghiul lui Păr”91 situat tot pe Prut, contopit cu satul Vladomira 

din comuna Trifești județul Iași. De altfel, termenul ,,meandru” se referă la o ,,buclă accentuată 

a unei ape curgătoare în zone joase”, sinonim ,,cot” sau ,,sinuozitate”92. Sunt și alte numeroase 

toponime ,,cot” sau ,,cotu” pe Prut, amintim vetre de sate Cotu Bran93 și Cotu lui Ivan (comuna 

Golăiești, județul Iași). Tot din același registru amintim satul Cotu Vameș, pe Siret, în județul 

Neamț (comuna Horia), caz în care sufixul ,,vameș” poate fi antroponimic de la un vameș 

stabilit în zonă, sau de ,,vameș” al unui vechi pod peste râu sau chiar ,,vameș” de moară pe 

Siret. 

Mai sunt și acum localități românești cu același nume sau derivate, așa cum este  

,,Ungheni” un oraș în județul Mureș situat la confluența râurilor Mureș și Niraj sau satul 

,,Unghi” din comuna Dragomirești, județul Neamț, situat pe Valea Mare într-o zonă cu 

numeroase acumulări antropice (iazuri) seculare. 

Alte explicații toponimice ar putea veni și de la sensul termenului ,,unghii” care se referă 

la cele două instrumente arcuite din lemn, în formă de pârghie, pentru ridicat și lăsat coșul lesei 

la pescuit, știut fiind că satul inițial era populat de pescari! ,,Unghenii” fiind așadar locuitorii 

care confecționau ,,unghii”, adică acele instrumente pescărești. Această ipoteză este în opinia 

noastră mai puțin probabilă, ca și cele vehiculate într-o legendă locală din vremea lui Vasile 

Lupu povestită de Gh. Copot în 1977 sau despre presupusele descoperiri ,,arheologice” ale 

unghiilor unor copitate în zonă care apar în bibliografia studiată. 

Concluzii.  Toponimul ,,ungheni” are câteva ipoteze veridice asupra posibilelor sale 

origini toponomastice explicate multicriterial. Însă, asupra locului vetrei vechi istorice a 

                                                           
87 Giurescu, 1976 
88 Chirica, Tanasachi, 1984 - volumul I 
89 Conform DEx 1998 pag 1135 
90 Paraschiv, ,,Monografia geografică a comunei Costuleni, județul Iași”, Universitatea “Al. I Cuza” Iași, lucrare 

de licență, 1992 (mss) 
91 Obreja, 1979: 239 
92https://dexonline.ro/definitie/meandru  (2021) și DEx, 1998 
93 recent dispărut (mss – Paraschiv, 2022) 

https://dexonline.ro/definitie/meandru
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așezării considerăm că lucrurile sunt incerte, chiar dacă aproximările ar putea să fie destul de 

aproape de realitate. Mobilitatea vetrelor de sat medievale era determinată de stabilitatea 

politică precară (invazii, războaie, colonizări posibile94), stabilitatea reliefului acumulativ la 

manifestarea hazardului hidrologic (inundațiile repetate ale Prutului și Jijiei) și precaritatea 

materialelor din care erau confecționate ,,casele” (cvasidominantele bordeie), sunt acele 

variabile care se vor putea desluși mai temeinic pe baza profilelor în solul aluvial al luncii și în 

grindul longitudinal al Prutului, în urma cărora localizarea așezării va fi una fără dubii. Un lucru 

credem că poate fi sigur și anume faptul că vatra inițială a satului dublet ,,Ungheni” a fost pe 

malul drept al Prutului fiind datată în perioada medievală medie, iar că dezvoltarea vetrei prin 

,,roire” pe malul stâng al râului s-a făcut în perioada medievală târzie. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Zamfir_Ralli-Arbore
http://unghiul.info/social/2126-vechimea-i-originea-numelui-ungheni-in-lumina-documentelor-scrise
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Învățarea activă – metode și exemple de sarcini de lucru / 

Active learning – methods and examples of work tasks 

 

 

Hadarag Necoară Marnela95 

 

 
 

Rezumat. Învățarea activă presupune activități și metode diferite prin care elevul intră în contact 

direct cu materialul studiat fie prin învățare bazată pe sarcini, prin coooperare, prin proiect, prin 

experiență sau prin joc didactic. Fiind învățare centrată pe elev organizarea sarcinilor de lucru trebuie 

să permită un design didactic care să stimuleze creativitatea. 

Cuvinte-cheie: învățare participativă, creativitate, responsabilitate 

 

Abstract. Active learning involves different activities and methods by which the student comes 

into direct contact with the study material either by task-based learning, cooperation, project, experience 

or games. Being a student-centered learning, organizing the work tasks must allow a lesson planning 

that stimulates creativity. 

Keywords: participatory learning, creativity, responsibility 

 

 
,,Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi învăţa.” 

 (proverb chinezesc) 

 

Învățarea activă este un proces ce permite elevului un contact direct cu materialul 

studiat. Prin învățare activă se înțelege un tip de activitate didactică ce se bazează, în principal, 

pe activitatea elevului, pe intervenția sa nemijlocită, transformatoare, asupra materialului de 

studiat. Prin învățarea activă sunt introduse conținuturi educaționale utile pentru a-i ghida pe 

elevi către dezvoltarea personală și profesională. Educația centrată pe elev este cea ale cărei 

structură, conținut și organizare țin cont de nevoile elevilor. Astfel, interesele, istoricul 

personal, mediul familial, condițiile de viață și nevoile specifice ale elevilor sunt luate în 

considerare și respectate. Toate acestea au un efect pozitiv asupra stimei de sine și a motivației 

elevilor, facilitând, în același timp, o relație bună profesor-elev. 

Educația centrată pe elev pune accentul pe personalitatea celui care învață, ceea ce 

înseamnă că elevii sunt percepuți ca indivizi cu o personalitate independentă (Helmke, 2012). 

În educația centrată pe elev, aceștia sunt tratați cu seriozitate și apreciați ca indivizi, indiferent 

de performanțele sau succesul școlar.  

Obiectivele învățării active sunt abilitățile de rezolvare a problemelor, gândirea critică, 

punerea întrebărilor, autodeterminarea și deschiderea față de diversele soluții. Astfel, învățarea 

trebuie să se bazeze pe teme complexe, realiste și relevante care declanșează construirea 

cunoștințelor elevilor și înlesnesc „învățarea prin descoperire”. Elevii trebuie încurajați să 

adopte și să discute despre puncte de vedere și perspective diferite. Pentru a putea face asta, ar 

trebui să li se prezinte abordări diferite ale unei teme. De asemenea, elevii trebuie să aibă ocazia 

                                                           
95 Profesor și director la Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iași, str. Mușatini, nr. 12, cod 700591, e-mail: 

mar24len@yahoo.com  

mailto:mar24len@yahoo.com
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să discute deschis și să schimbe idei. Totodată, elevii trebuie să fie conștienți că sunt 

responsabili de procesul lor de învățare și de calitatea rezultatului învățării.  

Învățarea bazată pe sarcină înseamnă că elevul lucrează pentru îndeplinirea sarcinii, nu 

profesorul. În procesul rezolvării acestor sarcini, ei explorează mai multe căi de găsire a soluției 

și astfel dobândesc competențe și abilități utile. Se acordă elevilor libertatea de a încerca diferite 

modalități de rezolvare a problemei, iar temele analizate vor fi învățate și înțelese mai ușor. 

Învățarea pe bază de sarcini pregătește elevii pentru viață, creând situații reale de viață drept 

cadru pentru învățare.  

Învățarea bazată pe sarcini urmează un model care poate fi descris în termeni generali:  

- Elevii au o sarcină pe care trebuie s-o rezolve (prezentată de profesor sau citită de elevi); 

- Elevii își fac un plan de acțiune; 

- Elevii implementează planul de acțiune; 

- Elevii reflectează asupra procesului de învățare și își prezintă rezultatele. 

Exemple de sarcini de lucru: vizitarea unei întreprinderi, discuția cu unii specialiști, 

realizarea unor interviuri sau anchete. 

Model de plan pentru desfășurarea unui interviu sau a unei anchete: 

1. Scopul: Care este tema ta? Ce vrei să afli?  

2. Pregătire: Cine ar trebui să participe? Cum vei găsi oamenii potriviți? 

Când are loc interviul/ancheta? Cum vor fi înregistrate? 

3. Întrebările: Cum sunt formulate întrebările? Câte întrebări vor fi adresate? Cât de timp? 

4. Conducerea anchetei/interviului: asumarea rolurilor la nivelul grupului. 

5. Evaluare 

6. Prezentarea: prezentarea în fața clasei; scrierea unui articol; crearea unui poster etc.  

Învățarea prin cooperare se concentrează asupra dezvoltării deschiderii față de ceilalți 

atunci când elevii lucrează împreună, asupra comunicării și dezbaterilor. Elevii lucrează în 

grupuri, simt ce înseamnă să fii acceptat de ceilalți și apreciat, pentru că membrii echipei își 

împărtășesc cunoștințele cu o mai mare libertate. Învățarea prin cooperare tratează procesul de 

învățare ca pe un proces care are loc la nivel individual, dar care necesită schimburi sociale 

(Hild, 2011). Profesorii trebuie să fie atenți să acorde în mod echilibrat timp pentru lucru 

individual și pentru lucru în grup. Schimburile sociale transformă procesele de învățare 

individuală în procese de învățare colectivă. Elevii învață gândindu-se la ei înșiși și văzând 

abilitățile, ascultând și dezbătând opiniile altora. Metodele de învățare prin cooperare cuprind 

ambele niveluri: nivelul individual și nivelul de grup. 

Exemple de sarcini de lucru: jocuri de grup, activități de grup și dezbateri.  

O dezbatere ne ajută să conștientizăm că există opinii variate despre o temă și să înțelegem 

avantajele și dezavantajele problemelor controversate. Pentru a susține o dezbatere, este nevoie 

de o întrebare controversată la care se poate răspunde cu da sau nu. Într-o democrație, există 

întotdeauna mai mult decât o singură soluție sau opinie. 

Două opinii – o dezbatere, cum se procedează? 

- împărțiți clasa în două grupuri (pro și contra); 

- fiecare grup găsește argumente posibile pentru a susține opinia lor;  

- fiecare grup desemnează doi vorbitori. 

Dezbaterea este organizată în trei părți:  

- runda de deschidere: fiecare vorbitor explică pe scurt argumentele grupului;   
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- dezbaterea: vorbitorii prezintă argumentele și încearcă să contracareze argumentele părții 

adverse; 

- runda de închidere: fiecare grup are ocazia de a sintetiza opinia. 

Persoana care urmărește timpul: alegeți pe cineva din clasă care este responsabil cu 

urmărirea timpului în timpul dezbaterii: 

- runda de deschidere nu ar trebui să dureze mai mult de opt minute; 

- runda de dezbatere ar trebui să dureze nu mai mult de șase minute; 

- runda de închidere ar trebui să dureze nu mai mult de patru minute; 

- dacă cineva depășește timpul alocat, sună clopoțelul. 

Observatorii: elevii care nu sunt vorbitori în timpul dezbaterii observă ce se întâmplă. După 

dezbatere, ei spun ce au notat folosind următoarele puncte de plecare: ce argumente s-au 

prezentat; cine a fost implicat și cum; ce argumente au fost convingătoare; cum au vorbit 

vorbitorii (folosind limbajul corporal, au vorbit suficient de tare, au vorbit expresiv)? 

Învățarea pe bază de proiecte poate fi privită și ca „o metodă de predare în care elevii 

dobândesc cunoștințe și abilități lucrând pe o perioadă extinsă de timp cu scopul de a investiga 

și răspunde la o întrebare, o problemă sau provocare complexă”96. Proiectele sunt 

interdisciplinare, ceea ce înseamnă că implică utilizarea unor cunoștințe din discipline diferite 

și a unor obiective ce țin de diverse discipline, nefiind bazate pe una singură. Mai mult, 

învățarea pe bază de proiecte vizează deprinderea unor abilități transversale. 

Exemple de sarcini de lucru: identificarea problemelor de mediu din spațiul limitrof școlii, 

gestionarea deșeurilor din școală, reducerea consumului de energie din școală, funcțiile 

localității natale. 

Listă de verificare pentru realizarea unui poster prin intermediul căruia se prezintă 

proiectul: 

Titlul: ar trebui să fie scurt și interesant; vizibil de la distanță. 

Scrierea: ar trebui să fie suficient de mare și de lizibilă. Dacă folosești un computer, nu 

folosi prea multe fonturi. Scrie propoziții scurte, care sunt vizibile de la distanță. 

Imagini, fotografii, grafice: acestea ar trebui să susțină ceea ce ai de spus și să facă posterul 

interesant. Limitează-te la câteva imagini care impresionează. 

Prezentare: unde vei poziționa titlurile, simbolurile, marcatorii, căsuțele, fotografiile și 

imaginile? Fă o schiță a posterului înainte de a începe. 

Pune împreună totul cu atenție: posterul ar trebui să completeze formatul ales dar ar trebui 

să nu fie înghesuit. 

Învățarea prin experiență este o metodă de învățare care implică experiența directă. 

Abilitățile, cunoștințele și experiența sunt acumulate în afara cadrului academic tradițional. 

Conceptul de învățare prin experiență a fost testat prima dată de John Dewey și Jean Piaget. 

Kolb (1984) a descris învățarea ca un proces în patru pași: observarea;  gândirea; emoțiile; 

acțiunea.  

Ciclul învățării realizat de Kolb (1984) descrie procesul de învățare prin experiență: 

 Experiența: Înseamnă să retrăiești ceea ce s-a întâmplat. Este o reamintire a 

evenimentelor semnificative asupra a ceea ce s-a întâmplat.  

                                                           
96 Buck Institute for Education, 2014 
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 Exprimarea: Te obligă să te focalizezi pe calitatea experienţei şi să-ţi pui întrebări de 

genul: Cum a fost? Cum te-ai simțit? 

 Examinarea: Presupune analiza și raționalizarea experienței avute.  

 Explorarea: Înseamnă pregătirea pentru explorarea unor comportamente reieşite din 

stadiile anterioare. 

Caracteristici ale învățării experiențiale: 

- asigură o implicare activă a elevului și se bazează pe experiențele lor; 

- asigură un dialog activ între profesor şi elev și implică reflecția activă; 

- învățarea începe cu ideile și conceptele elevului;  

- experiențele personale și dezvoltarea personală sunt valorizate; 

- evaluarea este considerată a fi o experiență de învățare pe care elevii învață să o aplice 

pe ei înșiși; 

- învățarea este organizată în jurul experienței - experiențele anterioare ale elevilor sunt 

luate în considerare încă din faza de proiectare a cursului; 

- învățarea este centrată pe fiecare persoană în parte; 

- este o învățare bazată pe percepție, nu pe teorie - învățarea prin experiență stimulează 

abilitățile elevilor de a motiva și explică un subiect, din perspectivă proprie. 

Exemple de acțiuni pentru a implica învățarea prin experiență: studiile în afara țării,  

excursiile, cercetarea pe teren și proiectele ce combină învățarea cu serviciile în folosul 

comunității.  

Utilizarea jocurilor pentru a sprijini cooperarea și competențele sociale, gândirea 

creativă, gândirea critică sau pentru a exersa abilități specifice unei zone de învățare. În context 

școlar, jocurile pot fi folosite și pentru a declanșa o schimbare în mod conștient și pentru a 

percepe anumite lucruri cu ajutorul simțurilor (mișcare, auz, văz, simțul tactic etc.).  

Învățarea autoindusă și autodirijată este mai profundă și rezistă mai mult în timp. 

Jocurile pot fi o parte importantă a predării în școală și în clasă. Studiile care au analizat 

influența jocurilor în context școlar indică faptul că acestea contribuie la atitudinea pozitivă a 

elevilor, cresc motivația, modifică atitudinile față de procesul de învățare și îmbunătățesc 

abilitățile de rezolvare a problemelor. 

Funcțiile jocurilor: 

• Autodefinită: Practicarea jocurilor de dragul jocurilor. Contribuie la crearea unei atmosfere 

plăcute.  

• Catalizatoare: Practicarea jocurilor pentru a sprijini tranziția de la o situație la alta (de 

exemplu, de la grădiniță la școală sau de la timpul liber la lecții). 

• De sprijinire a anumitor aspecte ale învățării: Jocurile pot contribui la transmiterea unui 

conținut (de exemplu, open learning). 

Deprinderea unor jocuri noi poate pune bazele necesare pentru a accesa un anume tip de 

conținut, pentru a dezvolta anumite abilități sau a explora noi aspecte ale unei probleme. 

• De sprijinire a unor aspecte ale educației: Jocurile interactive sau scenice pot sprijini 

procesele educaționale (de exemplu: educație sanitară, comportament social, conștientizarea 

regulilor). 

• Diagnostic și suport: Profesorii pot observa cu ușurință elevii atunci când aceștia se 

joacă. De asemenea, pe parcursul jocurilor, elevii pot fi sprijiniți individual, astfel că jocurile 

pot contribui la promovarea abordării diferențiate. 
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• Relaxare: Jocurile pot fi folosite pentru a compensa lecțiile foarte solicitante 

intelectual, fiind o ocazie de relaxare și mișcare. 

Exemple de jocuri geografice: jocul denumirilor geografice, adevărat sau fals, lista 

alfabetică, jocul țărilor, itinerare geografice, cuvântul nepotrivit. 
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Naturalistic and visual-spatial intelligence – self-activation and 

development opportunities during fourth grade Geography classes / 

Inteligența naturalistă  și cea vizual – spațială – posibilități de activare și 

dezvoltare la orele de Geografie (clasa a IV-a) 

 

Corduneanu Flaviana97 

 

 Rezumat. Howard Gardner recomandă profesorilor care predau în învățământul primar să 

gândească experiențe de învățare variate, pentru a construi o relație afectivă puternică între elevi și 

domeniul pe care îl preferă. Articolul propune un scenariu în care aceștia au oportunitatea de a demonstra 

o înțelegere veridică și de a expune conținutul într-o varietate de forme și contexte. Studiul a două unități 

de relief, Podișul Moldovei și Podișul Dobrogei, s-a desfășurat în perechi – un elev a realizat harta fizico 

– geografică cu ajutorul foii de calc și a manualului, iar al doilea a formulat întrebări și răspunsuri, a 

notat informațiile esențiale într-un organizator grafic. Și-au distribuit sarcinile într-o manieră 

surprinzătoare: nu doar elevii care au inteligența vizual – spațială în alcătuirea profilului au redactat 

harta. Cei care s-au confruntat cu dificultăți au cerut sprijin, au consultat atlasele pentru a-și aminti 

concepte mai vechi (legendă, graniță naturală / convențională, roza vânturilor), pentru a crea o hartă 

fizico – geografică veritabilă. 

 Cuvinte – cheie: inteligență naturalistă, hartă tematică, inteligență vizual – spațială, învățare 

prin descoperire, organizator grafic 

 

 Abstract. Howard Gardner recommends to elementary school teachers to explore different 

learning experiences aiming at building a strong emotional relationship between students and their field 

of study. The article introduces a scenario where they have the opportunity to demonstrate a true insight 

and to display various content in different contexts. The study of two relief units, The Moldavian Plateau 

and the Dobrogea Plateau, respectively was carried out in pairs – a student designed the map using a 

tracing paper and the textbook, while the second expressed questions and answers, and noted the key 

information in a graphic organizer. They surprisingly assigned their tasks: not only the students who 

have visual-spatial intelligence in their profile drew up the map. Those who faced difficulties asked for 

support, studied other maps from geographical atlases to recall older concepts (legend, natural / 

conventional border, cardinal) to create a genuine map. 

 Keywords: naturalistic intelligence, thematic map, visual-spatial intelligence, Discovery 

Learning Method, graphic organizer 

  

 Introducere. Teoria  inteligențelor multiple propusă de Howard Gardner (1983) avansează 

ideea că elevii posedă un profil cognitiv unic. Îi plasează într-un context ce evidențiază abilitatea 

acestora de a rezolva probleme sau de a modela produse ce iau naștere într-un cadru particular. Aceștia 

se pot apropia de o situație în care va identifica soluția și vor alege varianta optimă de a o atinge. Crearea 

unui produs este esențială pentru surprinderea și transmiterea cunoașterii, pentru exprimarea unor puncte 

de vedere sau sentimente. 

 Gardner (2005, 2006) recomandă profesorilor care predau în învățământul primar să diversifice 

experiențele, pentru a descoperi înclinațiile și aptitudinile copiilor, pentru a contura o relație afectivă 

puternică cu domeniul pe care-l preferă. În acest fel, vor fi motivați să exerseze și să atingă un nivel înalt 

de competență. În literatură Yehudi Menuhin este oferit ca exemplu, deoarece și-a descoperit vocația 

când a auzit pentru prima dată o vioară într-un concert. Pentru activitatea proprie, rămâne întrebarea: 

                                                           
97  Prof. Dr. la  Școala Gimnazială “George Călinescu” Iași, str. Amurgului, nr. 6, cod 700442, telefon 0232-

244353, e-mail: corduneanuflaviana@gmail.com  

mailto:corduneanuflaviana@gmail.com
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Câți dintre elevii mei vor alege Geografia pentru pregătirea unui examen sau ca domeniu de activitate, 

dacă s-au arătat interesați să elaboreze o hartă tematică și încântați să o utilizeze ulterior? 

 Lecția  Dealurile și Podișurile – Podișul Moldovei și Podișul Dobrogei  a constituit posibilitatea 

oferită elevilor de a demonstra o înțelegere autentică și de a expune materialul de studiat într-o varietate 

de forme și contexte. Activarea inteligențelor relevante pentru tema studiată reprezintă maniera optimă 

de a atinge aceste deziderate, deoarece oferă certitudinea că informația ajunge la cât mai mulți elevi. 

 Discuții.  Elevul care are capacitatea de gândi în imagini, de a vizualiza cu claritate și în mod 

abstract, demonstrează că inteligența vizual – spațială intră in alcătuirea profilului propriu. Activitatea 

s-a desfășurat în perechi și m-am gândit că un astfel de elev va alege să traseze conturul unităților / 

subunităților de podiș pe o foaie de calc, să coloreze cu galben închis dealurile și cu o nuanță mai 

deschisă podișurile, să reprezinte cu ajutorul formelor geometrice și a culorilor legenda hărții. 

 

 

a) 

 

 

b) 
Fig. 1 Harta fizico – geografică a Podișului Moldovei 

 

 Figura 1 surprinde produsul finit, unde se remarcă o serie de concepte studiate anterior: graniță 

convențională / naturală, rețea hidrografică,  roza vânturilor (reprezentată simbolic, însă deosebit de 

importantă pentru că pe harta din manual lipsea), scara și legenda hărții. 

 Inteligența naturalistă evidențiază posibilitatea de a înțelege realitatea geografică în 

complexitatea ei. Elevii care s-au remarcat la orele anterioare și au întregit perechea au avut ca misiune: 

să formuleze întrebări și răspunsuri utilizând termeni geografici simpli; să noteze corect punctele 
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cardinale pe roza vânturilor, să identifice pe harta fizico – geografică unitățile și subunitățile formelor 

de relief studiate (am utilizat întâi materialele obținute de elevi, atlasele, apoi o hartă la scara 

1:1000000). 

 Am utilizat metoda, „Știu! Vreau să știu! Am învățat!”, pentru a stabili clar care sunt 

informațiile pe care elevii le au de la Științe ale naturii, Istorie sau din cultura generală și pentru a 

formula întrebări ce exprimă ceea ce doresc să știe despre Podișul Moldovei, respectiv Podișul Dobrogei. 

Organizatorul grafic reprezintă un “ghid” cu ajutorul căruia elevii formulează enunțuri logice, clare, 

corecte din punct de vedere gramatical. Se remarcă  în Tabelul 1 că întrebările sunt identice, unitățile de 

relief învecinate, subunitățile, resursele naturale și ocupațiile locuitorilor fiind principalele elementele 

urmărite.  

 

a) Podișul Moldovei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU 

- este situat în vechea provincie 

istorică – Moldova; 

- Județul Iași se află în  Podișul 

Moldovei; 

 

Care sunt unitățile de relief 

învecinate? 

Cum se numesc dealurile și 

podișurile care îl alcătuiesc? 

Care sunt resursele naturale de care 

dispune? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

 

b) Podișul Dobrogei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU 

- numele regiunii vine de la 

Dobrotici, care în secolul XIV a unit 

formațiunile statale aflate între 

Dunăre și Marea Neagră; 

- regiunea făcea parte din statul 

condus de Mircea cel Bătrân, însă în 

urma înfrângerii de la Nicopole 

(1396) este transformată în pașalâc; 

Care sunt limitele și unitățile de 

relief vecine? 

Care sunt subdiviziunile ce 

alcătuiesc Podișul Dobrogei? 

Ce ape traversează regiunea? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

 

Tab. 1 a), b) Noțiuni pe care elevii le dețin despre cele două unități de relief, respectiv întrebările formulate în 

acord cu ceea ce doresc să afle 

 

 În această secvență, am considerat că învățarea prin descoperire, prin succesiunea de procedee 

intuitive care răspund imperativelor: „Privește! Cercetează! Înțelege!”, va determina elevii să observe, 

să caute, să aleagă acele acțiuni în urma cărora vor acumula cunoștințe, vor căpăta priceperi, deprinderi 

și capacități noi (Ianovici N., 2007b). Elevii au fost încurajați să consulte manualul și atlasele geografice, 

pentru a nota informații esențiale în coloana  „Am învățat!”. 

 

a)Podișul Moldovei b) Podișul Dobrogei 

AM ÎNVĂȚAT AM ÎNVĂȚAT 

În nord, Podișul Moldovei este 

limitat de granița cu Ucraina, în 

nord-est și est de cea cu Republica 

Moldova. 

În nord-vest se învecinează cu 

Carpații Orientali, în vest cu 

Subcarpații Moldovei, în sud-vest 

cu Subcarpații Curburii și în sud cu 

Câmpia Română; 

- dealurile mai înalte (Podișul 

Sucevei și Podișul Bârladului) sunt 

Podișul Dobrogei este situat între 

Dunăre, Marea Neagră și granița cu 

Bulgaria. 

- în jumătatea nordică sunt dealurile 

cele mai înalte – aici se află Munții 

Măcin care sunt mai vechi decât 

Carpații; 

- în sud se află dealuri foarte joase, 

care au aspect de câmpie vălurită; 

- clima este uscată, apele sunt puține 

și scurte; 
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acoperite de păduri de foioase (fag 

și stejar); 

- pe dealurile joase, line din Câmpia 

Moldovei se cultivă cereale, plante 

industriale și viță-de-vie; 

- oamenii au construit canale de 

irigație pentru a asigura apa 

necesară agriculturii; 

- pe solurile fertile se cultivă 

cereale, floarea-soarelui, sfeclă de 

zahăr, dar și pomi fructiferi sau viță 

de vie;  

 
Tab. 2 a), b) Noțiuni esențiale pe care elevii le descoperă despre Podișul Moldovei, respectiv Podișul Dobrogei 

 

 Concluzii.  Teoria inteligențelor multiple a atras numeroase critici din partea adepților teoriei 

factorului general G, dar s-a bucurat de un ecou favorabil în educație. 

 Pentru a valorifica abilitățile variate ale elevilor în procesul instructiv – educativ, consider 

esențială „regizarea” unui demers diferențiat, individualizat. Programa la Geografie (clasa a IV- a), este 

ofertantă deoarece se solicită multiple coduri de reprezentare în realizarea și raportarea activităților de 

învățare pe parcursul unei unități tematice. 

 Articolul a dorit evidențierea unor activități ce au rolul de a activa și dezvolta atât inteligența 

naturalistă, cât și pe cea vizual – spațială. Modelul de proiectare oferă exemple de strategii interactive 

care ajută elevul să-și însușească cunoștințele prin angajarea optimă a gândirii, a atenției și a motivației. 
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PROIECT DIDACTIC 

 Propunător: Prof. Dr. Corduneanu Flaviana 

 Disciplina: Geografie 

 Aria curriculară: Om și societate 

 Unitatea tematică: Emoții de primăvară 

 Subiectul lecției: Dealurile și podișurile (Podișul Moldovei și Podișul Dobrogei)  

 Tipul lecției: predare – învățare 

 Clasa a IV-a A – 33 de elevi 

 Durata: 45 min. 

 Scopul: dezvoltarea capacității de a selecta informații cu caracter geografic din texte sau hărți tematice, pentru a formula întrebări și răspunsuri 

proprii; 

 Competențe specifice:  

 Geografie  

 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute; 

 3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă; 

 4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii contemporane; 

 Arte vizuale și abilități practice 

 2.3. realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice; 

 Matematică 

 1.1. Explicarea unor modele / regularități pentru crearea de raționamente proprii; 

 Obiective operaționale: 

 Inteligența naturalistă 

 O 1 – să formuleze întrebări și răspunsuri utilizând termeni geografici simpli; 

 O 2 – să identifice pe harta fizico – geografică unitățile și subunitățile formelor de relief studiate; 

 Inteligența vizual – spațială 

 O 3 – să traseze cu creionul conturul unităților / subunităților de podiș,  pe o foaie de calc; 

 O 4 – să coloreze cu galben închis dealurile și cu o nuanță mai deschisă podișurile; 

 O 5 -  să reprezinte cu ajutorul formelor geometrice și a culorilor legenda hărții; 

 Inteligența matematică 
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 O 6 – să selecteze / să formuleze variante de răspuns în aplicația Socrative; 

 Strategii didactice: 

 Metode și procedee: observația, învățarea prin descoperire / cooperare, învățarea asistată de tehnologie, demonstrația, explicația, exercițiul, “Știu! 

 Vreau să știu! Am învățat!”, elemente de problematizare; 

 Mijloace didactice: fișă de lucru, atlas geografic, laptop, ecran LCD, platforma Google Classroom, Socrative; 

 Forma de organizare: frontal, în perechi; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

 

 

 

Anexa I  

Etapele 

activităţii 

Ob. Conţinut instructiv – educativ Strategii didactice Evaluarea 

formativă Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Set 

anticipativ 

 

a)  Moment 

introductiv 

 

 

 

 

 

b) Captarea 

atenţiei 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 6 

 

- organizarea colectivului de elevi în vederea asigurării condițiilor 

optime pentru desfășurarea activității ; 

 

     Cadrul didactic propune o întrecere în mediul virtual. Se formează 

câte două perechi de fete / băieți. Elevii deschid aplicația Socrative pe 

telefoanele / tabletele proprii.  

 

 

 

conversația 

învățarea prin 

descoperire                             

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

capacitatea de 

a alcătui 

propoziții după 

schema dată; 

    

 Cadrul didactic distribuie chestionarul „Dealurile de Vest și Câmpia 

Colinară a Transilvaniei” (ANEXA I) și selectează fereastra în care se 

pot observa rezultatele participanților la întrecere. 

 

      

 

învățarea asistată 

de tehnologie 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de 

a selecta / 

formula 

răspunsuri 

corecte în 

aplicația 

Socrative; 
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2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

      Astăzi la ora de Geografie vom continua călătoria prin unitățile de 

deal / de podiș ale României. Voi veți formula întrebări și răspunsuri 

cu referire la Podișul Moldovei, respectiv Podișul Dobrogei, veți 

identifica pe harta fizico – geografică aceste unități și subunitățile 

corespunzătoare, veți elabora o hartă tematică utilizând foaia de calc. 

 

 

conversația 

 

  

 

 

 

 

 

3. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cadrul didactic distribuie elevilor fișe și foi de calc. Menționează 

că vor lucra în perechi, încurajează elevii să își împartă 

responsabilitățile după talentul pe care consideră că-l pot evidenția 

mai ușor.  

    Un elev va completa primele două coloane din fișa de lucru (Anexa 

2). Prima conține informații pe care le ȘTIU despre cele două unități 

de relief  (de la lecțiile de Istorie sau Științe ale naturii, din cultura 

generală). În a doua coloană vor formula întrebări care exprimă ceea 

ce VOR SĂ ȘTIE despre Podișul Moldovei, respectiv Podișul 

Dobrogei. 

Podișul Moldovei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU 

- este situat în vechea provincie 

istorică – Moldova; 

- Județul Iași se află în  Podișul 

Moldovei; 

 

Care sunt unitățile de relief 

învecinate? 

Cum se numesc dealurile și 

podișurile care îl alcătuiesc? 

Care sunt resursele naturale de care 

dispune? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

 

învățarea prin 

cooperare 

 

 

 

ȘTIU! 

VREAU SĂ ȘTIU! 

AM ÎNVĂȚAT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de 

a formula 

întrebări / 

răspunsuri 

utilizând 

termeni 

geografici 

simpli; 
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O 3 

 

O 2 

 

 

Podișul Dobrogei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU 

- numele regiunii vine de la 

Dobrotici, care în secolul XIV a 

unit formațiunile statale aflate între 

Dunăre și Marea Neagră; 

- regiunea făcea parte din statul 

condus de Mircea cel Bătrân, însă 

în urma înfrângerii de la Nicopole 

(1396) este transformată în pașalâc; 

Care sunt limitele și unitățile de 

relief vecine? 

Care sunt subdiviziunile ce 

alcătuiesc Podișul Dobrogei? 

Ce ape traversează regiunea? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

 

    În acest interval de timp, colegul de bancă va trasa conturul 

unităților, subunităților de relief, cu creionul, pe foaia de calc. Cadrul 

didactic îl încurajează să contureze cu albastru și principalele râuri 

care traversează regiunea, să utilizeze nuanțe de galben pentru a 

colora dealurile și podișurile. Elevul este orientat spre legenda hărții, 

unde se observă nuanțele ce variază în funcție de altitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foaie de calc 

creioane 

colorate 

manuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de 

a contura 

fiecare unitate / 

subunitate de 

relief; 

capacitatea de 

a sesiza 

nuanțele 

diferite de 

galben și de a 

colora conform 

legendei; 
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4. Obţinerea 

performanţei 

 

O 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elevii sunt încurajați să consulte rubrica „Reține” și hărțile din 

manual pentru a nota informații esențiale în a treia coloană a tabelului 

de pe fișă. 

Podișul Moldovei 

AM ÎNVĂȚAT 

În nord, Podișul Moldovei este limitat de granița cu Ucraina, în nord-est 

și est de cea cu Republica Moldova. 

În nord-vest se învecinează cu Carpații Orientali, în vest cu Subcarpații 

Moldovei, în sud-vest cu Subcarpații Curburii și în sud cu Câmpia 

Română; 

- dealurile mai înalte (Podișul Sucevei și Podișul Bârladului) sunt 

acoperite de păduri de foioase (fag și stejar); 

- pe dealurile joase, line din Câmpia Moldovei se cultivă cereale, plante 

industriale și viță-de-vie; 

 

Podișul Dobrogei 

AM ÎNVĂȚAT 

Podișul Dobrogei este situat între Dunăre, Marea Neagră și granița cu 

Bulgaria. 

- în jumătatea nordică sunt dealurile cele mai înalte – aici se află Munții 

Măcin care sunt mai vechi decât Carpații; 

- în sud se află dealuri foarte joase, care au aspect de câmpie vălurită; 

- clima este uscată, apele sunt puține și scurte; 

 

 

ȘTIU! VREAU SĂ 

ȘTIU! AM 

ÎNVĂȚAT! 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manual 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

capacitatea de 

a identifica 

informații 

esențiale într-

un text scurt; 
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O 2 

    

 

 

 

O 5 

- oamenii au construit canale de irigație pentru a asigura apa necesară 

agriculturii; 

- pe solurile fertile se cultivă cereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 

dar și pomi fructiferi sau viță de vie;  

Elevii sunt încurajați să identifice pe harta fizico – geografică din 

atlas, apoi pe cea din clasă (cu sprijinul cadrului didactic) unitățile și 

subunitățile formelor de relief studiate. Sunt ajutați să arate prin 

încercuire, deoarece dealurile și podișurile ocupă suprafețe mari de 

teren. 

      Cei care elaborează harta tematică vor fi orientați spre legenda 

propusă de autorii manualului. Vor observa semnele convenționale și 

o vor reprezenta pe foaia de calc. 

* Cu sprijinul cadrului didactic elevii vor identifica semnul 

convențional care lipsește și vor stabili ce rol are. 

Lipsește roza vânturilor, un semn convențional deosebit de important 

în redactarea oricărui tip de hartă, deoarece indică punctele 

cardinale și intercardinale. 

atlas 

geografic 

hartă A0 

 

capacitatea de 

a identifica pe 

harta fizico – 

geografică 

unitățile și 

subunitățile de 

relief studiate; 

 

capacitatea de 

a reprezenta cu 

ajutorul 

formelor 

geometrice și a 

culorilor – 

legenda hărții; 

5. Încheierea 

activităţii 

 

 

 

     Cadrul didactic face aprecieri individuale sau colective legate de 

implicarea elevilor în activitatea propusă. 

     Împarte foi de calc elevilor care au formulat întrebări / răspunsuri 

și doresc să redacteze o hartă proprie. Menționează că nu e temă 

pentru acasă, că vor studia Podișul Getic și Podișul Mehedinți în 

aceeași manieră și vor schimba rolurile.  

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 gradul de 

implicare și 

interesul 

manifestat în 

activitățile 

propuse; 
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Anexa II 

Podișul Moldovei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

- este situat în vechea provincie 

istorică – Moldova; 

- Județul Iași se află în  Podișul 

Moldovei; 

 

Care sunt unitățile de relief 

învecinate? 

Cum se numesc dealurile și 

podișurile care îl alcătuiesc? 

Care sunt resursele naturale de care 

dispune? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

În nord, Podișul Moldovei este 

limitat de granița cu Ucraina, în 

nord-est și est de cea cu Republica 

Moldova. 

În nord-vest se învecinează cu 

Carpații Orientali, în vest cu 

Subcarpații Moldovei, în sud-vest 

cu Subcarpații Curburii și în sud cu 

Câmpia Română; 

- dealurile mai înalte (Podișul 

Sucevei și Podișul Bârladului) sunt 

acoperite de păduri de foioase (fag 

și stejar); 

- pe dealurile joase, line din 

Câmpia Moldovei se cultivă 

cereale, plante industriale și viță-

de-vie; 

 

Podișul Dobrogei 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

- numele regiunii vine de la 

Dobrotici, care în secolul XIV a 

unit formațiunile statale aflate între 

Dunăre și Marea Neagră; 

- regiunea făcea parte din statul 

condus de Mircea cel Bătrân, însă 

în urma înfrângerii de la Nicopole 

(1396) este transformată în 

pașalâc; 

Care sunt limitele și unitățile de 

relief vecine? 

Care sunt subdiviziunile ce 

alcătuiesc Podișul Dobrogei? 

Ce ape traversează regiunea? 

Cu ce se ocupă locuitorii? 

Podișul Dobrogei este situat între 

Dunăre, Marea Neagră și granița 

cu Bulgaria. 

- în jumătatea nordică sunt 

dealurile cele mai înalte – aici se 

află Munții Măcin care sunt mai 

vechi decât Carpații; 

- în sud se află dealuri foarte joase, 

care au aspect de câmpie vălurită; 

- clima este uscată, apele sunt 

puține și scurte; 

- oamenii au construit canale de 

irigație pentru a asigura apa 

necesară agriculturii; 

- pe solurile fertile se cultivă 

cereale, floarea-soarelui, sfeclă de 
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zahăr, dar și pomi fructiferi sau viță 

de vie;  
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Diversitatea culturală – o provocare a societății  contemporane / 

The cultural diversity – a challenge of contemporary society 

 

 

Grecu Marilena Violeta98 

 

 

 Rezumat. Dimensiunile comune și cunoașterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o 

societate bazată pe libertate, democrație, solidaritate și respect pentru diversitate, sunt componente 

esențiale  pentru integrarea europeană. Agresiunea și dezintegrarea culturală reprezintă două aspecte 

care conferă oricărui sistem mondial vulnerabilitate, împiedicând înțelegerea reciprocă, dialogul, 

cooperarea, inițiativele comune și solidaritatea europeană. Simbolurile culturale pot fi materiale ori 

spirituale, regionale ori general umane, depinzând de mijloacele prin care sunt diseminate. Globalizarea 

este un concept utilizat frecvent, având conotații și implicații majore la nivelul culturii unei țări. 

Globalizarea nu poate avea loc în afara unei structuri culturale performante care să aibă capacitatea de 

adaptare, permițând transferul cultural, schimbul valorilor materiale și spirituale. Doar o asemenea 

societate poate evolua rapid în scopul valorificării modelului cultural în forme ale unei permanente 

schimbări. Moda culturală este legată de existența unui model care se poate exprima prin diferite 

variante. 

Cuvinte cheie: identitate culturală, globalizare, valorificare culturală, toleranță.  

 

Abstract. Common dimensions and mutual knowledge of Europe’s cultures, in a society based 

on freedom, democracy, solidarity and respect for diversity, are essential elements for the European 

integration. Aggression and cultural disintegration are two aspects that make any world system 

vulnerable, preventing mutual understanding, dialogue, cooperation, joint initiatives and European 

solidarity. The cultural symbols can be material or spiritual, regional or generally human, depending on 

the means by which they are disseminated. Globalization is a frequently used concept, having major 

connotations and implications at the level of a country’s culture. Globalization cannot take place outside 

of a performing cultural structure that has the capacity to adapt, allowing cultural transfer, the exchange 

of material and spiritual values. Only such a society can evolve rapidly in order to capitalize on the 

cultural model as an ongoing change. The cultural fashion is connected to a model that can be expressed 

in different ways. 

Keywords: cultural identity, globalization, cultural valorization, tolerance. 

 

        

Cultura trebuie privită ca fiind un produs al activității omului, al individului uman care 

privește critic atât natura cât și societatea. Cultura descrie demersul acțiunii umane, fiind 

nevoită să se adapteze, corecteze, reconstruiască în funcție de acest demers, permițând chiar și 

diviziuni locale și temporale. Modelele culturale presupun prezența unor structuri particulare, 

flexibile, care realizează distincția între anumite experiențe culturale. Modelul cultural și 

versiunile de modele culturale trebuie analizate cu foarte mare atenție, tocmai pentru a sublinia 

                                                           
98 Profesoară la Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, str. Crișan, nr. 

50, telefon 0252 320461. E-mail: marilenavioletta@yahoo.com  

mailto:marilenavioletta@yahoo.com
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nu doar varietatea culturilor existente în modernitate, ci și posibilitatea cunoașterii cauzelor 

unor antagonisme de tip cultural, conflicte actuale ori latente, surprinse în studii de specialitate, 

precum lucrarea „Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” a  lui Samuel 

Huntington,  

         Ceea ce este considerat a fi un factor extrem de important, este dorința indivizilor de a 

regăsi elemente comune în cadrul mai multor culturi, tocmai pentru a se putea identifica fie cu 

alți indivizi aparținând altei națiuni, fie pentru a conștientiza adevăratele lor origini. 

Principalele aspecte considerate a fi  esențiale în studiul culturii sunt:  

1. Relatia dintre tradiție si inovație.  

2. Cultura privită ca o entitate vie, o trăsătură fundamentală care face societatea în care 

trăiesc oamenii, să fie conștient umană.  

3. Încercarea de a înțelege sensurile actuale ale culturii, apropierea de alte culturi, 

conștientizarea propriilor valori culturale.  

4. Cunoașterea și familiarizarea indivizilor cu sensurile conceptului de cultură la 

dimensiunile lumii actuale.  

    Simbolul cultural ocupă un loc major în viața unei comunități, fiind capabil să 

definească și să contureze complexitatea unei societăți. 

          Simbolul cultural constituie o însumare a unor experiențe prin care colectivitatea se 

exprimă, asigură continuitatea experienței vieții în comun prin diferitele sale instituții. 

Simbolurile culturale pot fi materiale ori spirituale, regionale ori general umane, depinzând de 

mijloacele prin care sunt diseminate. A defini cultura ca pe un atribut universal al umanității, 

având în același timp rădăcini naționale, nu mai este o noutate pentru zilele noastre. Cultura 

națională se afla într-o relație de contextualizare culturală cu ceea ce am numi cultură 

universală ori mai degrabă globală. 

        O altă dezvoltare pregnantă a culturii moderne este legată de cultura de grup. Prin 

aceasta înțelegându-se grup minoritar, opus unei culturi majoritare. Noutatea în acest aspect nu 

o reprezintă apariția unei disensiuni, fie și profunde, între majoritate și minoritate, ci mai cu 

seamă politicile lor de emancipare care se pun pe seama democratizării culturii.  

        Democratizarea redefinește rolul culturii. Democratizarea culturală are în vedere și 

noțiunea de religie, de aici decurgând o serie de implicații majore în gândirea unui popor și în 

ceea ce privește existența propriilor obiceiuri, ritualuri, tradiții și datini. 

        Modelul cultural românesc este considerat a fi un model modern, un model reformist. 

Este unanim recunoscut și acceptat faptul că reformele trebuie să vină din interiorul societății 

civile, tocmai pentru ca societatea românească să devină conștientă de modernitatea ei, 

încercându-se, în același timp și perfecționarea ei. Europa multiculturală trebuie să aibă în 

vedere diversitatea culturală, construită pe doi piloni, și anume: 

- protejarea și stimularea cunoașterii și aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini și 

pentru identitate; 

- încurajarea deschiderii și interesului real pentru celelalte culturi, într-un spirit de toleranță și 

respect reciproc. 

        Conceptul de diversitate culturală se bazează pe schimburi de oameni, de idei, de bunuri 

și servicii culturale. 
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       Uniunea Europeană a susținut adoptarea Declarației Universale a Diversitătii Culturale 

și a Planului de Acțiune al acesteia, elaborate de UNESCO în noiembrie 2001. Din acel 

moment, problema elaborării unui instrument legal internațional în ceea ce privește diversitatea 

culturală, a devenit subiectul central al dezbaterilor internaționale. 

       În cadrul Conferinței Generale a UNESCO din octombrie 2003, s-a ajuns la decizia 

unanimă de a începe negocierile referitoare la un instrument în serviciul diversității culturale. 

Această negociere este esențială pentru Comunitatea Europeană și pentru întreaga Uniune 

Europeană. Obiectivul este de a stabili o nouă bază a guvernării globale în ceea ce privește 

diversitatea culturală. 

      Sunt considerate a fi extrem de importante următoarele acțiuni, venite în sprijinul 

culturii și al diversității sale: 

 afirmarea specificității și dubla natură a bunurilor și serviciilor culturale, acestea fiind atât 

culturale cât și economice; 

 recunoașterea rolului politicilor publice pentru protejarea și promovarea diversității culturale; 

 conștientizarea importanței cooperării internaționale pentru a face față vulnerabilităților 

culturale, mai ales în țările în curs de dezvoltare. 

     Diversitatea culturală, privită ca fiind o provocare pentru progresul lumii 

contemporane, trebuie să aibă în vedere o serie de criterii și de modalități de promovare și 

dezvoltare. Pot fi amintite în acest sens:   

   Accesul la educație, știintă și cultură - politici și strategii;                                                                          

   Capitalul uman, cultural, social;                                                                                                          

   Cultura organizațională, cultura instituțională în schimbare;                                                                         

   Dezvoltare poli-centrică și noi relații urban-rural;                                                                                

   Diversitate socio-culturală în contextul dezvoltării;                                                                                       

   Patrimoniul material, patrimoniu imaterial și turism cultural.                                                          

   Schimbări sociale, economice și culturale în contextul globalizării;                                                  

   Sisteme de familie, procese demografice și practici culturale.                                                                          

   Societate, tehnologie și schimbare culturală;                                                                                        

  Stratificare culturală, stratificare socială și egalitate de șanse;      

       Dimensiunile comune și cunoașterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate 

bazată pe libertate, democrație, solidaritate și respect pentru diversitate, sunt componente 

esențiale  pentru integrarea europeană.  

      Cultivarea respectului pentru diversitate culturală, ținând cont de principiul 

subsidiarității și de dorința de a plasa cultura în centrul integrării europene, implică:  

  dezvoltarea cooperării culturale; 

  încurajarea creativității artistice;  

  schimburile culturale europene.  

         În procesul complex al globalizării, problema păstrării identității culturale prezintă 

două aspecte strâns legate între ele:  

  pericolul omogenizării culturale, apariția sau recunoașterea unei forme unice de cultură; 

 apariția fenomenului de dezintegrare culturală și psihologică, atât pentru indivizi, cât si pentru 

societăți. 
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        Agresiunea și dezintegrarea culturală reprezintă două aspecte care conferă oricărui 

sistem mondial vulnerabilitate, împiedicând înțelegerea reciprocă, dialogul, cooperarea, 

inițiativele comune și solidaritatea europeană.  

       Identitatea culturală la ambele niveluri – național și internațional – rămâne una din 

principalele necesități psihologice și spirituale. Imposibilitatea de a-și putea păstra propria 

identitate, conduce în mod automat și de altfel firesc, la conflicte în interiorul unei societăți, 

sau în cadrul societăților dintr-o anumită regiune.  

      Există toleranță, dar nu și acceptare sinceră din partea unor popoare situate pe o treaptă 

superioară de progres tehnologic și de civilizație, a valorilor noilor țări care au intrat sau vor 

intra în Uniunea Europeană. Trebuie luate în calcul două probleme fundamentale:  

 problema polarizării (tendința individului de pune accentul pe diversitate fără a mai percepe 

implicațiile și importanța unității)  

 problema redistribuirii.  

        Problemele pe care le implică identitatea culturală nu pot fi soluționate printr-un simplu 

proces de redistribuire. Autonomia culturală nu este garantată, după dorință, prin acorduri 

internaționale de redistribuire a resurselor. 

       Identitatea culturală este cea care conferă indivizilor demnitate și fortă, tăria de caracter 

necesară pentru a supraviețui. Există o moștenire culturală comună a omenirii, a cărei ocrotire 

și valorificare constituie una dintre marile responsabilități la momentul actual. Această 

concepție, care subliniază rolul diverselor societăți în crearea culturii, ar putea deveni coloana 

vertebrală a conceptului de „interdependență europeană”. Interdependența nu implică numai 

existența unui guvern european unic, ci implică înțelegere și cooperare globală, bazate pe un 

set de reguli etice, care să prevină transformarea actului de limitare a suveranității naționale 

într-o agresiune culturală. 

      Concluzii. Identitatea culturală reprezintă un mod de a percepe importanța unui set de 

relații și de valori umane. Armonizarea diferitelor sisteme de cultură în cadrul Uniunii 

Europene conferă fenomenului în sine o perspectivă pe termen lung. Acest proces implică 

cunoașterea și respectarea culturilor și conștientizarea fenomenului de interdependență globală, 

bazate pe elementele și specificitățile pluralităților culturale, excluzând impunerea unui model 

unic de învățare.  

           Înțelegerea implicațiilor diversității culturale reprezintă o provocare a lumii 

contemporane, constituind unul din principalele obiective ale unei noi orientări în cadrul 

procesului de globalizare. 
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Dobrogea, provincie istorică din sud-estul  României /  

Dobrogea – a historical province in the southeastern Romania 

 

Sîngeorzan Volumia99 

 

Rezumat. Cuprinsă între Dunăre și Mare, Dobrogea a cunoscut o dezvoltare economică relativ 

mai intensă încă din antichitate, în comparație cu alte regiuni ale țării, datorită poziției geografice la 

malul mării. Dobrogea, provincia istorică din extremitatea sud-estică a României, avea o suprafață de 

15570 km2 (împreună cu Delta Dunării și o populație, care totaliza sub 1 milion de locuitori. Dunărea 

și Marea Neagră, care au pus-o în legătură cu exteriorul pe calea apelor, au avut o influență deosebită 

asupra desfășurării în timp, a vieții social-economice din această provincie istorică a României. Încă de 

la primele începuturi comerțul, importul sau exportul de mărfuri, a fost activitatea economică care a 

atras populația din alte părți şi a contribuit la dezvoltarea așezărilor omenești. Aici la malul mării au 

apărut unele din primele așezări din România, construite de greci și romani, care au avut un rol 

important în dezvoltarea comerțului și menținerea populației autohtone în teritoriu. 

Cuvinte cheie: romanizată, Bizanț, dinamica populației, provincie istorică, primele așezări, 

coloniști greci, veche provincie, schimbări politice, tradiții, obiceiuri, muzeu. 

 

Abstract. Due to its geographical location on the Danube shore situated between the Danube 

and the Black Sea, Dobrogea faced an intensive economic development since the antiquity in 

comparison with other areas of the country. The historical province in the southeastern part of Romania, 

Dobrogea had a surface of 15,570 km2 (together with the Danube Delta and a population of less than 1 

milion of inhabitants). The Danube and the Black Sea, connected Dobrogea with their surronding areas 

by water thus having a great influence within this area regarding the socio-economic life in this 

historical province of Romania. Since the beginning, trading (i.e. import or export of goods) was the 

economic activity that attracted people all over the places and contributed to the development of human 

settlements. The first settlements in Romania were set up and built by the Greeks and Romans here on 

the Danube shore, which had a key role in the development of trade and in maintaining the 

autochthonous people within the territory. 

Keywords: romanized, Byzantium, population dynamics, first placements, Greek settlers, old 

province, political changes, traditions, customs, museum. 

 

Introducere. Dobrogea, una dintre provinciile cele mai mici ale României, este 

delimitată geografic prin Dunăre şi mare, prezintă atât din punct de vedere geografic cât și 

istoric particularități care o diferențiază de restul țării.  Interesant este faptul ca Dobrogea a fost 

prima dintre provinciile țării care a fost romanizată, a evoluat apoi timp îndelungat sub 

influența Bizanțului, a devenit aproape 500 de ani componenta periferică a Imperiului Otoman 

şi la preluarea ei de către Statul Român, în 1878, era o zonă aproape depopulată (cu circa 

100.000 de locuitori) a cărei componență etnică era cea mai diversă dintre provinciile țării.   

                                                           
99 Profesor de geografie, drd., pensionar, Hârșova, județul Constanța. E-mail: singeorzanvolumica@yahoo.com  

mailto:singeorzanvolumica@yahoo.com
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 Am putut constata practic că Dobrogea s-a reînființat și s-a populat în ultimii 125 de 

ani în cadrul Statului Român, aceste procese fiind ele însele în mare măsură unice pentru 

România. Colonizarea prin împroprietărire, deportarea, lagărele de muncă forțată și apoi marile 

fluxuri migratorii de forță de muncă din toate zonele țării au determinat ca în mai bine de un 

secol populația Dobrogei să ajungă la un milion de locuitori (de 10 ori mai mare) și să fie în 

proporție de aproape 92% alcătuită din români.  

 Aceste aspecte mi-au captat interesul şi am procedat la realizarea unui studiu aplicat de 

geo-demografie, în care am valorificat o parte importantă a informațiilor din lucrările de 

specialitate, din documente statistice, atlase, completate cu observații de teren.  

 Am folosit în conceperea studiului principiile consacrate ale cercetării geografice dintre 

care menționez: 

 principiul evoluției în timp, prin care am analizat dinamica populației și etapele 

populării; 

 principiul extensiunii spațiale cu ajutorul căruia am constatat dispersia în teritoriu, 

diferențele între cele două județe, în privința numărului de locuitori și diferența între 

mediul urban și rural; 

 principiul cauzalității a constituit identificarea legăturilor de intercondiționare între 

potențialul geografic, cel economic și turistic și dinamica populației.  

 principiul structuralismului, prin care am determinat structurile geodemografice, 

conform conceptelor și teoriilor geografice. 

Finalizarea practică a lucrării a fost posibilă recurgând la metode clasice de cercetare 

geografică și acestea sunt: metoda documentării teoretice și informaționale, metoda prelucrării 

și interpretării datelor statistice-matematice și metoda reprezentării grafice și cartografice.  

 Prin această lucrare cred că am reușit să surprindem realitatea geodemografică a 

Dobrogei, contribuind la aducerea la zi a informațiilor adăugate prin ultimele două 

recensăminte, din anul 1992 și 2002. 

Discuții. Dobrogea, provincia istorică din extremitatea sud-estică a României, are o 

suprafață de 15.570 km² (împreună cu Delta Dunării) și o populație care totalizează sub 1 

milion de locuitori. Cuprinsă între Dunăre și Mare, Dobrogea a cunoscut o dezvoltare 

economică relativ mai intensă încă din antichitate, în comparație cu alte regiuni ale țării, 

datorită poziției geografice la malul mării. Dunărea și Marea Neagră, care au pus-o în legătură 

cu exteriorul pe calea apelor, au avut o influență deosebită asupra desfășurării în timp, a vieții 

social-economice din această provincie istorică a României. Încă de la primele începuturi 

comerțul, importul sau exportul de mărfuri, a fost activitatea economică care a atras populația 

din alte părți și a contribuit la dezvoltarea așezărilor omenești. Aici la malul mării au apărut 

unele din primele așezări din România, construite de greci și romani, care au avut un rol 

important în dezvoltarea comerțului și menținerea populației autohtone în teritoriu. 

Coloniștii greci100, care au venit în Dobrogea în secolul al VII-lea î.Hr., au construit o 

serie de cetăți și alte așezări printre care: Histria, Arganum, Tomis (Constanţa), Partenopolis 

(Costinești), Callatis (Mangalia). Din perioada geto-dacă și romană au rămas urme de așezări 

omenești încă din secolul al VI-lea d.Hr. (Beștepe, Sarinasuf, Satu Nou). Mult mai numeroase 

                                                           
100 Pippidi Dionisie Mihai, Din istoria Dobrogei, vol. I, Ed. Academiei, București, 1965, p. 157-182. 



91 

 

sunt cele care dovedesc continuarea vieții daco-romane în secolele următoare: Aegyssus 

(Tulcea), Topalu, Dunărea, din secolul al II-lea d.Hr., apoi Arrubium (Măcin), Salsovia 

(Mahmudia), Peceneaga, Dinogetia (Garvăn), Seimeni, Turcoaia din secolele II-III d.Hr. 

Dobrogea este cea mai veche provincie romană dintre toate provinciile românești. La 

începutul secolului I d.Hr., principalele popoare care trăiau în Dobrogea erau geții și sarmații. 

Marea Neagră și Dobrogea purtau numele popoarelor care au locuit, în aceea vreme, aici : 

Pontus Scythicus și Marea Sarmaticum. Dobrogea, spune Brătescu, se numea Scythia,  dar și 

pământ getic, pământ sarmatic, pământ scitic. Geții și sarmații „făceau legea” în Dobrogea fără 

să le pese de Roma și de militarul roman101. În Dobrogea, există o succesiune de culturi 

suprapuse și de schimbări politice, în care forța cuceritoare a venit când de la nord, când de la 

sud, Dobrogea fiind o poartă de trecere între nord și sud, între Carpați și mare. Dobrogea a 

rămas prin populație, tradiție, obiceiuri și cultură, românească: viața social-economică și 

cultural-spirituală de astăzi confirmă că majoritatea locuitorilor ei sunt urmașii geto-dacilor, 

care au lăsat cele mai numeroase vestigii pe pământul acestei provincii istorice a României. 

          C. Brătescu afirma că „Dobrogea a îndeplinit în toate timpurile și rolul unui teritoriu de 

integrare etnografică și politică pentru populațiile și organizațiile politice din Carpați (…). Pe 

Argeș, pe Ialomița, pe Buzău, pe Siret și Prut, ca tot pe atâtea drumuri naturale s-au lăsat într-

una la vale păstori și plugari  de sub Carpați, îndreptându-se, radial și concentric, pe același 

pământ al Dobrogei”102. Cele trei mari unități geografice ale Dobrogei – podișul, delta și 

litoralul – fiecare cu geografice și resurse proprii, au determinat dezvoltarea, în timp, a unor 

structuri economice care se individualizează ca unitate geografică  de sine stătătoare. Podișul 

este dominat de o economie agricolă, delta, domeniul apelor și al bălților, de o economie 

piscicolă, iar litoralul, cu orașele și stațiunile din lungul lui a devenit unul dintre cele mai 

importante domenii turistice și balneoclimaterice ale României. Dobrogea este singura 

provincie istorică a țării în care s-au dezvoltat toate mijloacele de transport: pe apă, pe uscat și 

prin aer. Poziția Dobrogei de punte firească a spațiului carpato-danubian spre Pontul Euxin a 

făcut ca funcționalitățile sale să-și mențină permanența în orice fel de condiții istorice, să 

rămână o punte integrată, spațial și funcțional, în sistemul teritorial al Carpaților, Dunării și 

Mării Negre. 

 Din negura vremurilor, civilizația umană a fost, prin excelență, consumatoare de artă. 

Arta a fost magie, obiect de înfrumusețare a mediului ambiant, modalitate de confesiune și 

lecție de filosofie a vieții prin imagini tămăduitoare. Arta este o cale sigură către libertate, cale 

de acces către armonie universală în epocile contradictorii sau incerte din punct de vedere 

moral, o formă de descoperire, modelare și investigarea continuă a universului uman.  

 De-a lungul timpului s-au impus crearea și perfecționarea instituțiilor muzeale, capabile 

să tezaurizeze creațiile artistice. Istoria unui muzeu aduce în discuție istoria stilurilor în artă, 

dar și viețile unor colecționari, ale unor edili care sfințesc locul, ale unor muzeografi și oameni 

                                                           
101 Bugă D., Geografia umană, geografia istorică şi etnografică în opera lui Constantin Brătescu, Rev. 

Etnografică și  Folclorică, 42, 1-2. 
102 Podișul Dobrogei, în Geografia României, vol. V, Editura Academiei, București, 2005. 
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de artă, ca și destinul unor opere a căror circulație consfințește sensul și rostul artei în 

societate.103 

 Cel care parcurge drumul către muzeu încearcă un sentiment cu totul particular. Poate 

pentru că noțiunea de ,,muzeu” s-a instalat în conștiința noastră înconjurată de un anumit 

mister, pe care timpul, îl țese permanent, strecurând în noi o anume neliniște, care ne oprește, 

nu de puține ori, gândurile în cătușele semnelor de întrebare. Poate că ,,muzeu” înseamnă o 

pătrundere cu chei potrivite în sanctuarul în care memoria timpului și-a depozitat gânduri și 

existențe, gesturi și aspirații, secrete și declarații ale acelor care și-au marcat trecerea punctând, 

în piatră, în literă sau penel, în suveică sau nicovală, inestimabilul cod de comunicare cu 

viitorul. 

 Poate pentru că ,,muzeul”, pentru cel care pătrunde în el, dispare ca noțiune 

instituțională, cu scheme și regulamente, cu oameni de ordine și specialiști programați să le fie 

ghizi și se transformă dintr-o dată într-o fantastică ,,mașină”, care, împotriva tuturor legilor 

fizicii, îl poartă în timp și spațiu prin ceea ce ne-am obișnuit să numim, cu atâta ușurință și 

familiaritate, istorie. 

 Poate! Și de aceea cel care intră în muzeu încearcă sentimentul că anotimpul meșter 

olar își trece palma aspră peste pântecele amforelor; de aceea respirația sacadată a fierarului, 

care a modelat oțelul, se simte fierbinte peste securile și săbiile etalate; de aceea în țesăturile 

mușcate de  vreme se mai văd degetele subțiri și iuți ale țesătoarelor, care, odată cu firul răsucit, 

își băteau în urzeală dorurile.Când intri în muzeu, dispar granițele convenționale ori naturale și 

când se vorbește de civilizație se face o invitație la o imensă masă rotundă a tuturor popoarelor 

planetei. 

 Poate când pățim în muzeu ne confruntăm fără voia noastră cu Omul etern și, nu de 

puține ori, mica noastră istorie biografică începe să vibreze. Poate de aceea drumul spre muzeu 

se aseamănă întrucâtva cu drumul către un examen. Poate de aceea, când intrăm într-un muzeu, 

ne simțim înfiorați. Pentru că muzeul, are și trebuie să aibă acea încărcătură de afectiv din care 

se naște eternitatea  și care nu poate exista decât în om, pentru om și nu o poate simți decât 

OMUL. 

 Nu, nu trebuie să fii specialist ca să poți dialoga cu exponatele! Nici nu trebuie să-ți 

faci iluzii că după câteva ore petrecute într-un muzeu te-ai instruit! Nevoia de informare, 

dorința unor confruntări, curiozitatea, speranța descoperirii unor adevăruri noi, precum și alte 

motivații-inclusiv stabilirea unor raporturi cu trepidantul cotidian ne conduc firesc spre muzeu. 

 Concluzii. Întâlnirea cu muzeul nu este, nu poate fi, un oarecare accident, ea presupune 

atât o pregătire prealabilă, o cultivare a unor nevoi, a unor disponibilități, ea în sine impune un 

registru aparte de gesturi, tonuri, ritmuri în mișcare, unghiuri de privire, ea presupune, pe scări 

diferite, opțiuni, selecție, veniri și reveniri. Mereu aceeași și mereu alta-acțiunea muzeului-în 

sens generic-este aidoma unei iubiri ce nu se istovește niciodată, dincolo de toate despărțirile 

și toate regăsirile.104 

                                                           
103 Keita, Ibrahima. Istoria colecțiilor Muzeului de Artă Tulcea. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăila, 2014. p. 

9-10 
104 Stoicescu, Claudia Cleja. Sub semnul muzeului: arta de a privi. București: Editura Sport – Turism, 1983. p. 9-
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Educația STEAM, o provocare în învățământul profesional tehnic /  

The STEAM education – a challenge in the technical vocational education 

 

 

Afanasiev – Gurgurova Tatiana105 

 

 
Rezumat. Articolul analizează modul cum pot fi promovate metodele de predare-învățare ale 

educației STEAM în cadrul învățământului tehnic din Republica Moldova, respectiv la Centrul de 

Excelență în Energetică și Electronică (CEEE) din Chișinău. 

Cuvinte-cheie: proces educațional, creativitate, investigație, analiză 

 

Abstract. The article analyzes how teaching-learning methods of STEAM education can be 

promoted within technical education in the Republic of Moldova, at the Center for Excellence in Energy 

and Electronics (CEEE) of Chișinău respectively. 

Keywords: educational process, creativity, investigation, analysis 

 

 

 

O nouă abordare educațioanală specifică învățământului profesional tehnic este de a 

integra mai multe discipine de studiu, pentru o înțelegere profundă, mai clară în toate etapele 

de studiu. Revenind în activitatea didactică după o pauză, am încercat, prin promovarea de 

diverse activități, să aplic și la Centru de Excelență în Energetică și Electronică principiile 

fundamentale ale educației STEAM. Desigur, în această nouă abordare de învățare se impune 

un efort  prealabil pentru descifrarea, cercetarea și planificarea tuturor etapelor de 

implementare a noii educații. La noi în țară, educația STEAM este un concept despre care a 

început să se vorbească destul de recent, dar și despre care se crede că va deveni esențial pentru 

pregătirea anticipativă a tinerelor generații. Conceptul nu se reduce strict la curriculum, ci 

depăsește cadrul specific al educației formale din școli și ajunge pe un tărâm al stimulării 

creativității și imaginației, accedând la o treaptă superioară de predare / învățare / evaluare în 

activitatea elevilor. Termenul de STEAM provine din combinarea inițialelor pentru Sience 

(Știință), Tehnology (Tehnologie), Engeneering (Inginerie), Arts (Artă) și Mathematics 

(Matematică).  

Educația STEAM își propune să utilizeze și să promoveze metode de predare bazate pe 

investigare și analiză directă, pentru a implica în mod practic elevii, dar și prin prezentarea 

unor modele de carieră în domeniu, astfel încât elevii să se regăsească în modelele pe care vor 

să le urmeze în viața lor adultă. Copiii, indiferent de vârstă, por fi stimulați să elimine 

superficialitatea și să gândească profund propriile experiențe, astfel încât să aibă șansa de a 
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deveni inovatori și lideri care pot rezolva cele mai presante provocări cu care sa va confrunta 

generația lor în viitor.  

Proiectele STEAM pun bazele unei deschideri spre termeni și situații cu care, în mod 

normal, s-ar putea întâlni mult mai târziu și într-un cadru mai abstract decât cel actual. Unul 

dintre obiectivele acestui proiect este dezvoltarea competențelor de implementare a metodelor 

de învățare coerentă, utilizînd aplicații din lumea reală, ușor accesibile pentru marea majoritate 

a cadrele didactice ce predau discipline STEAM. 

În activitatea de formare, la care am participat, conceptul educațional STEAM a fost 

prezentat ca o provocare inerentă sistemului educațional. Aspectele dezbătute au inclus unele 

problematici ca:  

 Identificarea obstacolelor în predarea și învățarea matematicii și a științelor;  

 Tehnici de predare și învățare a matematicii și a științelor;  

 Beneficiile aduse, de abordarea STEAM, matematicii și științelor; 

 Înțelegerea modului în care matematica și științele furnizează individualizarea și 

diferențierea instruirii;  

 Integrarea TIC în lecțiile de matematică și științe;  

 Instrumente Web eficiente și inspiratoare, dar și tehnologii digitale. 

În susținerea acestor abordări, Jean Moffet afirma că .„Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”. 

Proiectul STEAM e considerat un concept educațional modern, prin care, cele patru 

discipline diferite - știință, tehnologie, inginerie și matematică - vor fi abordate interdisciplinar 

și aplicat, prin activități de descoperire, învățare și explorare, realizare de miniproiecte, inclusiv 

prin obținerea practică de produse. Abordarea STEAM integrează aceste patru discipline, fiind 

fundamentată pe instruirea bazata pe aplicații din lumea reală. Competenţele matematice şi 

competenţele de bază în ştiinţă şi tehnologie, dobândite prin predarea interdisciplinară 

STEAM, sunt competențe cheie recunoscute la nivel european106 în dezvoltarea competenţelor 

cheie în şcolile din Europa.  

Eu consider că cea mai eficientă modalitate de înțelegere și cunoaștere de către elevi a 

mecanismelor vieții se realizează cu ajutorul experimentelor științifice interdisciplinare. 

Predarea ştiinţelor cu ajutorul experimentelor științifice simple, cu caracter interdisciplinar, 

adecvate vârstei și nivelului de înțelegere al acestora, ajută elevii să își dezvolte gândirea logică 

și creativitatea, să își formeze deprinderi practice, să își îmbunătățească cunoștințele despre 

fenomenele biologice, fizice și chimice din lumea naturală, să își formeze şi să își dezvolte 

cuprinzător înțelegerea și personalitatea. 

În continuare, doresc să exemplific câteva competenţe matematice, competenţe de bază 

în ştiinţă şi tehnologie, care pot fi obținute printr-o abordare STEAM:  realizarea dirijată a unor 

activități simple de investigare științifică; folosirea unor metode de înregistrare şi reprezentare 

a datelor experimentale obținute; formularea unor concluzii simple pe baza datelor 

experimentale obţinute în cadrul investigaţiilor ştiinţifice; utilizarea unui limbaj ştiinţific 

                                                           
106 Comisia Europeană/ EACEA/ Eurydice, 2012 
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adecvat pentru a explica fenomenele  observate; modelarea / confecționarea unor produse, 

lucrări creative, pentru studierea unor fenomene fizice, chimice și biologice. 

O modalitate de a realiza activități STEAM o reprezintă disciplinele de specialitate. 

Astfel, elevii anului III, din CEEE, care au lucrat timp de 6 saptămâni, au realizat un produs 

conform Programului de Formare Profesională și au prezentat rezultatele activităţilor creative, 

dar la bază au pus disciplina Matematica. Fiind repartizați în grupuri de câte 3 elevi, ei au lucrat 

conform unor cerințe unice și după anumite criterii de evaluare stabilite. 

Etapele de realizare a produselor au fost expuse cu ajutorul prezentărilor Power Point 

sau Prezi (figurile 1 și 2): 

Produsele realizate conform Programului de Formare Profesională au fost demonstrate 

și apreciate de către toți cei care au participat la expuneri. Evident că, pentru realizarea acestor 

produse, elevii au avut nevoie de competențe profesionale (figura nr. 2), precum și studierea 

disciplinilor de specialitate, cum ar fi:  

 Circuite digitale 

 Circuite analogice și de conversie 

 Materiale, tehnologie și componente pasive 

 Dispozitive electrice și electronice 

 Electrotehnica  

 Tehnologia producerii și construcției 

 Montarea și deservirea instalațiilor de climatizare 

 Instalații de climatizare 

 Securitatea și sanatate în muncă 

 Desenul tehnic 

 Sisteme de operare 

 Limbaje de programare 

 Proiectarea asistată de calculator 

 Practica de montare și măsurare 

 Practica la calculator  

 
 

   
Figura nr. 1. 
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Figura nr. 2. 

 

Concluzii. Educația postmodernă se adaptează, zi de zi, nevoilor tinerilor ce se 

pregătesc pentru un viitor în care cheia succesului este cum să știi să te adaptezi și să folosești 

ceea ce ai învățat pentru o continuă schimbare.  

Eu, în calitate de profesor, susțin formarea prin valorile educației STEAM, integrând 

noile tehnologii în viața și educația elevilor nu doar funcțional, ci și pentru a încuraja 

curiozitatea și experimentele cu ajutorul proiectelor. Abordarea interdisciplinară STEAM este 

o provocare pentru toate sistemele educaționale, în vederea alinierii acestora la tendințele 

educaționale actuale, aspect specific unui învățământ creativ abordat în țările Uniunii 

Europene. Astfel,  se investește în dezvoltarea profesională a învățământului, ceea ce intră în 

responsabilitatea tuturor  factorilor educativi, și se deschid căile pentru o carieră de succes în 

societatea modernă.  
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Principiile pedagogiei Waldorf și importanța acestora pentru  educație / 

The role of Waldorf education principles  
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Rezumat. Orice sistem educațional are la baza politicilor proprii principii care statuează 

alternativa educațională, comparativ cu celelalte sisteme funcționale din societate. 
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Abstract. Any educational system has its own policies based on principles that determine the 

educational alternative, compared to other functional systems in society. 
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             Pedagogia Waldorf se poate defini cel mai bine nu prin diferențele față de un sistem 

sau altul, ci prin elementele sale specifice. Pedagogia Waldorf pornește, în demersul educativ, 

de la înțelegerea din perspectiva antropologică a dezvoltării omului, punând mult accentul pe 

studiul etapelor de dezvoltare a copilului. Înțelegând ce ii este specific copilului la o anumită 

vârstă, pot fi înțelese și nevoile  educative ale fiecărei vârste, iar instrumentele de lucru 

dezvoltate de această pedagogie sunt menite să răspundă nevoilor respective. Putem acționa în 

mod just asupra omului aflat la vârsta copilăriei, dacă avem în fața ochilor nu numai această 

vârsta, ci întreaga viață, în contextul unei cunoașteri adevărate a ființei umane. Deci, se poate 

spune că această pedagogie se lasă mai puțin copleșită de imperativele pe care societatea le-a 

setat pentru educarea unor viitori indivizi apți de încărtiruire în câmpul muncii, orientându-se 

mai degrabă către nevoile reale ale copilului, ca ființă unică și complexă. Se urmărește 

dezvoltarea deopotrivă a gândirii, simțirii și voinței, urmărind a se a cultiva în mod echilibrat 

intelectul, capacitățile emoționale (afectivitatea) și practice (voința). Prin modul de lucru cu 

copiii se apelează nu numai la intelectul lor, ci și la sentimentele lor și la dorința lor de mișcare, 

de făptuire, de lucru concret. De asemenea, la această vârsta, copilul trăiește în imagini și, de 

aceea, o povestire, un basm sau o pildă ii poate fi mult mai de folos decat o explicație 

meticuloasă, savantă, obositoare. Eficacitatea demonstrată a învățării prin joc face ca utilizarea 

să  fie din ce în ce mai răspandită, chiar și în sistemul de învățământ tradițional. (Firește, odată 

cu dezvoltarea în copii a proceselor de gândire logică și abstractă, modalitatea de predare se 

bazează mai mult pe intelect, punându-se accentul pe partea cognitivă, care este, în continuare 

sprijinită de celelalte doua laturi – afectivitate și voința). 
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          Cea mai mare importanță pentru educația copilului o are calitatea educatorului, ce fel de 

om este, ce impresii poate să primească copilul prin dascălul său, faptul că îl poate imita sau 

nu. Pentru copilul mic, aflat înainte de schimbarea dinților, lucrul cel mai important în munca 

educativă este OMUL. 

          Pentru copilul aflat în următoarea fază a dezvoltării sale, după schimbarea dentiției, este 

foarte important ca dascălii să fie personalități care, prin modul lor de a privi lumea, să poată 

trezi forțele intelectuale și morale adecvate, insuflând imboldul de a fi văzuți de către copil ca 

un exemplu de urmat și ca o autoritate ce își impune respectul prin modul său de a fi. 

       În pedagogia Waldorf, ritmul este foarte important, este cel care le dă copiilor sentimentul 

de siguranță și le transformă în obișnuință unele actiuni. Copiii răspund puternic la ritm și, în 

general, îi ajută prezența ritmicității și regularitații în viața lor. Ritmul antrenează întreaga ființă 

a copilului, nu doar componenta sa intelectuală. Este recunoscută de toate sistemele 

antropologice corelația strânsă a ritmurilor biologice umane cu marile ritmuri diurne, lunare, 

anuale și cu cele condiționate de segmente specifice ale existentei: ritmurile de înnoire a 

celulelor organismului, ritmurile organelor, ritmurile perioadelor de crize biografice. Bazându-

se pe această cunoaștere profundă a ființei umane și a legăturilor indisolubile cu natura și cu 

universul, Rudolf Steiner, fondatorul pedagogiei Waldorf, și-a fundamentat sistemul pedagogic 

pe o respectare și o aplicare generală a ritmului în educația armonioasă și sănătoasă a copilului. 

Pentru copii, elementele de repetabilitate pot contribui decisiv la creșterea sănătoasă și robustă 

a organismului. Copilul își creează niște jaloane clare între care își desfasoară existența, care 

pot avea efecte pe toate planurile. Din aceste motive, în educația Waldorf, ritmul are un loc 

aparte, se accentuează experiența ritmurilor orei, zilei, lunii, anului. 

          Pedagogia Waldorf clădește în copii libertatea interioară, puterea de a merge către lume 

cu bucurie, entuziasm și încredere. De regulă, un copil educat în sistem Waldorf este mai 

încrezător în forțele proprii, mai dezinvolt, este curios, are multe întrebări pe care le adresează 

și la care chiar asteaptă un raspuns. Un element important în educația Waldorf este că se pune 

mult accent pe activitatile de grup, pe socializare și pe raportarea justă la ceea ce spun, fac sau 

simt ceilalți. De aceea copiii pot fi mai empatici și mai sociabili. De asemenea, accentul care 

se pune și pe prezența artei în educație ajută copilul să devină o ființă intreagă, creativă și pluri-

valentă și, pe termen lung, adaptabilă și valoroasă în mediul profesional ales. Existența multor 

activitați meșteșugărești clădește în copil încrederea că el poate să facă lucruri singur, cu 

mâinile sale (de exemplu, în clasa a III-a, copiii construiesc singuri o casă). În străinătate, copiii 

educați în sistem Waldorf sunt căutați la selecția făcută de centrele universitare și sunt apreciați 

ca profesioniști. 

           De asemenea, pentru copil este extrem de important ca între școală și familie să existe 

o congruență a valorilor, metodelor educative, să existe comunicare și încredere. Dacă în 

familie lucrurile se desfășoară într-un fel, iar la școală în mod cu totul diferit, în copil se naște 

un conflict interior pe care el nu il poate gestiona. De aceea, la momentul alegerii școlii 

Waldorf, este foarte important ca părinții să se documenteze, să vadă dacă rezonează cu valorile 

promovate de pedagogia Waldorf pe care vor să o urmeze copilul lor. 

           Ceea ce ține în viață o inițiativă Waldorf este comunitatea de dascăli, părinți și copii ce 

se formează în jurul școlii. Părinții Waldorf sunt foarte prezenți în viața acesteia, atât prin 

contribuția lor la atelierele de lucru în care pregătim, de exemplu, sărbătorile care au loc și în 
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care ei  învață să facă anumite lucruri, prin prezența la întâlnirile cu părinții, atât cele 

pedagogice, cât și cele administrativ-organizatorice. 

           Pedagogia Waldorf dorește să ofere  un mediu educațional armonios, în care copiii să se 

simtă iubiți și în siguranță, în care să își poată dezvolta potențialul. Cuvintele lui Steiner 

sintetizează cel mai bine misiunea noastră: „Să-i primim pe copii cu venerație, să îi educăm cu 

iubire și să-i trimitem mai departe în libertate.”  
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Pe ,,firul călăuzitor și inițiatic al Ariadnei” prin labirintul grecesc – 

Experiența Erasmus+ / 

Following “Ariadne’s Guiding and Initiatic Thread” through the Greek 

Labyrinth – The Erasmus+ Experience 
 

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

Voicu Cristina-Georgiana108 

 

Rezumat. Acest articol de diseminare are ca scop educaţional dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale prin expunerea dimensiunii socio-culturale a unei părţi din fascinantul patrimoniu natural și 

cultural al Greciei. În acest sens, participarea la o nouă mobilitate Erasmus+ a reprezentat o resursă 

reală, flexibilă și creativă pentru toţi partenerii din proiect participanţi la o astfel de experienţă 

internaţională complexă. 

Cuvinte cheie: inteligenţa emoţională, mobilitate, Grecia, identitate, transculturalism 

 

Abstract. This article aims to diseminate our emotional intelligence experience by exposing 

the socio-cultural dimension of the fascinating natural and cultural Greek heritage of Central 

Macedonia. In this respect, participating in an Erasmus+ mobility was definitely a real, flexible and 

creative resource for all project partners participating in such a complex international experience. 

Keywords: emotional intelligence, mobility, Greece, identity, transculturalism 

 

 

 

Călăuziți de firul simplu și neînșelător al Ariadnei am pornit într-o zi de duminică, 8 

mai 2022 (foto 1), ca niște adevărați eroi atenieni (4 profesori însoțitori și 16 elevi) spre 

ținuturile antice ale labirinticei Elade, brăzdate de albastrul turcoaz al Mării Egee, către 

realizarea intuitivă, directă şi nemijlocită a experienței noastre inițiatice la Școala primară nr. 

2 din Trikala (Grecia), un oraș din nord-vestul Tessaliei (o regiune a contrastelor cu peisaje 

fascinante și locul unde marea întâlnește muntele), în cadrul proiectului Erasmus+ B.E.A.M. 

(Building Emotional Intelligence and Self-Awareness through Mindful Practices, nr. de 

referinţă 2020-1-RO01-KA229-079848_1).  
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 1. Plecarea în mobilitate de pe aeroportul din Iași 

 

În acest sens, în paginile acestui articol-jurnal vă invităm să derulăm acest fir invizibil 

către asimilarea experienţei labirintului nostru interior (sau al subconştientului emoțiilor) plină 

de provocări pozitive, o incursiune unică și rară în experiența ,,rătăcirii” prin labirintul inițierii 

noastre emoționale, în care firul Ariadnei este încă prezent. 

Participarea la a treia mobilitate desfăşurată în Trikala (Grecia) în cadrul programului 

de schimb inter-şcolar Erasmus+ s-a concretizat atât într-o experiență didactică de excepție, cât 

și într-o oportunitate practică de a descoperi diversitatea culturală à-la-grec. Astfel, activităţile 

desfăşurate au oferit tuturor participanţilor din România, Turcia, Letonia, Spania, Grecia şi 

Italia şansa de a se autodepăși și redescoperi. Pentru elevi această experiență a fost o călătorie 

inițiatică în universul cunoașterii, dar și o provocare, aceştia fiind nevoiţi să se adapteze unui 

mediu necunoscut și nou. Aşadar, pentru că toţi ne dorim să fim îmbrăcați confortabil în 

țesăturile pe care le purtăm, vom lua ghemul existenței noastre cu „firul Ariadnei” şi îl vom 

deşira în fragmente succesive pentru a străbate „labirintul” subtil al compoziţiilor textile din 

,,veşmintele” cu care ne-am îmbrăcat și a vă relata „povestea” unor fire ,,textile” narative 

încărcate de emoții pozitive din îndepărtata antichitate grecească. 

La sosire, într-o după-amiază târzie, chiar înaintea amurgului, am fost captivați de acest 

mic paradis grecesc prin minunatul peisaj oferit de vederea panoramică a zborului cu avionul 

deasupra Atenei, unde se pot observa încă vechile cariere de marmură (foto 2) ce-și fac apariția 

din negura timpurilor, conștientizând astfel munca acelor generații de pietrari, cu siguranță 

mulți dintre ei sclavi, care cu trudă și sudoare extrăgeau doar prin propriile forțe, cu unelte 

rudimentare, acest material de construcții ce împodobea clădirile elitelor vremii. 
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Foto 1. Țărmul grecesc și carierele de marmură din proximitatea Atenei 
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De îndată ce am pus piciorul pe pământul vechii Elade și ținându-ne strâns de firul 

ghemului Ariadnei, am pornit către Trikala, urmând un drum de 5 ore pe autostrada A1 (Aegean 

Odos).  

ZIUA 1: Luni, 09.05.2022 

Prima zi de mobilitate a debutat cu o ceremonie de deschidere organizată de școala 

gazdă unde fiecare țară parteneră a prezentat un dans tradițional ce a reprezentat expresia 

coregrafică a comunităților de origine în cadrul unui adevărat spectacol etnografic comun. Ca 

niște mici ambasadori ai României, îmbrăcați în costume populare cu modele tradiționale 

specifice (cămașă, ie, fotă și brâu), echipa României a fost cea care a deschis ceremonia cu un 

dans popular românesc, ,,Brașoveanca” (foto 3), valorificând astfel folclorul și tradițiile ca 

expresie a unei naţiuni şi a poporului său chiar de ,,Ziua Națională a Portului Tradițional 

Românesc”.  
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Foto 3. Dansul popular tradițional românesc ,,Brașoveanca” 

 

În acest sens, portul nostru popular (foto 4) s-a individualizat faţă de cel al celorlalte 

state, frumoasele piese vestimentare încântând publicul prin cromatica caracterizată de armonie 

şi prospeţime, culorile fiind combinate în mod estetic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 4. Costumul popular tradițional românesc 
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Fiecare dans a reprezentat expresia coregrafică a culturii tradiţionale, pusă în valoare 

de combinaţiile ritmice pe valori muzicale diferite.  Au urmat pe rând reprezentațiile Turciei, 

Spaniei, Letoniei, Italiei și Greciei. Activitatea a avut ca scop promovarea culturii tradiționale 

şi a valorilor etnografice specifice fiecărei țări participante în proiect, evidenţiindu-se 

semnificaţia acestora în păstrarea identităţii naţionale. La finalul activității, toate țările 

participante au dansat un dans tradițional grecesc ca expresie a transculturalismului și al 

înțelegerii emoțiilor celuilalt (foto 5).  
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Foto 5. Reprezentațiile de dans ale țărilor partenere și ceremonia de deschidere a mobilității 

 

 

Ca punct de plecare în descoperirea misterului grecesc, orașul Trikala este construit pe 

vechiul oraș Trikka sau Trikke, fondat în jurul mileniului III î.Hr., numele provenind de la 

nimfa Trikke, fiica lui Peneus, sau după alții, fiica zeului fluviului Asopus. Construit într-o 

locație defensivă între dealul local și râul Lithaios, orașul a devenit un centru important în 

antichitate și a fost considerat locul de naștere și reședința principală a zeului tămăduitor 

Asclepios. În trecut, orașul a deținut unul dintre cele mai importante și mai vechi dintre 

templele vindecătoare ale lui Asclepios, numit asclepieia. Orașul este menționat în Iliada lui 

Homer ca participând la războiul troian cu treizeci de corăbii conduși de fiii lui Asclepios, 

Machaon și Podalirius. În perioada miceniană, orașul a fost capitala unui regat, iar mai târziu 

a constituit centrul principal al regiunii Tesaliene Estaiotis, ocupând aproximativ întreg 

teritoriul prefecturii moderne Trikala. Frumusețea locurilor este sporită de râul Litheos, care 

străbate orașul, și de relieful muntos, regiunea fiind înconjurată de masive ce depășesc 1.400 

m. Capitala Prefecturii Trikala dispune de monumente de mare importanță, cum ar fi: statuia 

lui Asklepios, vechiul cartier al bogaților cu conacele impunătoare și biserici în stil bizantin, 

Turnul orașului și Muzeul Satului (foto 6). 
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Foto 6. Râul Litheos și podul central cu statuia lui Asklepios 

 

Situată la periferia Trikalei, pe strada Karditsa, la sud de închisoare și de biserica 

,,Sfinții Constantin și Elena”, în imediata proximitate a școlii, primul obiectiv turistic bifat în 

Trikala pe care l-am vizitat în prima zi a fost Moscheea Osman Shah sau Moscheea Koursum 

(supranumită și ,,moscheea de plumb”), singura rămasă intactă dintre numeroasele moschei 

otomane care au existat cândva în orașul Trikala.  

În calitate de comandant al sancak-ului Trikalei, fondatorul acesteia, Osman Șah sau 

Qara Osman Pașa, fiul lui Mustafa Pașa care s-a căsătorit cu fiica sultanului Selim (1512-1520), 

a construit această moschee împreună cu soția sa și a înzestrat-o cu sute de instituții caritabile. 

Moscheea este una dintre cele 79 de moschei și singura care supraviețuiește pe pământ grecesc 

construită de celebrul architect din secolul al XVI-lea Sinan (Koca Mimar Sinan). Data exactă 

a construcției moscheii este necunoscută, întrucât nicio inscripție fondatoare nu a fost salvată. 

Se spune însă că a fost construită cu aproximativ zece ani înainte de moartea lui Osman Shah 

care a fost îngropat în mausoleul vecin în 1567/8. Construită pe malul râului Litheos, a fost 

înconjurată de alte edificii construite de Osman Shah precum casa săracilor, școala, hanul etc. 

Dintre aceste clădiri doar moscheea și turbanul (mausoleul) în care a fost îngropat Osman Shah 

au supraviețuit și astăzi. 

Moscheea este formată dintr-o sală de rugăciune de formă pătrată, acoperită cu o uriașă 

cupolă semisferică. Vechea galerie deteriorată (revak) de pe fațadă a fost recent restaurată. În 

colțul de nord-vest al moscheii se păstrează minaretul ei gol. La sud de moschee turbanul 

(mausoleul) lui Osman Shah este reprezentat de un plan octagonal acoperit cu o cupolă 

semisferică (foto 7). 
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Foto 7. Moscheea Osman Shah (interior și exterior) 

 
 

În imediata vecinătate a moscheii, vechi de peste un secol, complexul Muzeului 

Tsitsani sau al vechii închisori din Trikala (fostele băi otomane) este legat de istoria orașului 

Trikala. Pe lângă funcția de închisoare penală, acesta a fost folosit și ca centru de detenție 

pentru deținuții politici în diverse faze ale istoriei politice a Greciei, dar și în timpul ocupației 

germane. În 2006, deținuții sunt transferați într-o nouă locație în zona ,,Balkoura”, la 3 km nord 

de Trikala în afara țesutului urbanistic, fapt ce a determinat apariția Centrului de Cercetare și 

Creație – Muzeul Tsitsani. De îndată ce au început lucrările, pe baza unui studiu complet de 

punere în valoare a întregii zone, cu Moscheea și biserica adiacentă, lângă râul Litheos, 

săpăturile arheologice au scos la lumină vechiul hamam (baia otomană). Prin urmare, s-a 

urmărit promovarea implementării a două subproiecte separate: primul intitulat ,,Protecția și 

promovarea vechii clădiri închisori din Trikala” sub supravegherea Eforatului Antichităților 

din Trikala, în timp ce al doilea subproiect se referă la ,,Reutilizarea clădirii centrale a vechii 

închisori din Trikala – centrul de Cercetare Vassilis Tsitsanis”, cu Municipiul Trikala ca 

organism de implementare. La finalizarea proiectului clădirea este transformată într-un sit 

arheologic cu o structură arhitecturală și istorică la parter și un spațiu destinat compozitorilor 

locali la etaj. Cele două expoziții vor funcționa separate, însă ambele vor contribui la 

dezvoltarea zonei locale și a turismului orașului (foto 8).  
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Foto 8. Complexul muzeal Tsitsanis și băile otomane 

 

Prânzul de la restaurantul ,,Omorfi Thea” (Όμορφη Θέα) ne-a adus prima experiență 

culinară grecească prin degustarea unei rețete tradionale grecești de musaca, o adevărată 

încântare a simțurilor… cu legume în prealabil prăjite sau coapte, un sos delicios de carne de 

vită și minunatul sos Bechamel, asezonată cu o salată grecească cunoscută și sub numele de 

Horiatiki cu ulei de măsline extravirgin și oregano, ideală pentru o zi călduroasă de vară (foto 

9). 
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Foto 9. Prânzul la Restaurantul ,,Omorfi Thea” 

 

Spre seară, am pornit în descoperirea Trikalei (foto 10) de la hotelul Achillion (situat 
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în centrul Trikalei) unde am fost cazați, primul care ne-a ieșit în cale fiind susurul revigorant 

al râului Letheus, ce traversează orașul pe direcția vest-est.  
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Foto 10. Descoperirea la pas a orașului Trikala 

 

Mergând de-a lungul acestuia am descoperit un curs frumos amenajat, cu praguri și 

mici cascade, mărginit pe ambele părți, la nivelul apei, dar și sus, la cel al șoselei, de alei de 

promenadă, umbrite de copaci. Cel puțin trei podețe se zăreau la distanță destul de mică între 

ele, dincolo de apă întinzându-se Varousi, centrul vechi al orașului (foto 11). Am înaintat puțin 

paralel cu apa, apoi am făcut dreapta, împreună cu o mare de oameni ce curgea din direcția 

centrului. Curând am înțeles care era zona de atracție: artera pietonală Asklepios (foto 12), 

mărginită de-o parte și de alta de frumoase terase și magazine (foto 13). Vremea însorită a fost 

excelentă pentru plimbare, bucurându-ne de atmosfera boemă și relaxată precum și de 

priveliștea clădirilor nu prea înalte, cu balcoane generoase, pe jumătate ascunse de parasolare 

imense... 
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Foto 11. Varousi, centrul vechi (vedere de la castel) 
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 12. Vedere de pe podul central către amonte (cu statuia lui Asklepios) 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 13. Taverne tradiționale în Varousi, centrul vechi (cartierul Manavika) 

 

Construit din metal de către francezi în 1886, podul central este o plăcere nu doar să-l 

străbați, ci chiar să poposești pe el, pe unul din cochetele spații de odihnă, în timp ce poți admira 

frumosul părculeț ce însoțește curgerea râului în aval, iar în amonte, dincolo de o veritabilă 

perdea de apă, statuia celebrului medic al antichității, Asklepios, născut în vechiul Trikki în 

mijlocul unui rond de flori multicolore (foto 14). 
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Foto 14. Rondul de flori din jurul statuii celebrului medic antic Asklepios (Trikala) 
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Continuându-ne drumul inițiatic prin labirintul Trikalei, am descoperit că accesul la 

vechea fortăreață medievală se face pe niște scări de piatră, intens decorate cu grafitti. Situat în 

nordul orașului, construit și puternic fortificat în timpul domniei împăratului Iustinian I (sec. 

al 6-lea) pe ruinele acropolei din vechiul Trikki, castelul Bizantin cu uriașul turn cu ceas (foto 

15), de aproximativ 33 de metri înălțime, este un simbol pentru orașul Trikala. Ridicat inițial 

în antichitate, castelul a suferit numeroase ajustări de imagine de-a lungul vremii, forma actuală 

provenind din perioada stăpânirii otomane, zidurile exterioare atingând înălțimi de 12 m și 

grosimi între 1,5 și 2,1 m, iar sistemul defensiv fiind completat de 7 turnuri și de numeroasele 

guri de tragere. Lângă turnul cu ceas se află un teatru deschis, care găzduiește diverse 

evenimente culturale în timpul verii, în timp ce în castel cineva poate găsi o cafenea-restaurant 

cu vedere panoramică asupra orașului. La marginea castelului bizantin se află Varousi, cel mai 

istoric cartier din Trikala, care împreună cu faimosul cartier Manavika formează orașul vechi 

Trikala. Această zonă frumoasă, cu conacele, arhitectura sa unică și numeroasele biserici, care 

sunt datate în secolele XVI-XIX, este perfectă pentru o plimbare de seară pe tot parcursul 

anului.  
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Foto 15. Vedere a turnului cu ceas, situat în cadrul castelului medieval al orașului vechi (Varousi) 

 

Continuându-ne drumul, după ce am traversat o piață imensă de formă rectangulară, ce 

avea amenajată pe-o latură un iaz extrem de atractiv, apoi lansându-ne pe străduțele centrului 

vechi, multe din ele flancate de terase de taverne tradiționale, murmurul turistic și-a diminuat 

intensitatea, casele au devenit mai rustice, străzile mai înguste... Pe seară am intrat și în biserica 

cu arhitectură specifică, bizantină, biserica ,,Sf. Constantin și Elena” (foto 16).  
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Foto 16. Exteriorul și interiorul bisericii ,,Sf. Constantin și Elena”  
 

Considerat primul smart city al Greciei, în Trikala a fost implementat un sistem de 

iluminat stradal tip LED, cu senzori (foto 17), semaforizarea orașului realizându-se tot cu 

ajutorul senzorilor, scopul fiind fluidizarea traficului, mai ales la orele de vârf, la fel ca și 

colectarea deșeurilor sau aprovizionarea cu apă potabilă. Există și un sistem de parcări 

prevăzute cu senzori, astfel că șoferii pot afla în timp real unde vor găsi locuri libere în zonă. 

Trikala este primul oraș care și-a propus să achiziționeze autobuzul care se conduce singur, 

fără șofer, întreg centrul comercial fiind acoperit de o rețea wi-fi gratuită. 
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Foto 17. Iluminatul stradal cu senzori pe timp de noapte în Trikala 
 

Încă un aspect important pentru pasionații de cumpărături pe care l-am descoperit în 

timpul periplului nostru prin oraș, este că, magazinele se închid în intervalul 13.00-17.00, când 
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comercianții merg să-și facă siesta, revenind după această oră și având magazinele deschise 

până la ore târzii în noapte. Această regulă nu se aplică tavernelor, restaurantelor sau 

magazinelor alimentare. 

ZIUA 2: Marți, 10.05.2022 

Excursia la Meteora (supranumit și ,,orașul dintre stânci”) a avut loc chiar a doua zi 

după ce am ajuns în Trikala. Nici nu ne-am revenit bine din drumul de la sosire, că a doua zi 

de dimineaţă, după micul dejun, ne-am îmbarcat în autocar cu destinaţia Mănăstirea Sfântul 

Varlaam. Drumul din Trikala până în Kalambaka (capitala districtului cu același nume, ce 

ocupă partea de nord – vest a prefecturii Trikala și a cărui nume vechi era Eginio) şi de aici 

până sus la Meteore a durat aproximativ 2 ore, călătoria cu autocarul pe o distanță de aprox. 5 

km pe un drum super asfaltat, dar foarte îngust și plin de serpentine, oferindu-ne o  priveliște 

ce-ți tăia răsuflarea (foto 18). 
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Foto 18. Drumul cu autocarul șerpuind pe serpentinele de la Kalambaka către Meteora 
 

De la malurile biciuite necontenit de valurile mării și până sus, acolo unde numai vântul 

se mai aude foșnind, printre ramuri de pini și de măslini, cu siguranță mai tineri decât toate 

pietrele de acolo, Meteora reprezintă de fapt un complex monahal ortodox format din mai multe 

mănăstiri (cea mai înaltă aflându-se la altitudinea de aprox. 600 m) și unul dintre cele mai 

consacrate obiective cuprinse în traseele de turism religios. Mărturie stau peșterile ce prezintă 

urme de locuire, mănăstirile ortodoxe funcționale și cele care au fost părăsite în diferite etape 

ale istoriei. În total sunt 24 de mănăstiri (unele din ele nefuncționale și nevizitabile). Cele mai 

importante și pe care le-am vizitat sunt: mănăstirea Sf. Parascheva și Mănăstirea Varlaam, 

ambele fiind construite fără mijloace mecanizate și în vârful unor stânci golașe (foto 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 19.  Mănăstirea Sf. Parascheva și Mănăstirea Varlaam 
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Meteora este unul dintre locurile cele mai incredibile din lume. Pentru lumea ortodoxă 

complexul monastic are o valoare inestimabilă, fiind considerat  cel mai important centru 

monastic ortodox al Greciei dupa Muntele Atos, inclus în lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO din anul 1988. Aflat în centrul țării, unde râul Pinios izvorăște din canioanele Pindus 

și se revarsă spre întinsa câmpie a Tesaliei, numele său înseamnă „stânci în aer”. Punctele de 

atracție care au impus-o pe plan internațional sunt monumentele naturale și cele culturale 

caracterizate de o admirabilă stare de conservare și originalitate. Orice călător ajuns pentru 

prima dată la Meteora are plăcerea să descopere modul sublim în care natura, tradiția și credința 

se împletesc. Formațiunile geologice uriașe și unice în lume, înfățișate ca o adevărată ,,pădure 

de stânci” (foto 20), au reprezentat din vechime locuri de rugăciune pentru călugării greci sau 

de alte naționalități.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
 

Foto 20. ,,Pădurea de stânci” de la Meteora 

 

Astfel, din Câmpia Tesaliei se ridică mai multe stânci de calcar, asemenea unor bucăți 

înalte de lut aflate pe roata unui olar. Stâncile s-au format în urmă cu aproximativ 30 de 

milioane de ani pe un fund de mare, iar formele lor, amintind de picăturile lui Dali, sunt 

rezultatul eroziunii apei asupra calcarului. Când marea s-a retras, acestea au rămas așa cum le 

vedem astăzi. Nu este deloc surprinzător faptul că turnurile de piatră urcând către cer au fost 

percepute drept locuri potrivite pentru sihăstrie. Probabil că primul care a căutat să se izoleze 

aici a fost un om pe nume Barnabas, care s-a mutat într-o peșteră de pe una dintre stânci în 985 

d.Hr. Termenul de ,,colonie de sihaștri” poate părea o contradicție în termeni, dar asta a fost 

exact ceea ce s-a dezvoltat în jurul Meteorei, până când, în 1336, a fost întemeiată aici o 

mănăstire – Megalo Meteora. Astăzi mai există doar 13 mănăstiri funcționale, dintre care șase 

pot fi vizitate. Pentru a le oferi călugărilor și călugărițelor care au mai rămas aici izolarea pe 

care o caută, cele șase nu sunt deschise pentru public toate în același timp. Dar cum au reușit 

călugării să construiască aceste mănăstiri suspendate în vârful unor stânci atât de netede? Abia 

relativ de curând au fost tăiate în piatră și poteci, care să ofere oamenilor acces sporit către ele. 

Una dintre teorii susține că pe deasupra stâncilor au fost trimise zmeie de care erau agățate 

funii ușoare, care, la rândul lor, au fost folosite pentru a atrage până sus funii mai solide, din 

care s-ar fi realizat primele scări de sfoară care duceau până în varf. Nimeni nu știe cu siguranță, 

dar ceea ce a rezultat este absolut uimitor. Drumul spre Meteora este extrem de pitoresc, prin 
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valea Tesaliei, cu multe serpentine și meandre ce te fac să aștepți cu sufletul la gură priveliștea 

făurită în minte sau văzută prin pozele Meteorei. Într-un final relieful capătă aspectele la care 

visezi, ridicându-se de nicăieri stânci impresionante care aparent nu au ce cauta în mijlocul 

văii. Stâncile, liantul spiritual dintre pământ și cer, au fost amintite ca sediu monahal în scrieri 

datând chiar din secolul al II-lea, dar abia în secolul XIV un călugăr pe numele său, Athanasios 

înființează prima mănăstire ce se ridică pe cea mai mare stâncă, numita Platilithos (,,piatra 

lată”) cu ai ei 613 m deasupra nivelului mării. Mănăstirea primește numele de Meteoron 

(,,suspendat în aer”) pentru ca ulterior întreg complexul de stânci să se numească Meteora.  

Ziua vizitei noastre în acest spațiu monastic încărcat de spiritualitate a fost cea mai 

caldă din toată mobilitatea din Grecia. Autocarul ne-a lăsat chiar la capătul drumului, iar de 

acolo până la mănăstirea Varlaam – a doua mănăstire ca dimensiuni dintre cele șase mănăstiri 

din complexul Meteora – (foto 21) am urcat niște trepte (vreo 200 și pe o căldură...). Mănăstirea 

a fost construită în 1541 și înfrumusețată în 1548 fiind una de tip athonit (încrucișată cu cupole 

și coruri), cu exonarthex spațios (lite) fiind înconjurat de o cupolă.  
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Foto 21. Interiorul și exteriorul Mănăstirii Varlaam 
 

Vechea refectorie este folosită ca muzeu, iar la nord de biserică este parekklesionul 

celor Trei Episcopi (un tip de capelă laterală care se găsește în arhitectura bizantină), construit 

în 1627 și decorat în 1637. Astfel, călugarul Varlaam a urcat pe această stâncă și s-a stabilit 

aici, în anul 1350. A construit trei biserici, o chilie pentru sine și un bazin pentru apă. Călugărul 

nu a fost urmat de nimeni, astfel încât locul a rămas abandonat după moartea sa. Abia în 1517, 

doi frați din Ioannina – Theophanes și Nektarios Apsarades – au urcat pe stâncă și au întemeiat 

mănăstirea. Potrivit legendei, aceștia au fost nevoiți să alunge monstrul care locuia în peștera 

de pe vârful stâncii. Picturile murale executate cu măiestrie și scaunele sculptate în lemn 
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captează întreaga atenție a vizitatorilor. Din fericire, complexul monastic de la Meteora este 

mai permisiv în privința vizitatorilor decât Muntele Athos, având dreptul de a vizita obiectivele 

atât bărbații, cât și femeile. 

La intrare (intrarea a costat 3 euro) femeile cu fuste mai scurte sau în pantaloni (scurți) 

primeau așa numita ,,fustanelă”, o bucată de pânză netransparentă pe care erau nevoite să o 

poarte ca o fustă. Urcatul până sus în mănăstire l-am făcut din două bucăți, la jumătatea 

drumului oprindu-ne la un refugiu săpat în munte și pregătindu-ne sufletește pentru a doua 

jumătate. Cel mai spectaculos era peisajul care se dezvăluia văzut de sus, inclusiv cel al orașului 

Kalambaka care arăta ca o miniatură (foto 22). Drumul de întoarcere a fost la fel de spectaculos, 

atât prin priveliștea sa, cât și prin adâncimea prăpastiei din dreapta pe marginea căreia coboram. 

Ambele mănăstiri se află în mijlocul unui cadru natural de invidiat cu apă curgătoare, multă 

vegetație, locuri de recreere, tot acolo aflându-se și vestitele izvoare cu apă despre care se spune 

că au proprietăți tămăduitoare. 
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Foto 22. Intrarea în Mănăstirea Varlaam și peisajul miniatural al orașului Kalambaka văzut de sus 
 

După cum am mai menționat anterior, Meteora (greacă Μετέωρα, ad literam „mijlocul 

cerului”, „suspendat în aer” sau „sus în ceruri” – etimologic referitor la „meteorit”) este unul 

dintre cele mai mari și cele mai importante complexe de mănăstiri ortodoxe din Grecia, al 

doilea după Muntele Athos, locul în care te simți mai aproape de Dumnezeu. Cele șase 

mănăstiri care se reunesc sub elogiul de ,,pământ sfânt” sunt construite pe piloni din piatră 

naturală (gresie), la marginea de nord-vest a Câmpiei Tesaliei în apropierea râului Pinos și 

Munților Pindului, în centrul Greciei, iar cel mai apropiat oraș este Kalambaka. În calitatea 

noastră de ,,pelerini” pe aceste meleaguri, legătura poporului român cu aceste teritorii este cu 

atât mai profundă cu cât în urmă cu secole aici soseau păstorii vlahi din părțile Munților Carpați 

în perioada anotimpului rece, lucru reflectat în prezent și de numărul ridicat al aromânilor, 

numiți adesea vlahii din Balcani.  Ca fenomen natural este unic în toată lumea. Această 

formațiune de stânci a luat naștere datorită unui con în formă de deltă, constituit din pietre de 

râu și nămol, care se vărsau în vechiul lac tessalic. După separația geologică a masivilor 

muntoși ai Olimpului și ai Ossei, apele lacului au găsit ieșire la Marea Egee prin valea Tembi 

(Tempi). Atunci, acest masiv în formă de deltă s-a scindat în pietre și stânci uriașe compacte 

cu înălțimi de până la 400 m. Stâncile pe vârful cărora sunt construite mănăstirile, sunt, în 
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conformitate cu scrierile antice, roci trimise pe pământ din cer, de unde și numele de ,,meteori”, 

pentru a permite asceților să se retragă și să se roage. Aceste masive stâncoase sunt compuse 

din roci detritice formate dintr-un conglomerat de pietriș cimentat. În locul lor a existat în terțiar 

albia unui fluviu care se vărsa în Marea Tesaliei și care a depus treptat sedimente. Aceasta este 

explicația aspectului stratificat al rocilor. Atunci când fluviul s-a mutat sau a dispărut, 

aluviunile au fost comprimate, cimentându-se prin  presiune și căldură. În momentul încrețirii 

care a dat naștere Peninsulei Balcanice, ansamblul a fost ridicat și expus eroziunii, rezultând 

stâncile rotunjite de gresie, tipice acestor roci (foto 23) ca un zid de apărare oarecum simbolic, 

într-un decor perfect pentru nimfele instagramului modern. Dar multe alte inscripții găsite, tot 

aici, dovedesc că rugile pelerinilor se adresau tuturor zeităților acelor vremuri străvechi – 

Artemis, Poseidon, gemenilor lui Zeus (Dioscuri, Castor și Polux), chiar și lui Hercule. 
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Foto 23. Masivele stâncoase și rotunjite de gresie de la Meteora 
 

După o dimineață de periplu monastic în care am vizitat Meteora, am luat prânzul la 

taverna ,,Black” Diava (foto 24), de departe cel mai bun restaurant din Kalambaka, printre pini 

și măslini, printre luminișuri în care ne-a mângâiat blând lumina caldă a apusului. 
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Foto 24. Prânzul la taverna ,,Black” Diava (Kalambaka) 

 

ZIUA 3: Miercuri, 11.05.2022 

A treia zi, după un traseu de o oră și jumătate pe riviera Olimpului (E75), considerat de 

greci lăcașul zeilor, cea mai apropiată stațiune de la malul mării Egee pe care am vizitat-o, 

situată la o distanță de 20 km față de Litochoro, 40 km față de Paralia Katerini și 110 km de 

Trikala, Platamonas este un mic oraș tradițional, liniștit, fără o afluență majoră de turiști, astfel 

că cele două ore petrecute pe plajă au fost un adevărat răsfăț la malul mării. Totodată, stațiunea 
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este situată la mică distanță de orașele Katerini (38 km) și Larissa (49 km). Plaja stațiunii se 

numește Akti Platamona și este cea mai lungă plajă cu nisip fin din Grecia, observându-se 

totuși că spre capătul stațiunii există și segmente de plajă între diguri cu pietricele. Intrarea în 

apă este una lină, ideală pentru copii, valurile nefiind mari datorită digurilor de protecție din 

zonă.  
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Foto 25. Scăldați de razele soarelui pe plaja din Platamonas (riviera estică a Greciei) 

 

Plaja este amenajată cu șezlonguri și beach-baruri, un centru pentru practicarea 

sporturilor nautice, cât și un centru salvamar. În apropierea plajei, pe faleză, există o mulțime 

de taverne și cafenele, unde se pot servi preparate din pește proaspăt, pizza sau mâncăruri 

tradiționale grecești, gyros și souvlaki-ul reprezentând cea mai ieftină variantă. Roadele mării 

sunt foarte apreciate, neexistând tavernă care să nu îmbie turiștii la preparatele delicioase din 

pește și fructe de mare. Într-o plimbare pe jos de jumătate de oră se poate ajunge în Nei Pori 

(sud-est) următoarea stațiune din imediata vecinătate a Platamonasului. Amenajată în totalitate, 

existând o multitudine de zone cu umbrele și șezlonguri de închiriat, plaja este una cu nisip fin, 

foarte lată, aceasta fiind deținătoare de ,,Blue Flag”. 

Platamonas face parte dintr-o pleiadă de stațiuni la Golful Thermaic, care se înșiră la 

poalele muntelui Olimp. Toate sunt vestite pentru plajele lor întinse începând cu Paralia 

Katerini și continuând cu Olimpic Beach, Leptokaria, Skotina, și terminând cu Nei Pori (foto 

25.1). 
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Foto 25.1. Litoralul egeean 
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Situată pe coasta Mării Egee, pe riviera estică a Olimpului, la 25 km sud-est de Muntele 

Olimp, mica stațiune Platamonas cu 2.000 de locuitori permanenți, dar care vara, când sosesc 

turiștii ajung la 120.000, al cărei nume înseamnă „plaja lungă”, este una dintre cele mai căutate 

destinații turistice din Pieria. Unele surse dau ca proveniență a numelui său copacii platani care 

își întind maiestuos coroanele peste casele cu arhitectură colonială.  

Ca punct de reper, chiar la intrare în stațiune te întâmpină faimosul castel venețian, 

construit de bizantini în sec. al X-lea, între 1204 și 1222 și fortificat ulterior sub stăpânirile 

venețiană și otomană. Potrivit unor surse istorice timpurii, pe acest loc s-ar fi aflat orașul antic 

Heraklion. Castelul beneficiază de o foarte importantă poziție strategică, pe drumul principal 

care face legătura între Macedonia și Thesalia și mai departe spre sudul Greciei prin Valea 

Tembi, prin tunelul Tempi (6 km), cel mai lung tunel rutier de pe autostrada A1 din sud-estul 

Europei săpat în Balcani, care leagă Tesalia de Macedonia Centrală... de-a lungul râului Pineios 

(foto 26).  
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Foto 26. Cu autocarul prin Tunelul Tempi 

 

Cea mai mare parte a castelului Platamonas a fost construită de regele francez din 

Salonic, Boniface de Momferatikos. În 1205, acesta a ridicat castelul pe ruinele unui castel 

bizantin preexistent pe acea înălțime. Pentru prima dată a fost menționat în scrierile din sec. 

XIII, când francii au restaurat fortificațiile, urmați în sec. XIV de bizantini și în sec. XV de 

venețieni. După căderea Constantinopolului și cea de-a patra cruciadă din 1204, Momferatikos 

Boniface  a dat castelul regelui Roland Piske, cel care i-a dat forma pe care o vedem astăzi. La 

scurt timp, castelul-cetate a rămas sub ocupație bizantină, până la 1470, când a fost cucerit de 

otomani. Castelul din Platamonas (foto 27) a jucat un rol important în timpul ocupației 

otomane, mai ales în secolele al XVIII-lea și al XlX-lea sub care edificiul a cunoscut ample 

lucrări de restaurare. Dovezile arheologice descoperite demonstrează că a fost folosit de 

creștini. În prezent, această fortificație bizantină antică găzduiește, pe timp de vară, o serie de 

evenimente culturale și artistice ale Festivalului Olimpic în cadrul căruia sunt organizate 

concerte, expoziții, spectacole teatrale și diferite activități culturale din domeniul artelor 

vizuale. 
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Foto 27. Vedere asupra castelului venețian din Platamonas 

 

Arhitectura zonei dezvăluie construcții din piatră, incluzând pavajele care acoperă 

străduțele înguste, șerpuitoare, pe pante abrupte, care în numeroase locuri deschid călătorului 

panorame de excepție atât către Marea Egee, cât și către Muntele Olimp (foto 28). 
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Foto 28. Arhitectura urbană și peisajul specific în Platamonas 

 

Lăsând în urmă priveliștea însorită a plajelor grecești, ne-am îndreptat către situl 

arheologic de la Vergina (foto 29), denumirea modernă a sitului arheologic Aegae şi 

necropola acesteia, cu mormintele regale. Vergina este un mic sat din nordul Greciei, 

aparținând prefecturii Imathia, în Macedonia Centrală. Se dezvoltă pe versanții munților Pieria, 

la puțin peste 2.000 m deasupra nivelului mării și are o populație de aproximativ două mii de 

locuitori, găzduind unul dintre cele mai mari situri arheologice din Grecia, care a fost adăugat 

pe Lista Patrimoniului Mondial în 1996. 
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Foto 29. Panoul rutier către intrarea în Vergina 

 

Situl arheologic de la Vergina este unul dintre locurile în care amprentele diverselor 

etape istorice sunt acolo, încă prezente, pot fi atinse și simțite, fiind o dovadă vie a oamenilor 

și civilizațiilor ce au fost odată. Într-un spațiu atât de mic, milenii de civilizație comprimat în 
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infinite straturi ale timpului sunt vizibile ca într-un terrarium. Oare, dacă s-ar săpa mai adânc 

ce s-ar mai găsi? Un loc în care te simți, cumva, mic, insignificant… un nimic pe lângă tot ce 

a fost și tot ce va mai fi… Dar căruia fiecare dintre noi i-a putut explora din priviri și simțiri 

mileniile ce s-au așternut acolo atât de tăcute, strat peste strat, piatră peste piatră… 

Aflat la 13 km sud-est de Veria, capitala municipalităţii cu acelaşi nume şi la 80 km 

nord-vest de plaja Katerini, unul dintre cele mai importante situri arheologice din Grecia de la 

poalele muntelui Pieria, Vergina își ia numele de la o regină legendară care s-a sinucis în râul 

Aliakmone unde se aruncase pentru a nu cădea în mâinile turcilor. Situl a devenit celebru în 

anul 1977, atunci când aici a fost decoperit mormântul lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel 

Mare. În plus, se crede că aici a fost prima capitală a regatului antic al Macedoniei, denumită 

Aegae. Practic, când intri în curtea muzeului (foto 30) ai senzația că ai venit să vizitezi un deal. 

Apoi observi intrarea în muzeu, ca o gaură în inima dealului. Muzeul policentric prezintă 

exponate ce explică evoluția imperiului Macedonean.  
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Foto 30. Intrarea în curtea muzeului subteran care găzduieşte mormintele regale, Vergina (Aegae) 

 

În afară de mormântul lui Filip al II-lea, asasinat în anul 336 î.Hr. la nunta fiicei sale 

Cleopatra, în sit s-au mai găsit alte două morminte regale, cel numit „al lui Persefone” deoarece 

în partea din față a mormântului este înfățișată răpirea Persefonei de către zeul Războiului, 

Hades și cel, probabil, al fiului lui Alexandru cel Mare, Alexandru al IV-lea asasinat de 

Kassandros în 310 î.Hr. Muzeul este amenajat chiar pe locul în care au fost descoperite 

mormintele, mai precis în interiorul movilei de pământ (tumulul). Practic accesul se face pe o 

alee care intră în movila de pământ (foto 31). Având la suprafaţă aspectul unei coline largi, 

marele Tumul (Megali Toumba) este un uriaş cavou subteran, care adăposteşte 4 morminte 

regale macedonene in situ, unice în felul lor, şi un mic templu.  
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Foto 31. Marele Tumul, care adăposteşte mormintele regale, văzut din exterior și interior, 

Vergina (Aegae) 

 

O intrare în pantă coborâtoare sub o movilă de pământ cu iarbă și mult pustiu în jur 

(foto 32).  
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Foto 32. Intrarea în muzeul Marii Movile din Vergina  

 

Odată trecuți însă de porțile de la capătul culoarului, impresia se schimbă: o lumină 

difuză, o muzică veche în surdină, luciri de sticlă, aur și pietre prețioase, vitrine luminate, multe 

sisteme de securitate, mulți supraveghetori, primul imbold fiind să vorbești în șoaptă. Apoi îți 

dai seama că ordinea camerelor și a vitrinelor este puțin alambicată, dar te obișnuiești după un 

scurt popas și după ce urmărești săgețile. 

Mormintele macedonene constau în general dintr-o cameră boltită, o fațadă 

arhitecturală cu o ușă monumentală, un coridor și o movilă. Acest tip de cadru structural este 

similar cu cel al toloiului micenian (din grecescul tholos, mormânt), precum și obiectele 

funerare care au fost găsite în Sindos, la gura Vardarului, la est de Verghina, care păstrează 
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ritualul măștii de aur în epoca arhaică. Mormântul lui Filip al II-lea a fost intact până la 

descoperirea sa în anul 1977 și indiciile care i-au condus pe arheologi la concluzia că ar fi vorba 

despre mormântul unui rege sunt osuarul de aur, pe capacul căruia era încrustată steaua cu 16 

colțuri, simbolul imperiului Macedonean, dar și cicatricea descoperită pe craniul din osuar, 

care se potrivea cu ceea ce se cunoștea despre Filip, și el având o astfel de urmă la nivelul feței. 

Mormântul a fost separat în două camere. În camera principală a mormântului a fost găsit un 

sarcofag din marmură, în care se afla un relicvariu (larnax) din aur cu osemintele defunctului, 

învelite într-un material porfiriu, şi o coroniţă din aur, în greutate de 717 g, alcătuită din 313 

frunze de stejar şi 68 de ghinde, o lucrătură fină deosebită. Capacul relicvariului este decorat 

cu soarele Verginei, simbolul dinastiei Macedoniei, alcătuit din 16 raze – simbolizând cele 

patru elemente ale naturii – apa, aerul, focul și pământul – alături de cei 12 zei al Olimpului. 

Grecii dovedesc cu artefacte că acesta a fost un simbol vechi de dinainte de invazia 

macedoneană și că a fost preluat de Filip al II-lea, dar care a devenit principal simbol al tuturor 

grecilor abia la preluarea puterii de către Alexandru cel Mare. 

În cameră s-au găsit și aur și fildeș din panoplia morților, patul funerar bogat sculptat 

pe care a fost așezat și ulterior ars și ustensile de argint rafinate pentru sărbătoarea funerară. 

Alte obiecte magnifice includ mai multe costume de armură împodobite cu aur, arme și 

ustensile funerare din bronz. Pe lângă morminte, în muzeu sunt expuse și obiectele decoperite 

în acestea și care sunt reprezentate de bijuterii de aur, două urne de aur, diademe și alte 

asemenea, învăluite în semi întunericul încăperii, însă luminate discret fiecare în mod separat.  

După multe popasuri în fața exponatelor, după ce te miri de măiestria lucrăturii în aur 

sau forța celui ce a purtat atâta greutate pe el, în aur, argint și alte metale sau cum a reușit să 

țină într-o singură mână scutul acela superb împodobit, ajungi în fața mormintelor regale, patru 

la număr, cel al lui Filip al II-lea, al ,,Prințului”, Alexandru al IV-lea, fiul lui Alexandru cel 

Mare, și al Persefonei, numit așa datorită frescei și mormântul cu coloane libere. Ultimele două 

au fost jefuite de invadatorii gali, celelalte două fiind intacte la momentul descoperirii lor, pline 

de obiecte valoroase de aur, argint și fildeș, arme, vase pentru mâncare, bijuterii (foto 33), un 

covor țesut în aur și argint, apoi urnele cu cenușă sau larnaxurile unde se depuneau oasele ce 

rămâneau în urma unei ușoare incinerări, paturile de incinerare din lemn, aur și fildeș 

deteriorate de foc, precum și obiecte depuse de familie. 
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Foto 33. Obiecte de valoare din aur, argint și fildeș, arme, vase pentru mâncare și bijuterii 
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Cele mai importante dintre acestea şi singurele găsite neprofanate aparţin regelui Filip 

al II-lea al Macedoniei şi nepotului său, Alexandru al IV-lea, fiul lui Alexandru cel Mare. Se 

presupune că Marele Tumul a fost construit în timpul domniei regelui Antigonos Gonatas 

(secolul al II-lea î.Hr.), în scopul protejării monumentelor de eventualii prădători şi profanatori. 

Acum două decenii, mormintele regale au fost închise într-o structură subterană, care păstrează 

forma originală a Marelui Tumul, în vederea conservării picturilor de o extraordinară valoare 

artistică. Structura-muzeu găzduieşte, pe lângă mormintele în sine, un amplu spaţiu 

expoziţional, destinat prezentării obiectelor găsite în interiorul monumentelor funerare.  

La intrarea în subsolul cu climat controlat, un grup de stele funerare, provenite din 

umplutura Marelui Tumul, atrag privirea vizitatorilor. Urmează, rând pe rând, cele patru 

morminte regale in situ, ale căror faţade, bine iluminate, pot fi admirate în spatele pereţilor din 

sticlă, cu rol de protecţie. 

Descoperit în 1980, primul mormânt din Marele Tumul, puternic distrus de jefuitori, 

este posibil să fi conţinut obiecte de valoare, având în vedere intrarea impunătoare, marcată de 

4 coloane dorice independente (foto 34). Importanţa monumentului rezidă din faptul că acesta 

reflectă dezvoltarea arhitecturii macedonene în timpul domniei lui Filip al II-lea. Mormântul 

datează din secolul al IV-lea şi se presupune că i-a aparţinut regelui Antigonus al II-lea Gonatas 

(319 – 239 î.Hr.). 
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Foto 34. Coloanele dorice de la intrarea în Marele Tumul 

 

Datând din secolul al IV-lea î.Hr., mormântul Persefonei este o construcţie din piatră 

poroasă, cu lungimea de 3,5 m, lăţimea de 2,1 m şi înălţimea de 3 m, în formă de cufăr. În 

mormântul profanat au fost găsite oseminte aparţinând unui bărbat, unei femei şi unui nou 

născut. Mormântul se remarcă prin minunate picturi murale, inspirate din mitologie, dintre care 

cea mai valoroasă este reprezentarea răpirii Persefonei de către Pluton (foto 35), zeul morţii. 

Prin excepţionala sa valoare artistică, această pictură constituie una dintre descoperirile 

arheologice cele mai importante ale secolului al XX-lea. Se consideră că lucrarea îi aparţine lui 

Nikodimos, un mare pictor al acelei epoci.  
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Foto 35. Fresca înfățișând răpirea Persefonei (reconstituire) 

 

Al doilea mormânt, cel al lui Filip al II-lea (foto 36) este desigur cel mai spectaculos 

și corespunde în totalitate unei descrieri făcute de Platon în Legile, respectiv: o cameră 

subterană lungă cu tavan boltit, cu locuri unde se pun urnele, vasele și alte obiecte, cu o 

anticameră mai mică și un pasaj de coborâre spre intrare, dromos, asemeni intrării în muzeu. 

Cele bogate au o fațadă decorată, unele au picturi pe pereții interiori și sunt acoperite circular 

cu un strat de pământ destul de gros pentru a suporta plantațiile de jur împrejur. Mormântul lui 

Filip este deosebit prin fresca de deasupra intrării reprezentând o scenă de vânătoare alături de 

fiul său, Alexandru cel Mare și încă opt bărbați, urmărind un leu, un porc mistreț și o căprioară. 

Are înfățișarea unui mic palat cu fațadă de templu doric și o intrare masivă de marmură, 

deasupra căreia s-au găsit urmele incinerarii trupului regelui și resturile harnașamentelor cailor 

lui, sacrificați.  
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Foto 36. Mormântul lui Filip al II-lea 
 

În camera mortuară se află doar sarcofagul de piatră în care a fost depus larnaxul, cutia 

de aur masiv cu oasele lui Filip, oase după care a fost identificat de o echipă complexă de 

cercetători, știut fiind că a fost omorât înjunghiat în teatrul din Aegae. Înainte de moarte cu trei 

ani suferise o fractură la piciorul drept. După incinerare, oasele erau spălate cu vin și înfășurate 

în purpură, spun explicațiile muzeului. Larnaxul (foto 37) este expus în muzeu și este celebru 

pentru ornamentul de pe capac, soarele cu 16 raze, de fapt o formă stilizată a acestuia. 
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Foto 37. Larnax-ul din aur de 24 de carate, având în relief ca simbol Soarele Macedonian și coroana de 

aur din 313 frunze de stejar și 68 ghinde 

 

 Tot în mormântul lui Filip s-a găsit și ,,gorytos”-ul de aur și argint, un fel de suport 

pentru arc și săgeți, apoi jambierele de bronz, scutul de aur și fildeș, casca de fier, sabia tot de 

fier și o platoșa de fier placată cu aur, alături de o alta pentru protecția gâtului (foto 38). Tot în 

camera funerară a lui Filip s-a găsit o reprezentare a bustului său în fildeș, după care a fost 

turnat în ceară capul, cu ochiul drept scos, așa cum îl prezintă istoricii. 
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Foto 38. Obiectele reprezentative descoperite în mormântul lui Filip al II-lea 

 

Mormântul lui Filip al II-lea este primul mormânt macedonean descoperit neatins de 

mâna prădătorilor, în situl arheologic de la Vergina, şi cel mai mare monument funerar dedicat 

regilor Macedoniei. Filip al II-lea al Macedoniei (359 – 336 î.Hr.) a fost asasinat la vârsta de 



127 

 

47 de ani, în teatrul din apropierea palatului regal, în timpul serbărilor dedicate căsătoriei fiicei 

acestuia. După ce trupul i-a fost ars, oasele i-au fost spălate în vin și înfăşurate în purpura regală 

depuse într-un relicvariu din aur masiv de 24 de carate, pe capacul căruia este reprezentat 

soarele Verginei. Mormântul, construit din cărămidă, are aspectul unui palat şi faţada unui 

templu. Monumentul este clădit în stil doric, cu coloane încadrând o poartă grea din marmură, 

care se ridică până la 9,5 m înălţime. O friză imensă, reprezentând o scenă de vânătoare, 

decorează partea superioară a faţadei. Între personajele care alcătuiesc scena se remarcă însuşi 

Filip al II-lea şi fiul său, Alexandru, alături de alţi 8 bărbaţi din suita acestora, care hăituiesc 

un leu, o căprioară şi un porc mistreţ (foto 39).  
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Foto 39. Fațada mormântului lui Filip al II-lea cu fresca de vânătoare 

 

Această lucrare, atribuită lui Philoxenos din Eretria, împreună cu Răpirea Persefonei 

din mormântul Persefonei, sunt singurele exemple de pictură antică greacă, care au supravieţuit 

timp de 24 de secole.  

Deasupra boltei de la intrarea în mormânt au fost găsite urmele focului, în care a fost 

incinerat regele, împreună cu armele şi hăţurile cailor sacrificaţi odată cu acesta. Între relicvele 

funerare se mai remarcă resturile unui pat din lemn, pe care fusese aşezat regele decedat 

înaintea incinerării, împodobit cu decoraţiuni din fildeş, aur şi sticlă, o diademă rotundă, un 

coif din fier, un tripod din bronz susţinut de picioare de forma labelor de leu. În camera 

principală a mormântului au mai fost găsite arme din fier, un scut din fildeş aurit având gravată 

bâta lui Hercule şi platoşa din fier a regelui, una dintre puţinele obiecte de acest fel datând din 

secolul al IV-lea î.Hr. (foto 40) 
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Foto 40. Scutul din fildeş aurit având gravată bâta lui Hercule şi platoşa din fier a regelui 
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Aceste descoperiri reconstituie portretul marelui general Filip al II-lea, care a reuşit să 

afirme Macedonia ca cea mai mare putere a Europei. Diferite vase destinate ceremoniilor 

funerare au fost, de asemenea, găsite pe podeaua camerei mortuare, precum şi cinci capete mici 

din fildeş, reprezentându-i pe Filip al II-lea, pe fiul său, Alexandru, şi pe mama acestuia,  

Olimpiada (foto 41).  
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Foto 41. Vase destinate ceremoniilor funerare și statuete din fildeș 

 

În anticamera mormântului se găseşte mormântul unei femei, aparţinând, probabil, 

Cleopatrei Euridice, nepoata lui Atalus, cea mai tânără și ultima dintre cele șapte soții ale  

regelui Filip. Alte rămășițe umane, aparțin celei de-a șasea soții, Meda din Odesa, de origine 

geto-tracă și care s-a sinucis la moartea regelui pentru a nu cădea mâniei lui Alexandru cel 

Mare, supărat pe tată că-și repudiase prima soție, mama sa, se regăsesc tot în anticamera 

funerară. Tot în micul larnax al Medei, decorat precum cel al lui Filip, este o altă coroniță de 

aur cu 80 de frunze și 112 flori de mirt (foto 42). 
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Foto 42. Micul larnax al Medei și coronița de aur cu 80 de frunze și 112 flori de mirt 

 

Relicvariul din aur găsit într-un sarcofag din marmură, asemănător cu cel din camera 
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principală, dar de dimensiuni mai modeste, conţinea oseminte învelite într-un material auriu-

porfiriu şi o coroniţă din aur. Resturile unui alt pat funeral, parţial distrus de foc, erau acoperite 

de o altă coroniţă din frunze şi flori de mirt, lucrate din aur. Tot în anticamera mormântului a 

fost găsită o tolbă de săgeţi frumos ornamentată, două jambiere din bronz aurit, diferite ca 

lungime şi grosime, precum şi o piesă suplimentară a platoşei, care proteja pieptul şi gâtul 

războinicului. Toate aceste obiecte pot fi astăzi admirate de vizitatori în vitrinele amplasate în 

spaţiul deschis din faţa mormântului (foto 43). 
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Foto 43. Obiecte descoperite în anticamera mormântului lui Filip al II-lea 

 

Deşi mai puţin impunător decât mormântul lui Filip al II-lea, mormântul principelui 

este la fel de bogat ornamentat. Din păcate, însă, picturile şi sculpturile care îl decorau, 

executate pe lemn, gips şi piele, s-au dezlipit de pe marmură şi au fost distruse de-a lungul 

secolelor. Faţada mormântului era decorată cu două mari scuturi în relief. În anticameră, s-a 

păstrat o pictură murală de o deosebită valoare artistică, reprezentând scene din timpul unei 

întreceri de care. Mormântul îi aparţine, după cum se presupune, principelui Alexandru al IV-

lea, fiul lui Alexandru Macedon. Născut la scurtă vreme după moartea tatălui său, Alexandru 

al IV-lea a fost otrăvit la vârsta de 15 ani, pentru a nu ajunge pe tronul Macedoniei, împreună 

cu mama sa, Roxana. Osemintele incinerate au fost găsite în anticamera mormântului, într-o 

urnă din argint, acoperită cu purpură, semn că aparţinea dinastiei regale. Gâtul urnei susţinea o 

coroniţă mai mică superbă din aur, alcătuită din frunze şi ghinde de stejar. Multe alte vase din 

argint sau bronz şi obiecte decorative completează aceste vestigii, dintre care se remarcă patul 

funerar, decorat cu fildeş şi aur. În mormânt au mai fost găsite răzătoare din bronz sau fier 

aurit, folosite în antichitate de atleţi pentru îndepărtarea uleiului şi nisipului de pe corp după 

lupte, vârfuri de suliţe, precum şi bucăţi de ornamente de pe platoşe sau scuturi. Remarcabilă 

este calitatea obiectelor din argint, dintre care cele mai impresionante sunt vasul pentru uleiuri 

aromate şi punguţa cu uleiuri aromate, precum şi găleata cu frunze şi flori în relief destinată 

transportării vinului. Obiectele din aur şi artefactele provenite din mormintele regilor 

Macedoniei, expuse în vitrinele muzeului, sunt la fel de impresionante ca şi monumentele 

funerare în sine (foto 44). 
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Foto 44. Fațada mormântului lui Alexandru al IV-lea, urna din argint cu oseminetele acestuia, coronița 

din aur, vase din argint sau bronz şi alte obiecte decorative 

 

Peste drum de intrarea în Marele Tumul se află un magazin de suveniruri (altul decât 

magazinul oficial al muzeului), prezentând o ofertă incredibil de bogată de produse (foto 45) 

amintind de Macedonia antică: vase, statuete, coifuri, scuturi cu reprezentarea soarelui 

Verginei, magneţi, coroniţe aurii din frunze de laur sau de măslin, bijuterii, cutii de forma 

relicvariilor din mormintele regale, steaguri ale regiunii Macedonia, farfurii cu reprezentări ale 

unor scene din mitologie, cărţi, ghiduri de călătorie, hărţi etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 45. Suveniruri amintind de Macedonia antică (Vergina) 

 

Situl arheologic din Vergina reprezintă stadiul uimitor de dezvoltare la care civilizația 

europeană ajunsese până la acel moment. Să nu mai menționăm faptul că aceste descoperiri i-

au ajutat pe specialiști să stabilească, aproape cu exactitate, cum s-a realizat trecerea de la 
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orașul-stat clasic la așezările imperiale din epocile elenistică și romană. Nu e de mirare faptul 

ca UNESCO a inclus în anul 1996 acest sit, și în special mormântul lui Filip al Macedoniei din 

Vergina, pe Lista Patrimoniului Mondial. 

Continuându-ne drumul înapoi spre Trikala am poposit în parcul natural ,,Sfântul 

Nicolae” din Naoussa (foto 46) ce se remarcă printr-un cadru natural autentic, de o frumusețe 

unică prin dealurile din Naoussa cu copaci înalți, un râu prin care înoată păstrăvi, cu poteci și 

străzi pietruite, unde am degustat din nou din gastronomia grecească la ,,Four Seasons”, o 

tavernă-restaurant care nu se închide niciodată toate cele patru anotimpuri ale anului (foto 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 46. Parcul natural Agios Nikolaos (Naoussa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 47. Prânzul la tavernă-restaurant ,,Four Seasons” (Agios Naoussa Park)  

 

Situat la 90 km de Salonic și la 510 km de Atena, Naoussa (foto 48) este unul dintre 

cele mai frumoase orașe din Macedonia construit în marginea de est a muntelui impunator 

Vermion ce oferă o priveliște uimitoare înspre frumoasa și bogata câmpie a Salonicului. Este 

capitala provinciei cu același nume, cu o populație de 25.000 de locuitori și combină 

frumusețile netede cu cele montane, oferind o gamă bogată de activități și servicii. Patrimoniul 

arhitectural al clădirilor urbane și industriale relevă un oraș cu un trecut cultural bogat.  
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 48. Pe șosea la intrarea în orașul Naoussa 

 

Vizitatorul are posibilitatea de a se bucura de cartierele tradiționale și obiectivele 

turistice din Naoussa și poate începe de la Parcul Municipal, care se găsește în apropiere de 

intrarea orașului, cu o vedere uimitoare înspre câmpia Imathia până la Salonic și Thermaiko. 

O zonă pietonală pavată pe malurile verzi ale râului Arapitsa cu ape năvalnice și cascade 

impresionante duce către ,,Stoumpanous”, un loc de sacrificiu al femeilor din Naoussa. 

La întoarcere, obiectivul fotografic a surprins peisaje încântătoare și un apus magnific, 

amețitor ce se desfășoară ochiului prin impunătorul Olimp (foto 49), încântând astfel privitorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 
Foto 49. Muntele Olimp la apus 

 

ZIUA 4: Joi, 12.05.2022 

Încă de la intrarea în școală ne-au întâmpinat zidurile pictate cu imagini-fresce 

reprezentând diferite scene din Grecia antică, biblioteca școlii parcă oferindu-se ca mărturie a 

atemporalității spațiului vizitat.  
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 50 a. 
 

După o scurtă vizită pe coridoarele acesteia, elevii din clasele Sigma T1 și Sigma T2 

ne-au întâmpinat cu multă căldură, dornici de a ne cunoaște fiecăruia personalitatea și 

identitatea (culturală).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 50 b. 

 

După o scurtă vizionare și prezentare video a vechiului oraș Varoussi pe fundamentul 

căruia s-a construit orașul Trikala, activitatea dedicată descoperirii identității (emoționale) a 

fiecăruia a avut ca scop o re-evaluare a propriului sine prin reprezentarea prin imagine și text  
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a celor mai definitorii caracteristici ale fiecărui participant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 50 c. 

 

Astfel, panoul identitar rezultat s-a constituit într-un punct de descoperire a aspectelor 

comune cu alți elevi participanți (foto 50 b, c, d) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 50 d. 

 

Activitățile desfășurate în incinta școlii (foto 50 a,b, c, d, e) s-au bazat pe cunoașterea 

propriei identități prin dezvoltarea inteligenței emoționale având ca fundament înțelegerea, 

exprimarea și autoreglarea emoţiilor. Fiecare activitate desfășurată în sesiuni paralele i-a ajutat 

pe elevi să identifice și să dobândească o mai mare înțelegere a emoțiilor pe care le simt în mod 

obișnuit, să-și dezvolte vocabularul emoțional, să-și dezvolte empatia în relație cu alții și să fie 

conștienți de modul în care propriile sentimente și comportamente pot avea impact asupra celor 

din jur, să-și dezvolte o serie de strategii de autocontrol și să-și exprime sentimentele și emotiile 

,,dificile” într-un mod adecvat, precum și creșterea stimei lor de sine. 
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Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 50 e. Activități bazate pe dezvoltarea inteligenței emoționale desfășurate în incinta școlii 

 

Un al obiectiv de neratat pe care l-am vizitat în a patra zi de mobilitate a fost Moara 

Matsopoulos. Aceasta este un prototip de arhitectură industrială specifică sfârșitului de secol 

XIX, inovatoare pentru acele vremuri în toată zona Balcanilor. Și-a păstrat aproape intacte 

întreaga dotare și modul de operare timp de aproximativ 100 de ani, până în anii 1980, când și-

a întrerupt activitatea definitiv. Încă de la început am fost extrem de impresionați de complexul 

ce include vechea moară, reabilitată și amenajată sub forma unui muzeu interactiv. 

Transformarea sa într-un muzeu interactiv a intenționat să ne prezinte complicatul drum de la 

spicul pârguit de soare până la pâinea aburindă de pe masa fiecăruia dintre noi. 
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Moara reprezintă un fragment de moștenire industrială, având în același timp valoare 

emoțională pentru comunitatea Trikalei. A constituit un factor de creștere în societate, un liant 

între diferite straturi sociale aparținând memoriei colective. În prezent, clădirea și anexele sale 

sunt parte dintr-un centru cultural ce se întinde pe o suprafață de peste 3.500 m2, cuprinzând, 

pe lângă muzeul propriu-zis, un cinematograf, sală de spectacole, săli de conferințe și o cochetă 

cafenea. În perioada sărbătorilor de iarnă, locul devine un minunat Târg de Crăciun. 

Istoria morii este una tumultoasă. Ridicată în 1884, la doar 3 ani după eliberarea 

Tesaliei de sub otomani și constituirea tânărului stat grec – de către frații Agatocles (Aristide, 

Constantin și George), deschiderea oficială a avut loc în vara lui 1885, iar prima licență de 

funcționare o primește abia 5 ani mai târziu. În 1901, în împrejurări neclare, Aristide este 

asasinat, moara continuând să opereze până în 1914, când „KP Agatocles&Co” este dizolvată. 

La 1920 o găsim listată printre cele 43 mari mori de grâu de pe teritoriul elen. Ulterior afacerea 

va fi preluată de fiul lui George, finele anilor ‘20 venind cu reparații capitale și cu achiziții de 

mașinării moderne, la inițiativa directorului angajat Galanis. După scandalul prilejuit de 

sinuciderea acestuia chiar în interiorul clădirii, în prag de faliment, moara ajunge în 1930 în 

custodia Băncii Naționale Mortgage, care o repune în funcțiune în luna octombrie a aceluiași 

an, sub conducerea directorului Matsopoulos. Abia după 11 ani i se permite acestuia să 

cumpere clădirile și întregul echipament, pentru prețul de 2.100.000 drahme, moment de la 

care afacerea îi împrumută numele. Moara Matsopoulos nu scapă de rechiziția germană pe 

perioada războiului, dar revine ulterior proprietarului său de drept, până în 1978, când acesta 

moare și lasă prin testament municipalității din Trikala întregul complex plus terenurile 

aferente. Moara funcționează până în 1984. Transformarea sa într-un complex muzeal și 

cultural a făcut parte dintr-un amplu proiect european, care s-a finalizat în anul 2016 și care s-

a numit ,,Reabilitarea muzeografică și promovarea echipamentului mecanic al Morii 

Matsopoulos”. 

Când am ajuns la intrare, poarta complexului ne aștepta deschisă, la fel ușa clădirii 

principale, în care a funcționat moara – o clădire masivă pe 4 niveluri, din straturi de piatră 

alburie alternând cu altele de cărămidă roșiatică, ranforsată pe exterior din loc în loc cu 

elemente metalice, cu ferestre boltite în partea de sus (foto 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 51. Poarta de intrare și exteriorul morii Matsopoulos 
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Chiar extrem de atractivă am putea spune pentru o clădire industrială, a cărei menire a 

fost cu totul alta decât să încânte privirile... Interiorul este structurat pe un schelet masiv de 

lemn, iar mașinăriile ce au funcționat aici atâtea decenii au fost lăsate pe poziție, aproape că te-

ai aștepta ca la orice moment o baghetă magică să le pună din nou în funcțiune, acoperind 

muzica divină ce răzbate din difuzoare... Nu există o ordine sugerată de vizitare, pur și simplu 

trebuie să urmărești săgețile desenate pe podea. La fiecare pas există ample explicații în limbile 

greacă și engleză, însoțite de planșe, fotografii, panouri interactive, mostre de materii prime și 

produse finite. La primul său al doilea nivel este organizat un colț dedicat proprietarului 

Matsopoulos, cu obiecte personale, inclusiv condicile uriașe în care acesta nota, cu scriere 

caligrafică, toate tranzacțiile efectuate.  

În exterior se remarcă furnalul uriaș de cărămidă, ce se termină parcă în bolta cerului. 

În imediata apropiere s-au păstrat resturi de cale ferată, precum și vreo două vagoane de tren, 

foarte atractive mai ales pentru copii... În spatele morii este un spațiu destul de larg unde se 

amplasează Târgul de Crăciun, cu un mic iaz cu rățuște, înconjurat de spații de relaxare și/sau 

picnic (mese și băncuțe de lemn).  

La final, ne-am adunat puterile sub terasa micuței cafenele de la intrare cu câte un fresh 

de portocale. Am spus la revedere ghidului ce ne-a găzduit, precum și bustului domnului 

Matsopoulos, înconjurat de tufe de trandafiri parfumați, apoi ne-am pornit din nou la drum... 

îndreptându-ne la câțiva metri către taverna ,,Xani” unde am servit o cină tradițională grecească 

cu mâncare mediteraneană, clasică, din carne și pește, cu o mulțime de opțiuni delicioase pentru 

salate, brânză și aperitive conținând tzatziki, haloumi, ciuperci și dovlecei, precum și o friptură 

de porc la grătar care ne-a desfătat simțurile. Decorul primitor și atmosfera fermecătoare ne-a 

oferit un sentiment de relaxare maximă (foto 52). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 52. Cina la Taverna ,,Xani” 

 
 

ZIUA 5: Vineri, 13.05.2022 

 Ultima zi de mobilitate a debutat cu câteva activități sportive în aer liber desfășurate în 

parcul sportiv Agios Georgios (foto 53), unde elevii au participat la mini competiții sportive 

de baschet, volei și fotbal relaxându-se între reprize pe iarbă și admirarea peisajului natural cu 

flora mediteraneană specifică. 

Parcul Agios Georgios din Trikala este un loc unde fiecare se poate bucura de mediul 

natural al regiunii și lua o pauză de la explorarea orașului. Se poate ajunge acolo pe jos sau cu 
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bicicleta din centrul orașului. În acest parc, oamenii pot face mișcare în timpul liber, deoarece 

sala de sport în aer liber este accesibilă gratuit. Alții pot merge la picnic, pot alerga sau pot juca 

tenis, volei și baschet, în timp ce copiii se bucură de joacă în locul de joacă special amenajat. 

Privind în jurul parcului, se pot observa o mulțime de mici detalii care au devenit parte din 

acest peisaj natural, dând impresia că au fost mereu acolo. Vechea capelă din parcul sportiv 

Agios Georgios este o construcție arhitecturală pitorească, mică, dar cu o deosebită valoare 

arhitecturală. Cu copaci înalți umbriți și un strat gros de iarbă, precum și trasee sportive și 

distractiv organizate, Parcul Agios Georgios pare într-adevăr o curte uriașă în orașul Trikala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 53. Parcul sportiv Agios Georgios din Trikala 

 

După un adevărat periplu printre diverse etape istorice, din antica Eladă, în epoca 

romană și chiar în lumea bizantină am pornit pe un adevărat traseu tematic de-a lungul coastei 

estice a peninsulei (foto 54), ce te poartă de la începuturile istoriei știute și până în zorii Evului 

Mediu un traseu ce ne-a luat la fel ca și la sosire aproximativ 5 ore, unde totul este asezonat cu 

delicioase peisaje marine, ce ne-au încântat cu adevărat privirile pofticioase. Austostrada 

urmărește pe cât se poate conturul țărmului din marmură, granița dintre uscat și mare, modelată 

în continuu de către stihiile naturii, dar și de către tenacitatea omului de altădată ca urme din 

timpurile de glorie ale Eladei și până în cea romană… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 54. Infrastructura dezvoltată în armonie cu peisajul natural pe coasta estică a Greciei  

(Macedonia Centrală) 

 

Partea de vest a Greciei de est între Tessalia și Attiki conține formațiuni masive de 
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calcar atât de caracteristice nordului și vestului Greciei, în timp ce la est, peninsula Attikí 

(Attica) reprezintă marginea vestică a rocilor cristaline herciniene de pe țărmurile Mării Egee. 

În esență, o zonă montană, relieful său fiind articulat de patru pinteni desfășurați pe direcția 

nord-vest-sud-est care ies din masa principală Píndos și o serie de bazine și câmpii distincte 

aflate în mijlocul acestor coaste muntoase.  

Clima din Tesalia face ca aici să existe doar două anotimpuri, anotimpurile de tranziție 

durând extrem de puțin. Câmpiile din Tesalia sunt extrem de fertile, motiv pentru care regiunea 

a fost supranumită ,,coșul cu pâine al Greciei”, datorită potențialului său agricol, în regiune 

fiind cultivat grâu, dar și lămâi, portocali, castani, peri, măslini, tutun sau bumbac. Cel mai 

nordic, un pinten destul de teșit, numit Munții Kamvoúnia, se întinde de-a lungul coastei 

Golfului Thermaïkós și continuă spre sud pentru a forma peninsula care limitează o parte a 

golfului Vólou. Printre vârfurile sale se numără Muntele Ólympos (Olimp) – scaunul mitic al 

zeilor, al cărui vârf adesea acoperit de nori se ridică la 2.917 m, cel mai înalt punct din Grecia. 

Următorul pinten spre vest este lanțul muntos Óthris, care continuă de-a lungul canalului îngust 

Oreón, în sectorul nordic al insulei lungi și înguste Évvoia (Euboea). Între cei doi pinteni se 

întind bazinele străvechi (anterior, situl lacurilor) din Tesalia, Tríkala și Lárisa, drenate de râul 

Pineiós (Piniós). La sud, bazinul Almyrós (Almirós), de origine similară, se întinde în jurul 

golfului Vólou. În nordul său se află câmpiile Fokída (Phocis) și Voiotía (Beotia), iar în jurul 

vârfului său sudic se află depresiunile mai fierbinți și mai aride ale peninsulei Attikí (foto 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 55. Masive calcaroase în câmpia Tessaliei (Voiotía) 

 

Situat în inima Greciei, relieful Thessaliei este reprezentat de o câmpie înconjurată de 

un inel de munți, în partea stângă Munții Pindului și în partea dreaptă Muntele Olimp și Pelion, 

dincolo aflându-se Marea Egee. Din punct de vedere istoric, Thessalia este o zona încărcată de 

tradiție; în trecut ea s-a numit și ,,Vlahia Mare” fiind la un moment dat regiunea cu cei mai 

mulți aromâni (vlahi), nicio altă parte din Elada sau Balcani nemaivând o populație aromână 

atât de numeroasă, din acest motiv păstoritul oilor sau al caprelor fiind alte ocupații specifice 

locului. Satele tesaliene pe lângă care am trecut sunt de o frumusețe pitorească splendidă, având 

un aer balcano-mediteranean autentic, iar munții și dealurile aurii fiind acoperite de un cer 
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albastru ce se oglindește în turcoazul mării (foto 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 

Foto 56. Turcoazul Mării Egee oglindit în albastrul cerului pe drumul de la Lamia la Atena (Autostrada E75) 

 

Traseul este pe final, așa cum și ziua își aruncă ultimele raze de soare peste micuța 

peninsulă… Odată ajunși în aeroportul ,,Eleftherios Venizelos” din Atena ne-am luat rămas 

bun de la experiența apolinică (raţională, căci Apollo este zeul luminii şi al înţelepciunii) şi 

dionisiacă (dedicată dansului, veseliei şi acţiunii) oferită de ținutul zeilor, care ne-a fascinat 

timp de o săptămână printr-o suită de contraste specifice culturii şi civilizaţiei europene, dar și 

prin valorificarea experienţei academice, toate caracteristice spiritului Greciei antice, traduse 

în experiența de viață a comunității grecești din Trikala și îmbinate armonios cu infuziuni 

culturale de factură turcă, spaniolă, italiană și letonă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

 

Foto 57. Sosirea la aeroportul ,,Eleftherios Venizelos” din Atena 

 

Lipsiți de firul Ariadnei, ne-am rătăcit din nou, de data aceasta în labirintul livresc cu 

ajutorul lui Aristotel și Dante descoperind secretele universului [Aristotle and Dante discover 

the Secrets of the Universe] (o carte despre familie, prietenie, iubire, conflicte interioare şi 

acceptare de sine), reușind însă să găsim într-un final ieșirea din ,,labirintul minotaurului”, 
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lăsându-ne călăuziți spre casă de zborul suav deasupra mării albastre și al cerului ,,înflăcărat” 

într-o zi de 14 mai 2022 (foto 58)… Efharistó Elada! 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sursa: Cristina-Georgiana Voicu © 

Foto 58. Zborul deasupra porturilor din Attica și întoarcerea acasă 
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Region of Thessaly, Regional Unit of Trikala – Tourist Guide, 2022 
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Simpozionul Național  Geografic Țara Abrudului - Aur și oameni, 26-28 

octombrie 2022, o experiență trăită la cele mai înalte cote / 

The National Geographic Symposium The Land of Abrud - Gold and People, 

October 26-28, 2022 – an honorable experience 
 

Epure Teodor109 

 

Rezumat.  În inima Transilvaniei, în micuța așezare urbană Abrud, se organizează de 5 ani, un 

important simpozion geografic cu un nume sugestiv Abrud – Aur și oameni. Este o activitate deosebită 

pentru care inimosul organizator Nicolae Rusalin Sicoe și toți cei care îi stau în preajmă merită toată 

stima. În anul 2022 simpozionul s-a derulat la finalul lunii octombrie, în vacanța... intermodulară, între 

26 și 28 octombrie. În ciuda unor previziuni pesimiste activitatea s-a derulat pe o vreme excepțională, 

la care dacă am adăuga și decorul autumnal, de poveste, avem un tablou inedit. Au fost activități 

deosebite, întâlniri memorabile, prezentări de mare interes, aplicații, demonstrații... artistice și mai 

presus de toate o atmosferă de înaltă ținută științifică, umană și artistică. 

Cuvinte cheie: simpozion, Abrud, geografie, aplicații, mediu 

 

 

Abstract. A significant geographic symposium bearing a relevant name, Abrud – Gold and 

people has been organized in the heart of Transylvania, in the small urban settlement of Abrud for 5 

years. It is a special event for which the kind-hearted organizer Nicolae Rusalin Sicoe and his team 

deserve all the respect. In 2022, the symposium took place at the end of October, during the 

intermodular holiday, between October 26 and 28. Despite some pessimistic forecasts, the event took 

place in exceptional weather, to which if we add the autumnal, fairytale setting, we may sketch a unique 

and picturesque venue. There were special activities, memorable meetings, presentations of great 

interest, land trips, artistic demonstrations... and above all a highly scientific, human and artistic 

atmosphere. 

Keywords: symposium, Abrud, geography, land trips, environment 

 

Pe drumul Abrudului 

Este abia ora 6 dimineața, când pornim din Pașcani spre inima Transilvaniei, cu două 

echipaje, unul format din trei prieteni din Republica Moldova, Familia Fisticanu - Iana și 

Andrei și prietena lor de familie Veronica Lupu, alături de conducătorul.... acestei inedite 

expediții, neobosita colegă Crina Elefteriu, în celalată, tânărul Alexandru Elefteriu, 

subsemnatul (Teodor Epure) și doamnele profesoare de la Colegiul Tehnic CF ,,Unirea” din 

Pașcani, Adriana Vătavu și  Oltea  Ionel. Vremea este umedă inițial, chiar plouă serios vreme 

de circa o oră, parcurgem în noapte drumul spre Cheile Bicazului, unde ajungem după aproape 

3 ore, este foarte frig dar timpul se arată  promițător. Oprim puțin pentru un mic dejun frugal 

și pornim din nou la drum, peisajul ne surprinde și soarele ne surâde generos, este un timp 

potrivit pentru orice deplasare... Trecem prin Gheorgheni și Praid, apoi pe o mică porțiune de 

autostradă și în sfârșit pătrundem pe Valea Arieșului, grupul din Basarabia oprește la Inima de 

                                                           
109 Profesor de geografie la Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos / Liceul Teoretic Emil Racoviță 

din Vaslui, e-mail: epureteodor67@yahoo.com  

mailto:epureteodor67@yahoo.com
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la Sălciua, grupul nostru accelerează în trombă spre Abrud, unde ajungem exact la ora 14... Ne 

cazăm repede la Detunata, ne odihnim puțin și pornim spre pasul Vâlcan (hanul lui Cotoncu), 

locul în care ne-am dat întâlnire cu toți participanții la Simpozion.  

 

 

Fig. 1. În Pasul Vâlcan, între ,,două țări” împreună cu prof. univ. Vasile Surd, de la Cluj și colegul Viorel 

Paraschiv, de la Iași 

   

   Momentul este plin de emoție pentru că revedem prieteni vechi și ne promitem o nouă 

experiență deosebită pe plaiuri abrudene. După o scurtă prezentare a locurilor, pornim spre un  

alt obiectiv, respectiv o varniță situată  la doi pași de muntele Vâlcan cu celebrul han al lui 

Cotoncu (Vâlcan – 1264 m),  aici, alături de cuvenitele explicații, suntem tratați cu  un  strop 

de apă vie, pită, slană și ceapă roșie... În faptul serii ne adunăm la Școala Primară din 

Buninginea pentru  o mică discuție  asezonată cu preparate locale, asta în loc de cină. 

 

Începutul 

     Este 27 octombrie 2022 și vremea, la început cețoasă, devine deosebit de frumoasă... 

Inițial ne adunăm la Căminul Cultural din Ciuruleasa, într-un cadru foarte agreabil, ne  găsim 

locurile în sală și așteptăm staff-ul. Odată sosiți principalii invitați, respectiv prefectul județului 

Alba, reprezentanți ai ISJ Alba, profesori universitari și un invitat... americano-român, dl. 

George Chindriș. Tonul este dat de un grup artistic, care intonează imnul național, Imnul 

Studenților dar și Imnul Minerilor, urmează apoi scurte alocuțiuni și prezentarea câtorva 

lucrări, prima parte se încheie cu prezentarea unor cărți de specialitate, printre care și lucrarea 

colegului Viorel Paraschiv consacrată celui care a fost marele geograf Ioan Donisă, pe care am 
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avut cinstea să o fac. La amiază ne-am îndreptat spre Biserica “Sf. Gheorghe”, o clădire  de 

patrimoniu unde am avut parte de  un memento cultural deosebit și la grădinița din Ciuruleasa, 

unde pe lângă o inedită expoziție etnografică am fost tratați cu preparate locale de o savoare 

aparte, astfel am rămas cu gândul la gustoasele plăcinte cu verdeață. După prânz revenim pe 

secțiuni, particip la câteva dintre prezentări apoi plec cu doi tineri abrudeni până la Bucium, 

prilej de a depăna amintiri despre trecuta excursie în Serbia, în faptul serii ne regăsim, întregul 

grup, undeva în Abrud pentru o activitate culturală de excepție, seara festivă cu ceterași, a fost 

un moment  deosebit, în care ne-am simțit cu toții prieteni și mulțumiți.  Pe final s-au înmânat  

diplome, într-un mod inedit, așa cum numai Nicu Sicoe știe să o facă și ne-am promis să 

revenim și la o viitoare acțiune. 

 

 

 

Fig. 2. Biserica ,,Sf. Gheorghe” din Ciuruleasa 
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Fig. 3. Alături de  cunoștințe vechi și noi, domnișoara geolog Luisa Iatan, dl. Marius Marcu, doamna Pârvu și 

doamna Volumia Sângeorzan de la Constanța 

 

 

Fig.4. Seara festivă cu ceterași și artiști locali 

Întrunirea geografilor 

Tagma geografilor este una care nu poate fi confundată cu nicio altă grupare 

profesională, sunt poate oamenii cei mai dornici de cunoaștere a naturii, cei mai entuziaști 

umaniști și nu în ultimul rând cei mai plimbăreți profesioniști, așa cum malițios mai spun unii 

care nu ne cunosc trăirile deosebite pe care le încercăm în deplasările noastre prin lume. Alături 
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de acest minunat Simpozion din Țara Abrudului, aș mai menționa Simpozionul de pe Valea 

Doftanei, organizat de către Crina Popescu, conferințele anuale ale S.G.R.  și multe altele. 

 

Aplicația 

După emoțiile  din ziua precedentă a urmat o aplicație pe un traseu de dificultate medie. 

Mai întâi ne-am adunat din nou în centrul satului Ciruleasa și ne-am împărțit în două echipe, 

unii urmau să  parcurgă traseul per pedes, ceilalți cu un microbuz. Aleg să fac deplasarea pe 

jos, este ceață, cam frig și panta nu este foarte ușoară dar depășesc obstacolele și urc, ușor, 

ușor,  mai cu seamă după ce îmi găsesc un ajutor de nădejde, într-o mică botă pe care o  

descopăr  pe traseu. Pe la jumătatea drumului, calea ne este aținută de un frumos cal, care chiar 

așteaptă să-l mângâiem și să-i oferim ceva bun, apoi ne continuăm drumul care devine mai 

puțin abrupt. La un  moment dat ne întâlnim cu microbuzul, dar nu urcăm, drumul și așa 

devenise accesibil, ceața începea să se risipească iar inversiunea climatică ne-a creat o impresie 

aparte. Sus pe platou ne aștepta staff-ul comunei și o ceată de ceterași, alții decât cei din seara 

festivă... Ceața era o amintire iar vremea era superbă, domnul primar și doamna viceprimar 

umpleau mesele de bunătăți locale, un foc strașnic ne aștepta să pârpolim slana pe care apoi să 

o savurăm cu pită proaspătă, ceapă și puțin vinars, apoi într-un ceaun generos au fiert la foc 

îngăduit, niște delicioși virșli. Peisajul unic ne trimitea până spre Curcubăta Mare, pe care abia 

se zăreau instalațiile eoliene și mai departe spre semețele creste ale Retezatului, dar aproape de 

noi era Cotoncu. După vreo 3 ore, totul s-a terminat, un prim grup a plecat spre casă cu 

microbuzul, alții am rămas să așteptăm a doua cursă, care a sosit cu întârziere dar n-a fost bai 

căci timpul era perfect. N-am întors pe un traseu inedit, chiar pe sub Muntele Cotoncu, cadou 

de la Nicu Sicoe, ne-am despărțit cu o notă de regret de prietenul nostru comun și am mai rămas 

o seară în Apuseni, dar pe alte coordonate. Spre seară am făcut o incursiune la Cascada Vidra 

apoi am mers spre Bucium - Centru unde am avut o ultimă cazare. 

 

Fig.5. Înainte de plecare în aplicație 
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Fig.6. Urcușul 

 

 

Fig. 7. O întâlnire inedită 
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Fig. 8. Stratul de inversiunea termică pe valea Ciurulesii 

 

Fig. 9. Întâlnire de gradul 0 pe vârful  Frăsănel (900 m),  cu ceterași și mese întinse... 

Plecarea 

  ...Este 29 octombrie dimineață. Și ceața învăluie totul ca o mantie inexpugnabilă, după 

micul dejun pornim spre casă alegând traseul de pe Valea Ampoiului. Ceața nu ne permite să 

vedem prea multe, așa că ne resemnăm și așteptăm soarele. Trecem prin Zlatna, oprim pentru 

alimentare la Teiuș, apoi vedem soarele, care este foarte frumos, trecem pe la Bucerdea Vinoasă 
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pe sub Piatra Craivii, prin Galda de Jos și Crăciunelul  de Jos, apoi prin Sighișoara și centrul 

vechi al Mediașului. Primul  obiectiv  important este Saschiz, cu biserica monument UNESCO, 

aici stăm aproape o oră, căci merită efortul, apoi mergem și la Viscri, dar regele nu este, are 

multă treabă acum. Aici  luăm prânzul și facem o mică plimbare. Timpul parcă s-a scurs 

incredibil de repede și suntem încă foarte departe de casă, așa că pornim în trombă pe drumul 

întoarcerii, trecem prin Corund, unde admirăm văsăria și obiectele artizanale, oprim puțin la 

Praid apoi ne îndreptăm spre Cheile Bicazului unde ajungem numai bine ca să surprindem un 

splendid apus, mă refer la echipajul din care fac parte căci grupul din Basarabia rămâne mult 

în urmă, ei nu se grăbesc, noi foarte tare... Cu 40 de minute înainte de ora 21 ajungem la 

Pașcani, numai bine pentru a prinde trenul spre casă... 

 

Considerații finale 

Întâmplarea geografică de la Abrud și Ciuruleasa, mai ales cea de la Ciuruleasa a fost 

un lucru de mare clasă, pentru care organizatorii merită toate laudele. Au fost activități variate, 

au participat peste 50 de geografi și non-geografi, a fost o emoționantă întâlnire a spiritelelor 

dornice de cunoaștere dar și o revigorare a unor tradiții. Timpul deosebit de frumos,  ne-a 

permis să ne desfășurăm într-un spațiu generos, cu oameni calzi și primitori de care ne va fi 

dor din prima clipă a despărțirii. Felicitări organizatorilor, felicitări participanților și la cât mai 

multe astfel de .... întâmplăr 
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Lucrările Seminarului geografic internațional ,,Dimitrie Cantemir”  

14-16 octombrie 2022 /  

The works of the International Geographical Seminar “Dimitrie Cantemir” 

14-16 October 2022 

 

 

Paraschiv Viorel110, Lesenciuc Mihaela111, Marcu-Cijov Carmen112 

 

 

În organizarea Universității ,,Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie – Departamentul de Geografie, a avut loc 

una din manifestările științifice de tradiție a 

geografiei universitare ieșene contemporane. Ediția 

a 42-a a Lucrărilor Seminarului geografic 

internațional ,,Dimitrie Cantemir” s-a desfășurat în 

paralel cu cel de-al VII-lea colocviu al Asociației 

francofone de geografie fizică (AFGP). Au 

participat la cele două manifestări științifice 

organizate în paralel un număr de cca 355 

cercetători, care au înscris aproape 200 de 

comunicări, majoritatea lor exponenți ai vocației 

francofone. Colocviul Asociației francofone de 

geografie fizică a fost organizat pe sesiuni de lucru 

în care au fost înscrise un număr de 50 de 

comunicări. Cele 7 sesiuni ale colocviului au fost: 

metode și raporturi cu riscurile de mediu, riscul 

hidric/inundațiile, riscuri litorale, deforestare, deșertificare și secetă/eroziune, metode și mediu 

și respectiv geologie și mediu. Participanții la acest colocviu au provenit din 14 state 

francofone: România, Franța, Belgia, Republica Moldova, Polonia, Italia, Algeria, Maroc, 

Tunisia, Senegal, Benin, Gabon, Congo (Brazzaville) și din Regatul Unit (mai puțin 

froncofon!). Un workshop de real interes a avut drept teme de dezbatere pandemia de Covid19  

și efectele sale 

Lucrările Seminarului ,,Dimitrie Cantemir” au fost organizate pe 11 secțiuni și o 

secțiune de postere (foto nr. 2). 

Secțiunea de deschidere în plen a prezentat teme de interes însoțite de noi intepretări și 

concluzii ale unor cercetători din Marea Britanie, Franța și România. Amintim comunicarea 

                                                           
110 Prof.dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Str. Milcov, nr. 18A, e-mail: paraschiv03@gmail.com 
111 Profesor dr. la Colegiul Național “Emil Racoviță” Iași, inspector școlar ISJ  Iași 
112 Profesoară la Colegiul Tehnic CF “ Unirea” Pașcani, județul Iași 



151 

 

susținută de Jacques Schroeder de la Universitatea din Quebec (Montreal), Andres Rodriguez-

Pose de la London School of Economics, Lise Bourdeau-Lepage de la Universitatea Jean 

Moulin Lyon 3, Mihai Niculiță și Corneliu Iațu din partea organizatorilor.  

 Secțiunea de postere a cuprins câteva prezentări interesante ale tinerilor cercetători mai 

ales din Republica Moldova și România. 

Secțiunea ,,Didactica geografiei” (foto nr. 3) a cuprins 11 comunicări și două prezentări 

de carte, despre “Viața și opera geografică a profesorului Ioan Donisă”(foto nr.4) și ,,Fauna 

prezentată pe bancnotele lumii”, ambele apărute în 2022.  

 

    
Foto nr. 2-3. Secțiunea poster și didactica geografiei (la final) 

 

 
Foto nr. 4. Secțiunea didactică 

 

Aplicația practică pe teren a cuprins un itinerariu în Podișul Bîrladului intitulat “Pe 

urmele lui Dimitrie Cantemir”, pe traseul Iași - Vaslui - Crasna – Banca – Pădureni – Huși – 

Averești - Iași, prilej de a se putea constata pe teren modificările peisajului natural (platoul 

structural Repedea – Iași și degradarea terenurilor de la Banca), mediul antropic (satul Pădureni 

și orașul Huși) sau mediul antropizat (bazinele viticole Huși-Averești). 
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PAGINILE ELEVILOR 
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Experiențe școlare geografice prin intermediul proiectelor europene 

Erasmus + în Lens , Franța /  

Geographic school experiences through European Erasmus+ projects in 

Lens, France 

 

 
Miculas Albert113 

 

 

În luna octombrie 2022, elevi și profesori din cadrul Liceului Teoretic Carei au 

participat la a patra mobilitate, din cadrul Proiectului Erasmus+ „DU COVID-19 À 

L’AGENDA 2030: NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ”, organizat de liceul partener  

„Lycée Polyvalent Saint-Paul”,  din Lens, Franța iar tema întâlnirii a fost dezbaterea 

Obiectivelor 7, 11, 13 și 14 din Agenda 2030 a dezvoltării durabile. 

Acest proiect se derulează prin participarea a 5 licee din Spania, Italia,  Franța, 

Macedoniade Nord  și România și își propune o serie de obiective, ce vizează aprofundarea 

fenomenului Covid-19, cunoașterea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 

și conștientizarea lumii din jurul nostru, cu prioritățile relevante de acțiune, cu mare potențial 

de conformitate. Schimbul de experiență, s-a desfășurat, în orașul Lens din nord-vestul ei, o 

subprefectură  a departamentului Pas-de-Calais, în regiunea Hauts-de-France. Pe parcursul 

acestui meeting echipa de proiect de la liceul nostru, a avut prilejul de a cunoaşte echipa 

parteneră și mediul ei școlar prin intermediul unei palete largi de activități, care au permis  

implementarea unor practici educaționale colaborative, care au pus accentul pe educația pentru 

sustenabilitate și dezvoltare durabilă.  

Mobilitatea a debutat cu o întălnire cu oficialitățile de la Primăria Lens (foto nr. 1) în 

cadrul căreia echipele partenere au avut ocazia sa cunoască regiunea.  

 

 
Foto nr. 1-2. Lens 

 

 

                                                           
113 Elev în clasa a  X-a  a Liceului Teoretic din Carei, județul Satu Mare. Coordonator prof. Mențiu Gabriela; e-

mail: gabriela.mentiu2022@gmail.com 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunile_Fran%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
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Apoi am participat la diverse workshop-uri care au vizat analiza obiectivelor: Energie 

curată şi la preţuri accesibile – adică asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern; Oraşe şi comunităţi durabile – dezvoltarea 

oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile; 

Acţiunea climatică – luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 

impactului lor și Viaţa acvatică – conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă (foto nr. 3, 4, 5).  

 

   
Foto 3-4. Activități din proiect 

 

A fost o săptămână Erasmus+ intensă, cu activități variate de promovare a dialogului 

intercultural și de îmbunătățire a competențelor prin intermediul instrumentelor digitale de 

învățare în diferite activități agreate de către elevi (workshop-uri, expoziții ,ateliere de 

prezentare a rezultatelor activităților). S-au prezentat materiale interesante referitoare la 

obiectivele prevăzute, inclusiv calcularea amprentei ecologice a întregii echipe. 

 
Foto nr. 5. Workshop 
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 Am lucrat în ateliere multinaționale care au trebuit să ofere soluții pentru problemele 

de mediu actuale privind incendiile provocate sau naturale, poluarea oceanelor, poluarea 

aerului, utilizarea surselor de energie regenerabila, gestionarea deseurilor și topirea ghețarilor.  

 

 
Foto nr. 6. Ateliere de lucru 

 

 Pe lângă activitățile științifice, echipa a avut posibilitatea sa participe la activitati 

sportive si  să exploreze și istoria, cultura și tradițiile regiunii (foto nr. 6). Au vizitat orașul 

Lens (foto nr. 2 și 7), care  a fost unul dintre principalele centre urbane ale bazinului minier 

Nord-Pas-de-Calais (Compagnie des mines de Lens), martore fiind haldele de steril, 

considerate cele mai mari grămezi de zgură din Europa. 

 

 
Foto nr. 7. Lens 

 

 A urmat  Muzeul Louvre- Lens - punct de reper cultural deschis în decembrie 2012, cu 

scopul de a ajuta la relansarea fostelor orașe miniere din Lens și zona înconjurătoare – ramura 

descentralizată a Louvre – Paris,  cu expoziții temporare și  spații educaționale. Muzeul care 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Compagnie_des_mines_de_Lens
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Louvre-Lens
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fascinează prin arhitectură propune o călătorie prin istoria timpului începând cu sculptura 

mesopotamiană până la arta modernă (foto nr. 8). 

 

 
Foto nr. 8. Expoziție muzeală  

 

Vizite deosebit de instructive au fost și cele de la Oignies, unde am avut ocazia să 

vizităm fostele mine de cărbune închise în anul 1990, reamenajate în anii 2000 pentru a deveni 

un eco-district și un site de turism industrial (foto nr. 9,10). În premieră delegația a văzut o 

mașină cu aburi cea mai puternică din Franța precum și o mașină de extracție restaurată (foto 

nr.11) 

 

 
Foto 9-11. Oignies 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Tourisme_industriel
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Machine_d%27extraction
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 Pentru a cunoaște biodiversitatea oceanelor am vizitat acvariul Nausicaa - din 

Boulogne-sur-Mer, cel mai mare centru marin din Europa- care se întinde pe o suprafață de 

10.000 de m² și care are o populație de 1600 de specii marine și 36.000 de animale specifice 

(foto nr. 12). 

 

 
Foto nr. 12. Acvariul Nausicaa 

 

Un obiectiv deosebit a fost Capul Gris-Nez, un promontoriu care este cel mai apropiat 

punct de pe coasta franceză de Anglia (doar 30,3 km),  un sit remarcabil clasificat ca zonă 

naturală de interes ecologic, faunistic și floristic (foto nr. 13). 

 

 
Foto nr. 13. Capul Gris-Nez 

 

În ultima zi a întâlnirii au fost discutate aspecte legate de următoarele mobilități. Toți 

elevii participanți la mobilitate și-au îmbunătățit abilitățile lingvistice-franceză și engleză, au 

dobândit noi abilități personale, au conștientizat și au înțeles alte culturi. Totodată, toți 

participanții la această mobilitate merită felicitări pentru implicarea și competențele dovedite.  

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Cap_(g%C3%A9ographie)
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Angleterre
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
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Elevii coautori de carte geografică 

Ioan MĂRCULEȚ (coordonator), Terra – 30 de superlative fizico-

geografice, Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București, ISBN 978-973-0-

36488-0, București, 2022, 49 pag. (scurtă recenzie) 
 

 

 

Lucrarea „Terra – 30 de superlative fizico-

geografice”, apărută în anul 2022, a fost realizată prin 

contribuția a 14 elevi din clasele IX-XI ale Colegiului 

Național „I.L. Caragiale”, București, sub atenta coordonare 

a prof. dr. Ioan Marculeț, reprezentând un volum ce 

însumează lista celor mai spectaculoase continente, oceane, 

unități de relief, lacuri, fluvii, mări, pustiuri, parcuri 

naționale etc., ce se găsesc pe planeta noastră.  

La conceperea și finalizarea lucrării au contribuit 

prof. dr. Ioan Mărculeț (Colegiul Național „I.L. Caragiale”, 

București), cercet. dr. Cătălina Mărculeț (Institutul de 

Geografie al Academiei Române), Antonia Maria Blebea 

(cl. a IX-a I), Bianca-Elena Burlacu (cl. a IX-a I), 

Alexandra-Ioana Cătănescu (cl. a XI-a J), Lavinia-Mihaela 

Câmpeanu (cl. a XI-a J), Andrei-Christian Costea (cl. a XI-

a J), Enache Filip (cl. a IX-a I), Teodora-Andreea Florea (cl. 

a XI-a J), Iulia Ghițescu (cl. a X-a I), Andreea Teodora Lazăr (cl. a X-a I), George-Cristian 

Negruțiu (cl. a XI-a G), Adriana Maria Raluca Petricică (cl. a X-a I), Sabina Petricioiu (cl. a 

X-a I), Livia Tihon (cl. a IX-a I) și Alessia Maria Vasilache (cl. a IX-a I). 

Prin abordarea schematică și unitară, volumul reprezintă o enciclopedie a 30 de 

recorduri din domeniul geografiei fizice și este dedicat pasionaților de natură și celor interesați 

să-și îmbogățească cultura generală. Majoritatea articolelor/superlativelor conțin informații 

relevante referitoare la poziția geografică, relief, climă, hidrografie, biogeografie etc., iar 

pentru scrierea acestora autorii au consultat numeroase de cărți și articole de specialitate, site-

uri de pe internet ș.a., ce se regăsesc în capitolul Biografie selectivă. 

La finalizarea în forma actuală a volumului, autorii au fost sprijiniți de un colectiv 

alcătuit din editor și referenți – prof. gr. I Andreia Bodea (directorul Colegiului Național „I.L. 

Caragiale”, București), prof. dr. Liliana Matasariu (Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, 

Bucureşti) și prof. gr. I Roxana-Mihaela Diaconu (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, 

București), la care se adaugă prof. dr. Anca Vulcănescu-Florea și prof. dr. Daniela Tănăsescu 

(ambele din Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București), care s-au ocupat cu traducerea în 

limba engleză a rezumatului de la sfârșitul lucrării. 

Vasilache Alessia Maria, clasa a X-a I 

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București 
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Gheorghe Stănescu, Mihail Minescu, Dragoș Gabriel Zisopol, Cătălin Niță,  

Petrolul și gazele naturale românești – istorie în imagini, Editura A.G.I.R., 

București, 2021, 104 pag. 
 

 
 

Lucrarea de față, „Petrolul și gazele naturale românești – istorie în imagini”, este o 

monografie-album, în limbile română și engleză, ce redă cronologic, în cca 220 de imagini 

sugestive și destul de rare (fotografii, cărți poștale ilustrate, documente, hărți, acțiuni etc.), 

exploatarea și prelucrarea hidrocarburilor în țara noastră. 

Volumul debutează cu un Cuvânt înainte, care cuprinde mesajele a două personalități 

științifice tehnice actuale românești – prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță și prof. 

univ. dr. ing. Nicolae Iliaș –, și o Prefață, care precizează că albumul „se dorește a se constitui 

într-un modest elogiu în imagini adus celor care au contribuit și/sau contribuie la dezvoltarea 

industriei de petrol și gaze naturale din România, componentă esențială a sistemului energetic 

național” (p. 10) și evidențiază cinci evenimente majore care au făcut ca România să ocupe 

unul din primele locuri în industria de petrol și gaze naturale mondiale: „1. Înscrierea oficială 

a României în anul 1857 ca prima țară la nivel mondial în extracția petrolului cu o producție 

de 275 tone. 2. Punerea în funcțiune în anul 1857 a primei instalații (rafinării) pentru obținerea 

petrolului lampant. La Râfov, lângă Ploiești. 3. Inaugurarea în același an, în București, a 

iluminatului stradal cu petrol lampant. 4. În anul 1908, prin lucrările de foraj de exploatare s-

au descoperit zăcămintele de gaze naturale de la Sărmășel, ce au constituit începutul exploatării 

gazelor naturale în bazinul Transilvaniei. 5. În anul 1928 s-a construit prima stație de 

comprimare a gazelor naturale din Europa, la Sărmășel.” (p. 11). 

În cadrul lucrării, istoria petrolului și gazelor naturale românești este redată în patru 

secțiuni sau capitole, care conțin mai multe subcapitole, după cum urmează: 

I. Petrolul românesc: Prezentare generală; 1. Bazinul Buștenari; 2. Bazinul Câmpina; 

3. Bazinele Țintea, Băicoi, Arbănași; 4. Bazinul Moreni; 5. Evenimente – Erupții la sonde, 

Incendii – care arată că „Înainte de retragerea guvernului român în exil Moldova în anul 1917, 

s-au incendiat voit peste 1 000 de puțuri și sonde pentru a nu fi folosite de Puterile Centrale 

(Germania și Austro-Ungaria) ce ocupau România.” (p. 28); 6. Rafinării, inclusiv Rafinăria 
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„Steaua României” în Câmpina (Rafinăriile „Erau [la început] instalații simple de mică 

capacitate cu obținerea numai de petrol lampant și păcură. Marile trusturi internaționale 

construiesc la început de secol XX, în special la Ploiești, rafinării mari și moderne: «Româno-

Americană», «Astra Română», «Concordia», «Vega», «Aurora», «Orion». România poseda în 

anul 1930 peste 30 rafinării relativ mari și un număr egal de rafinării mici. Astăzi în România 

sunt în funcțiune trei rafinării de capacitate medie.” p. 30); 7. Depozitare și transport; 8. Acțiuni 

în industria petrolieră („La începutul secolului XX, capitalurile investite în exploatările 

petrolifere sunt predominant străine, în special german. Crește rapid numărul societățile 

anonime pe acțiuni având diferite obiective: exploatarea terenurilor petrolifere, arendări și 

concesiuni, activități de producție și rafinare, transport și comercializare etc. Acțiunile 

prezentau sediu social, data fondării, capital social, data fondării, capitalul social, numărul și 

valoarea unei acțiuni. […] Dintre acestea menționăm: Orion, înregistrată în 1910, Anglo-

Romanian Petrolium, înregistrată în 1909, Nafta, în 1906, Duplex, în 1920, Petrolina, în 1926, 

Naționala Minieră, în 1922, Roumanian Consolidates Oil, în 1913 și multe altele.” p. 38, 40). 

II. Gazele naturale românești: Prezentare generală; 1. Etapele de evoluție: Etapa de 

început („De la primele forașe în bazinul Sărmășel – Transilvania, noiembrie 1908, până la 

trecerea zăcămintelor de gaze naturale în patrimoniul României (1918).” p. 53), Etapa a doua 

(„În această etapă este prezentată dezvoltarea ramurii de gaze naturale, începând din anul 1919 

și până la naționalizarea societăților din anul 1948.” p. 57), Etapa a treia („Perioada de după 

naționalizarea din anul 1948 și până în anul 1989, arată dezvoltarea explozivă a industriei de 

gaze naturale.” p. 63), Etapa a patra („După 1989 și până în prezent.” p. 68); 2. Mediaș, 

leagănul gazelor naturale; 3. Bazinul Mării Negre („Șase din primele zăcăminte de gaze din 

Platforma Mării Negre se găsesc în apele teritoriale ale României. Aceste rezerve, împreună cu 

cele on-shore, poziționează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană.” p. 79). 

 

 
Buștenari (p. 16) 

 
Sonde din Valea Doftanei (p. 19) 

 
Moinești – Rafinăria Sc. Steaua 

Română (p. 31) 

 

III. Cercetare și învățământ – „Privind pregătirea personalului de specialitate, încă de 

la începutul secolului XX se înființează la Câmpina, Școala de Maiștri pentru foraje și rafinare, 

pentru ca în anul 1948 să se înființeze la București, Institutul de Petrol și Gaze. Pregătirea 

actuală a specialiștilor se face în ingineria petrolului, gazelor și petrochimie, în special la 

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, unde sunt specializări complexe (masterat, 

doctorat).” p. 81. 

În partea de final, lucrarea cuprinde un Cuvânt de încheiere, o Bibliografie (13 lucrări) 

și o secțiune întitulată Prezentarea autorilor (Dr. ing. Gheorghe Stănescu, a lucrat ca director 
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general în Combinatul Petrochimic Năvodari, director executiv la Rompetrol Rafinărie 

Petromidia SA și profesor asociat la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Prof. univ. dr. 

habil. Ing. Mihail Minescu, este vicepreședintele Secției X – Ingineria Petrolului Minelor și 

Geonomiei a Academiei de Științe Tehnice din România și președintele senatului Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești. Conf. univ. dr. ing. ec. Dragoș Gabriel Zisopol, membru asociat al 

Academiei de Științe Tehnice din România, Secția X – Ingineria Petrolului Minelor și 

Geonomiei și președintele Comisiei pentru Cercetare și Tehnologie din Camera Deputaților. 

Ec. Cătălin Răzvan Niță, director executiv al Federației Patronale Petrol și Gaze). 

 

Prof. dr. Mărculeț Ioan 

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, București 
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Simion Mehedinți La Terre. Introduction à la géographie en tant que science 

(Volume I) 

Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2022 – 525 pagini 

(traducere de Iațu Corneliu) 

 

 

 La 92 de ani de la apariția celor două 

volume ale lucrării de căpătâi a lui Simion 

Mehedinți, iată că s-a reușit traducerea 

primului volum în limba franceză. Volumul 

a apărut în condiții grafice excepționale 

fiind tradus de un geograf experimentat, 

exponent al liniei froacofone a geografiei 

românești, Corneliu Iațu, și cu o prefață 

semnată de profesorul Alexandru 

Ungureanu – m.c.A.  

În ,,Introducere” autorul traducerii 

afirmă că prin această operă Simion 

Mehedinți depășea limitele gândirii 

geografice a epocii sale. Filozofia 

geografică a lui Simion Mehedinți este 

actuală și acum la aproape un secol de la 

publicarea lucrării. În concluzie opera 

geografică de căpătâi a lui Simion 

Mehedinți este validă pentru numeroase 

generații, cititorul  descoperind în autor un 

veritabil spirit enciclopedic deschis asupra 

Universului în ansamblul său. Lucrarea lui Simion Mehedinți este un veritabil testament 

geografic pentru noi toți și tocmai de aceea traducerea, chiar dacă târzie în opinia unora, nu 

face altceva decât să arătăm că geografia românească are o istorie solidă prin gânditorii de 

marcă și operele lor din perioada interbelică, mai ales, și că componentele gândirii de ansamblu 

asupra societății și complexului natural pot fi contextualizate și delimitate în într-o filozofie 

geografică! 

Felicitări traducătorului pentru demersul asumat și așteptăm cu interes volumul II. 

Considerăm că ,,părintele” geografiei românești, așa cum este perceput Simion Mehedinți de 

toată suflarea geografică românească, merită această recunoaștere a operei sale de căpătâi și 

prin internaționalizarea acestei opere respectul pentru geografia românească în ansamblul ei să 

crească! 

Paraschiv Viorel 

-redacția revistei- 
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Alexandru Bănică, Alexandru – Ionuț Petrișor (coordonatori) 

Dezvoltarea durabilă și reziliența. Perspective teritoriale și abordări 

multidisciplinare 

Editura Academiei Române, București, 2021 – 373 pagini 

 

Volumul colectiv cuprinde articolele 

și rezultatele a 23 de cercetători din diferite 

domenii de activitate, dar cu preocupări 

vaste și deschidere pentru colaborare pe cele 

domenii cercetate. Cele 18 lucrări sunt 

organizate în două părți: 

- Prima parte  analizează  nouă perspective 

teoretice ale domeniului de cercetare enunțat 

în titlul volumului; 

- Partea a doua cuprinde 9 studii empirice 

despre situația actuală a celor două concepte 

analizate prin prisma unor studii de 

verificare. Analiza directă a aplicabilității 

celor două concepte, independente sau 

integrate, acoperă o plajă largă din 

domeniile: urbanism și amenajarea 

teritoriului, geodemografie, ecologie 

urbană, ecoinovare, transporturi, economia 

mediului, modul de utilizare a terenurilor, 

turism, psihosociologie. Studiile sunt 

originale și fundamentate pe o bibliografie 

internațională vastă, fiind prezente și 

capitole semnate de specialiști din Israel și Franța. Acest amestec neomogen conceptual și 

aplicativ poate părea nearmonizabil la o primă evaluare, dar este clar că autorii nu și-au propus 

să determine o temă exhaustivă.  

Ritmul și dinamica geosistemului în ansamblul său cere practic o cercetare 

fundamentală și aplicativă a multor teme de larg interes pentru societatea tot mai grăbită. Girul 

științific este dat de prefața semnată de prof emerit dr. Alexandru Ungureanu m.c.A. și prof. 

univ. dr. Ioan Ianoș.  

Lucrarea se adresează unui public destul de larg preocupat de tematică, teoreticieni sau 

practicieni, personalului din administrația publică centrală și locală, planificatori ai teritoriului 

și urbaniști, cercetători interdisciplinari sau doar pasionați de domeniul abordat. 

 

 

Paraschiv Viorel, Voicu Cristina-Georgiana 

-redacția revistei- 
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Ion Cioroiu 

Profesorii Alexandru și Irina Ungureanu, la împlinirea a 80 de ani de viață 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2021 – 104 pagini 

 

 

Volumul este un elogiu binemeritat 

pentru doi din cei mai erudiți profesori 

geografi ieșeni din ultimii ani. Absolvenți 

ai Almei Matter Iassiensis profesorii 

emeriți doctor Alexandru și Irina 

Ungureanu au urcat toate treptele 

academice cu tenacitate și competență.  O 

familie de profesori care sunt beneficiarii 

unui fond familial intelectual, care le-au 

asigurat o bază solidă de cunoștințe dar și 

un mediu de formare de înaltă ținută. 

Fiecare din cei doi specialiști în studiul 

geografiei și-au ales cu pasiune și au 

excelat în domenii diferite Alexandru 

Ungureanu în geografia umană, iar Irina 

Ungureanu în geografia fizică, cu 

preocupări principale în geomorfologie și 

geografia mediului. Sunt prezentate 

recunoașterile academice ale profesorului 

emerit dr. Alexandru Ungureanu, de 

membru corespondent al Academiei 

Române, din 1996, și de doctor Honoris Causa a universităților ,,Ștefan cel Mare” din Suceava 

și “de Vest” din Timișoara. 

După o scurtă introducere despre cele două personalități geografice analizate, volumul 

cuprinde CV - urile individuale, care sunt structurate pe domenii de activitate didactică și 

științifică și se încheie cu un album foto care reflectă în mare parte activitatea academică și 

viața de familie a soților Alexandru și Irina Brândușa Ungureanu. Activitatea științifică 

laborioasă a celor doi profesori emeriți este reflectată pozitiv în carte și este produsul cel mai 

concludent al muncii de cercetare și activității la catedră, care va rămâne în timp drept rezultate 

de referință și mândrie pentru toate generațiile de studenți sau doctoranzi pe care profesorii 

Alexandru și Irina Brândușa Ungureanu i-au îndrumat pe durata carierei lor profesionale de 

peste 50 de ani. La mulți, domniilor voastre! 

 

Paraschiv Viorel  

-redacția revistei- 
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Ionel-Daniel Răduianu, Elena-Alina Răduianu 

Fauna reprezentată pe bancnotele lumii 

Editura Pim, Iași, 2022, ISBN 978-606-13-7118-1, 88 pag. 

 

 

Lucrarea elaborată de cei doi autori, 

Ionel-Daniel Răduianu și Elena-Alina 

Răduianu, reprezintă o muncă laborioasă ce a 

presupus identificarea unui număr de 1826 de 

bancnote cu elemente de faună. 

Bancnotele cu elemente de faună au fost 

selectate, grupate și ordonate în trei mari 

categorii: “Elemente de faună sălbatică”, 

“Animalele domestice reprezentate pe bancnotele 

lumii” și “Parcurile naționale cu elemente de 

faună reprezentate pe bancnote”. La rândul lor, 

aceste categorii sunt grupate pe continente și state 

pentru a fi mai ușor de identificat o bancnotă care 

se încadrează în această tematică. 

Lucrarea cuprinde 6 grafice și 74 de 

fotografii ale bancnotelor (multe dintre ele sunt 

din colecția personală a autorilor). 

Lucrarea este inedită prin abordarea sa, 

rezultatul fiind un mic catalog tematic, apreciată 

în rândul colecționarilor de bancnote și de non-colecționari. 

Acest nou volum vine în completarea altei lucrări cu tematică interesantă “Flora 

reprezentată pe bancnotele lumii”. Autorii și-au propus să continue această serie de investigații 

și lucrări, prin interpretarea altor elemente definitorii organizate tematic de pe bancnotele lumii. 

 

 

 

     Paraschiv Viorel  

Corduneanu Flaviana 
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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 mare de cititori fiind, credem noi, 

una din puținele reviste care își respectă termenele apariției.  

TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN 

REDACȚIE sunt 01 iunie  și 15 noiembrie.  

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 și doar cu prilejul unor mari evenimente geografice a fost 

tipărită (Conferința națională a SGR, septembrie 2022).  

Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic pe adresa de 

e-mail: paraschiv03@gmail.com, respectând următoarele cerințe de 

tehnoredactare:  

a) textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New Roman, 

mărimea 12, margini egale 2 cm, distanța dintre rânduri va fi de 1.15. Lucrările 

vor putea avea un număr par de 2 - 10 pagini.; 

b) titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, bold, centrat, 

urmat de două rânduri libere;  

c) numele şi prenumele fiecărui autor se va scrie cu Times New Roman 12 pt, 

bold, centrat, la două rânduri sub titlu (exemplu: Voicu Cristina1 , Marin 

Viorel2).  

d) textul va fi însoțit de un scurt rezumat în limba română (maxim 150 cuvinte) 

și de 3-5 cuvinte-cheie, Times New Roman 11 pt, la 1,15 spațiere, care vor fi 

traduse de redacție în limba engleză;  

e) elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb negru și înserate 

explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică (figura/foto/tabelul 

nr…..). Definirea lor se face cu Times New Roman 10 pt., bold doar titulatura, 

cum ar fi: Figura sau Fotografia. Pentru Tabel folosim italic simplu, TNR 10 

pt; 

f) în subsolul primei pagini se vor menționa datele despre autor/autori: ocupația 

și titlul academic (după caz), instituţia de provenienţă, adresa instituției, numărul 

de telefon și adresa de e-mail pentru corespondență;  

g) Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi 

ISO 690:2010, după următorul model de ordonare alfabetică:  
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B I B L I O G R A F I E 

Model de întocmire- font 11 TNR, la 1,15 spațiere -:  
COVĂSNIANU, A., Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi realitate 

teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011 

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.  

PARASCHIV, V., Evoluția spațială și temporală a peisajului în Depresiunea Giurgeului. 

Editura Pim, Iași, 2014, 359 pag. 

Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data 

vizitării]. Disponibil la: <URL>  

Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data 

vizitării]. Disponibil la: <URL>  

- Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în acele texte să nu 

fie citate corect sursele, sau informațiile respective să nu aibă valoare științifică reală!  

h) În cazul studiilor ample sau teme de doctorat acceptăm și lucrări mari, de peste 10 

pagini;  

i) structura articolelor științifice trebuie să fie clasică: Introducere, Discuții și Concluzii 

j) 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 în nota de subsol) sau în poșta electronică de înaintare către noi, urmând să facem 

precizările care se impun în revistă. 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. Nu intervenim științific în text fără acordul autorului! 

- Redacţia noastră vă poate trimite, la cerere, pe adresa dv. de e-mail, un atestat redacţional pe 

care trebuie doar să-l listaţi.  

- Nu publicăm articolele care nu respectă condițiile anunțate.  

- Revista ”Repere geografice” publică gratuit articolele și nu condiționează în vreun fel 

apariția acestora.  

Notă: există probabilitatea ca redacția să vă trimită spre revizuire articolele! Asta nu 

înseamnă că acesta este nepublicabil, dar revizuirea autorului este o certitudine a unui 

management funcțional și nicidecum altceva!!! 
 

 

 

 

 


