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STIREA CÂRCEA - PREMISA PRACTIC RII
TURISMULUI RELIGIOS
CÂRCEA MONASTERY – PREMISE OF THE RELIGIOUS TOURISM
PRACTICAL

Viorela BADEA
Rezumat: Scopul intocmirii acestui articol este de a prezenta monografia M stirii Cârcea, una
dintre cele cinci m stiri care exist în jude ul Dolj i una dintre cele mai importante m stiri care
contribuie la dezvoltarea turismului religios în aceast parte a rii.
Motivul pentru care am ales s prezint acest subiect apare din dorin a mea de a face ca istoria acestei
stiri s fie cunoscut de un num r mare de oameni.
Principala caracteristic a acestei m stiri este faptul c este o m stire original , datorit faptului
este singura m stire din România care a fost construit pe proprietatea unei familii în timpul
regimului comunist.
stirea Cârcea este o manastire de maici, singura care exist în jude ul Dolj celelalte fiind f cute
de c lug ri.
Aceast m stire are o istorie interesant i agitat cu o multime de evenimente care au împiedicat
construirea acestui loc sfânt.
În 1957 a început construirea m stirii dar lucr rile au fost abandonate i reluate dup 1990.
Cuvinte cheie: Manastirea Carcea, turismul religios, jude ul Dolj
Abstract: The purpose of making this article is to present the monograph of Cârcea Monastery, one
of the five monastery which exists in Dolj County and some of the most important monastery which
contributes at the development of the religious tourism in this part of the country.
The reason why I choose to present this subject arises from my desire to make the history of this
monastery to be known by a large number of people.
The main feature of this monastery is that it is an original monastery, due to the fact it is the only
monastery from Romania which was built on the propriety of a family during the comunist regime.
Cârcea Monastery is a nun monastery, the only one which exists in Dolj County, the others being
made up by monks.
This monastery has an interesting and agitated history with a lot of events which hindered the building
of this holy place. In 1957 has started the building of the monastery, but the works were abandoned
and taken back after 1990.
Key words: Cârcea Monastery, religious tourism, Dolj County.

Component a turismului cultural, turismul religios are o vechime de secole i
implic din partea turi tilor un anumit nivel de instruire i de cultur pentru a putea aprecia
obiectivele din punct de vedere al arhitecturii, al valorii i al semnifica iilor spirituale.
Scopul acestui tip de turism, dincolo de nevoia de cunoa tere i de pl cerea estetic ,
este dorin a unei experien e divine.
Turismul religios are o r spândire diferit pe teritoriul rii noastre. În cadrul
provinciilor istorice, Moldova reprezint principalul pol de atrac ie turistic religioas ,
urmat într-o mai mic m sur , de cel lalte provincii istorice: Banat, Cri ana-Maramure ,
Dobrogea, Oltenia.
De i jude ul Dolj nu prezint renumite centre ale turismului religios acesta se poate
practica totu i prin intermediul a 5 m stiri - Jitianu, Maglavit, Sadova, Co una, Cârcea –
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dintre care în prezent numai M
lug ri.

stirea Cârcea este m

Fig.1 Harta m

stire de maici, restul fiind de

stirilor în jude ul Dolj

stirea Cârcea este situat în nordul Câmpiei Romana i, subdiviziunea LeuDio ti, la 13 km sud-est de Craiova, fiind la origine o a ezare întemeiat de boieri.
În relief se disting 4 dealuri acoperite de vii: Dealul V lc ne tilor, Dealul Deleni,
Dealul Sârbei, Dealul
urelor ( 190 m ) – pe care se afl i m stirea Cârcea.
Documente istorice i urme arheologice atest prezen a unei m stiri de c lug ri
veche de peste 800 de ani situat în sudul celei actuale la punctul numit „ La C lug r ”.
Începutul construc iei acestei m stiri dateaz din 1957 când s-a construit temelia ,
ulterior din ra iuni politico-administrative lucr rile au fost abandonate i reluate dup 1990.
stirea Cârcea, cu hramurile „ Sfântul Antonie Cel Mare ” i „ Intrarea Maicii
Domnului în Biseric ”, este ctitoria maicii tefana-Sofia sau Sofronia Cristofir ( prima
stare a m stirii ) i a preotului Ioachim-Ion Cristofir, cu cei ase copii ai lor: Gabriel,
rioara, Nicolae-Vasile, Petric , Elena-Eliodora ( stare a m stirii ) i Petrica- Paula ( în
prezent Maica Antonia ).
Ca momente importante în ridicarea m stirii men ion m : în 1991 s-a ridicat turla
i acoperit biserica, în 1992 s-a tarnosit i sfin it, în 1997 s-a pictat turla bisericii de c tre
pictorul Grigore Popescu , iar în 2009 s-a reluat pictarea m stirii de c tre acela i pictor.

stirea a fost ridicat în curtea casei p rinte ti, ca urmare a visului pe care l-a
avut viitoarea prima stare , de a aduce mul umire lui Dumnezeu pentru c so ul s u s-a întors
teaf r din r zboi la cei ase copii dup o absen de 7 ani i jum tate.
6

La în area acestui sfânt loca au contribuit credincio i binevoitori: tineri i
vârstnici, elevi i studen i, oameni simpli i înv i din satul Cârcea, ora ul Craiova i din
întreaga ar .
Ob tea m stirii este alc tuit din 12 m icu e i 2 preo i, fapt ce reprezint un caz
aparte: tat l stare ei care a construit m stirea ( 89 de ani ) i preotul Ioachim Ioan Gu oi.
Construc ia acestei m stiri într-un spa iu geografic în care construc iile monahale
sunt pu ine a avut un impact important asupra comunit ii locale în sensul sensibiliz rii
acesteia i cre terii cerin elor fa de calitatea serviciilor religioase.

Pentru a surprinde atitudinea autorit ilor cu privire la importan a turistic a acestei
stiri am aplicat un chestionar unui num r de 210 persoane cu vârste i ocupa ii diferite.
Acest chestionar este prelucrat dup Mihai Ielenicz , Laura Com nescu , 2006, Româniapoten ial turistic, Editura Universitar , Bucure ti.
I Chestionar privind atitudinea autorit ilor cu privire la importan a turistic a
stirii Cârcea:
Dezvoltarea turismului este una din priorit ile autorit ilor locale?
a) Da; b) Nu
da
20%
da
nu
nu
80%

Care este importan a sa în Strategia de dezvoltare a localit ii?
a) Mic ; b) Mare; c) Niciuna

m ic a
40%
nic i una
60%

m a re
0%
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m ica
m a re
nici una

Considera i c turismul este necesar pentru dezvoltarea localit ii?
a) Da; b) Nu
40%
da
nu
60%

II. Chestionar privind importan a m

stirii – r spunsurile autorit ilor:

Cum?
a) Prin stoparea depopularii spatiului rural
b) Prin imbunatatirea conditiilor de viata
c) Creerea de noi locuri de munca
d) Venituri suplimentare non agricole
e) Implicarea tinerilor si a femeilor
a)
0%
b)
40 %
e)
60%

d
c)
0%

Considera i c localitatea poate intra in circuitul turistic?
a) Da (cum?) – prin înfiin area unei crame si valorificarea produc iei viticole;
vizitarea m stirii
b) Nu;
c) În ce situa ie? - includerea m stirii într-un circuit turistic religios

in ce
situa tie?
4 0%

da
da
60 %

nu
0%

nu
in ce s itua tie?

În starea actual infrastructura poate deservi activit ile turistice ale localit ii?
a) Da; b) Nu; c) în urm torii ani
du
n
a
0%
da
nu
in urm a to rii ani

in
u rm a t o rii
ani
10 0 %

Exist o baz tehnico – material turistic ce deserve te comuna?
a) Da; b) Nu; c) Exist în apropiere; d) Se va construi
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Exista programe de promovare a turismului in localitate?
a) în desf urare; b) în viitor; c) au existat; d) nu
Considera i ca M stirea Cârcea este un obiectiv important pentru
dezvoltarea localit ii?
a) Da – (de ce?) – promoveaz localitatea; b) Nu
Care este impactul M stirii Cârcea asupra localit ii, i implicit asupra
popula iei?
- vizibilitate mare între comunele jude ului; înscrie localitatea pe harta religioas a
Olteniei; flux mare de turi ti la hramurile m stirii i la marile s rb tori religioase; formarea
i amplificarea sentimentului religios.
III

Chestionar privind importan a m

stirii – r spunsurile localnicilor:

Se practic turismul în localitatea în care locui i?
a) Da; b) Nu; c) Ocazional
da
5% nu
15%

da
nu
ocazional

ocaziona
l
80%

Considera i c turismul este necesar pentru dezvoltarea localit ii?
a)
Da; b) Nu; c) Nu stiu
b)
De ce?
- face cunoscut localitatea; poate aduce venituri celor care ofer cazare sau vând
produse agricole locale
3% 7%
da
nu
nustiu
90%

Cunoa te i vreun obiectiv turistic?
a) Da (care?); b) Nu
nu
1%
da, m anastire a
da,
m a na stir
ea
9 9%

9

nu

În starea actual
localit ii?
a)

infrastructura poate deservi activit ile turistice ale

Da; b) Nu; c) În urm torii ani

in
urm a torii
a ni
7 3%

a)

da
23 %
nu
4%

da
nu
in urm a torii a ni

Ce impact crede i c va avea dezvoltarea turismului?
pozitiv; b) negativ; c) niciunul

niciunul
39%
p o zitiv
61 %

neg a tiv
0%

p ozitiv
nega tiv
niciunul

Considera i ca M stirea Cârcea este un obiectiv important în / pentru
dezvoltarea localit ii?
a)
Da – (de ce?) - promoveaz localitatea; b) Nu
Care este impactul asupra modului dumneavoastr de via ?
a) Niciunul; b. material; c. spiritual
niciunul
15%
niciunul
material
material
25%

spiritual
60%

spiritual

Concluzii
Din cele prezentate M stirea Cârcea reprezint un important pol turistic în
practicarea turismului religios în partea de sud-vest a rii.
În fiecare duminic exist un flux mare de turi ti, veni i în majoritate din Craiova,
dar i din comunele din apropiere, mai pu in din Cârcea.
Datorit serviciilor religioase ale stare ei, în fiecare an vin peste 1000 de turi ti la
slujba de Înviere.
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Atractivitatea turistic este legat atât de construc ia în sine cât i de istoria
zbuciumat a acestui l ca de cult, m stirea fiind vizitat de un num r mare de credincio i
doritori de mântuire sufleteasc .
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EVOLU IA ORA ELOR DIN JUDE UL DOLJ
EVOLUTION OF TOWNS FROM DOLJ COUNTY

Andreea Marinela CIUINEL
Rezumat: Din punct de vedere geografic, Doljul este un jude cu un cadru natural relativ monoton,
reprezentat în special de câmpii i v ile create de apele curg toare. Evolu ia ora elor din jude ul Dolj,
condi ionat de factorii fizico-geografici, s-a cristalizat pe fondul unei puternice ruraliz ri, începând
cu neoliticul târziu cand au fost descoperite obiecte care atest locuirea înc din aceast perioad , a
vechiului târg i actualului ora Segarcea, urmat de a ez rile geto-dacice de la Pelendava (Craiova).
Un alt document de arhiv datat din secolele XIV-XVII atest importan a ora ului Calafat, a ezare a
rei pozi ie geografic a oferit condi ii optime pentru desf urarea unui comer de tranzit activ, fiind
declarat ora în anul 1855, în cele din urm ap rând ora ele recent provenite din a ez ri rurale:
buleni i Bechet.
Cuvinte cheie: ez ri urbane, factori fizico-geografici, re ea de a ez ri, jude ul Dolj
Abstract: From the geographical point of view, Dolj is a county displaying a relatively monotonous
landscape, mainly represented by plain units and valleys along the main streams. The evolution of the
towns from Dolj County, conditioned by physical-geographical factors, started on the background of a
high ruralization in the Late Neolithic. There were discovered certain objects that prove inhabitance of
the former fair and present town of Segarcea starting with this period. Then, there developed the
Getic-Dacian settlement from Pelendava (Craiova). Another archives document dating back in the 14th
- 15th centuries attests the importance of Calafat town, settlement the geographical position of which
offered optimum conditions for the development of an active transit commerce. It gained the urban
status in 1855. More recently, the former rural settlements D buleni and Bechet were declared towns,
as well.
Key words: urban settlements, physical-geographical factors, settlements network, Dolj County
Introducere
Cu o popula ie de 770.000 locuitori i o suprafa de 7.414 kmp, jude ul Dolj se desf oar
în partea de sud-vest a rii i constituie 3,1% din teritoriul României. Se învecineaz la vest cu jude ul
Mehedin i, la nord cu Gorj i Vâlcea, în partea de est cu jude ul Olt, iar la sud pe o lungime de circa
150 km se afl Dun rea, o component important a jude ului, unde documentele istorice indic faptul
Valea Dun rii a fost locuit de timpuriu, aici desf urându-se o activitate comercial intens i
continu odat cu dezvoltarea ora elor-târguri medievale.
Condi iile naturale (relief, clim , ape, vegeta ie, soluri, resurse) sunt deosebit de favorabile
vie ii i activit ii societ ii omene ti. Relieful jude ului ce cuprinde zona de lunc a Dun rii, câmpia
i zona de deal, a permis concentrarea popula iei i, implicit, a localit ilor.
Altitudinile mici ale reliefului ce cresc de la 30 la 350 m din sudul spre nordul jude ului,
împreun cu re eaua de ape cu lunci fertile, au constituit locul unde s-au întemeiat primele a ez ri din
Dolj. Popularea i ulterior, dezvoltarea unei re ele de a ez ri urbane este rezultatul unui proces

istoric îndelungat, sus inut i de m rturiile arheologice care atest o via prosper în cet ile i
satele de pe meleagurile Jiului, dovad fiind castrul Pelendava, al c rui nume a fost preluat de
romani i transpus în Tabula Peutingerian , consemnat cartografic în anul 225, fiind una
dintre aceste m rturii.
În dinamica num rului de a ez ri urbane din jude ul Dolj se constat o îndesire
continu , beneficiind de unele elemente specifice cadrului natural, care mai târziu au
influen at i un anume comportament demografic.
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O parte din ora ele jude ului Dolj sunt atestate în documentele din secolul XIV: Calafat
(anul 1375), la sfâr itul secolului al XV - lea este men ionat Craiova, într-un document din 1
iunie 1475, re edin a actual a jude ului i Segarcea în 10 iunie 1416. Într-un document din
secolul XV este atestat ora ul Filia i la 1 ianuarie 1573 i B ile ti (4 ianuarie 1536), în cele din
urm fiind atestate ora ele recent provenite din a ez ri rurale: D buleni i Bechet.
Elementele de favorabilitate ale cadrului natural în formarea a ez rilor urbane l-au
constituit factori precum relieful, clima - care induce modific ri esen iale în dinamica
proceselor naturale de modelare a reliefului i resursele de ap . Din acest punct de vedere se
remarc Valea Dun rii i Valea Jiului fiind o ax de concentrare a popula iei i activit ilor
umane pe care se afl dou ora e: Filia i i cel mai important ora din regiune, Craiova.
Densitatea popula iei în centrele urbane situate în lungul Dun rii i în satele din imediata
apropiere, a crescut constant. Astfel, s-au format ora ele care au ap rut în urma dezvolt rii
transporturilor i comer ului cum este cazul Calafatului i a ora elor mai tinere care se
reg sesc pe parcursul V ii Dun rii: Bechet i D buleni.
Materiale i date
Baza tiin ific a studiului o constituie lucr rile din domeniul geografiei care se reflect
prin studiile i cercet rile efectuate asupra ora elor din Câmpia Român . Aspecte importante
asupra zonei studiate se desprind atât din lucrarea Iulianei Pop “Ora ele mici din Câmpia
Român . Structuri i func ionalit i urbane - 2007” din care se desprind concluzii cu privire la
procesul de umanizare prin prisma importan ei luncilor i v ilor ce au contribuit la dezvoltarea
ez rilor în acest sector, cât i din lucrarea lui D. Buga, “Ora ele dintre Carpa i i Dun re în
secolele XIX i XX. Reparti ie teritorial i evolu ie demografic " , în care precizeaz c cele mai
utate locuri pentru amplasarea a ez rilor se afl atât la contactul dealurilor cu câmpia, cât i în
lungul Dun rii, acolo unde cadrul natural a oferit condi ii bune de locuire.
Ca urmare a analizei i interpret rii unei serii de documentele cartografice vechi aflate în
Arhivele Na ionale i a celor recente, am putut efectua compara ii între diferitele aspectele
existente cu sute de ani în urm i cele prezente ast zi asupra tuturor ora elor din jude ul Dolj.
Un exemplu relevant este studiul efectuat prin prisma planurilor i h ilor din
diferite perioade, asupra apari iei i evolu iei ora ului Craiova, în care se observ situarea
acestuia într-un spa iu de tranzi ie, de confluen la contactul dintre cele doua unit i naturale:
dealurile Piemontului Getic i Câmpia Olteniei, dar i pozi ionarea avantajoas fa de
resurse, ce a condi ionat în timp dezvoltarea i extinderea a ez rii.
Din analiza h rtilor geomorfologice asupra teritoriului analizat am constat faptul c
dinamica actual a reliefului este indus în special de factorii naturali: ac iunea re elei
hidrografice, reprezentat de Dun re care curge între Cetate i D buleni, Jiul ce str bate
jude ul de la Filia i la Z val, numeroase lacuri i iazuri, precum i condi iile de clim
(temperat , cu influen e mediteraneene).
În apari ia i stabilirea a ez rilor în acest sector, un rol important l-a jucat i factorul
pedologic. Influen a acestuia, pe suprafa a cu o înclinare mai slab , ce caracterizeaz jude ul
Dolj, s-a resim it prin prisma deplas rii particulelor de sol sub ac iunea apei i a vântului ce a
fost mai pu in intens , generând în timp schimb ri mai pu in impresionante.
Interac iunea factorilor pedogenetici (relief, clim , vegeta ie, ap , roca parental ) cu
factorul antropic a determinat formarea diferitelor tipuri de sol, care au creeat un habitat
favorabil pentru practicarea activita ilor agricole, cre terea animalelor, cultivarea plantelor i
pomicultura.
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Principalele forme urbane din Dolj în perioada feudal
Pornind de la cele mai vechi urme de locuire, s-a pus în eviden faptul c pe
teritoriul actualelor ora e a existat o vatr str veche de locuire. Pentru prima dat , a ezarea
Craiovei apare într-un hrisov al domnului Laiot Basarab, ca în secolul XV, odata cu
cre terea demografic s intervin importante schimb ri care au f cut posibil trecerea la
stadiul urban.
Pozi ia geografic a ora ului Craiova, la contactul dintre dealurile Piemontului Getic
i Câmpia Olteniei, care intersecta principalele drumuri ale jude ului, a continuat s aib un
rol important în evolu ia viitoarelor a ez ri.
La sfâr itul secolului al XVI - lea, în ara Româneasc aveau loc importante târguri
care func ionau în lungul principalelor drumuri comerciale i a seriilor de vami, printre care
se afla i Calafatul, pe Dun re.
Pe malul stâng al Dun rii, pe actualul loc al Calafatului s-a înfiripat i dezvoltat o
ezare omeneasc stabil , generat atât de leg turile comerciale i economice dintre cele
dou rmuri ale Dun rii, cât i de tranzitul tot mai intens ce se face pe cursul apei. (Petri or,
Mandroiu, 1992)
Pornind de la con inutul unor hrisoave, se poate afirma c vama de la Calafat, cu
ezarea sa, au fost înt rite prin acte domne ti înc din anii 1377 - 1383, argumente din care se
poate concluziona c prima atestare documentar a Calafatului poate fi plasat în anul 1379.
ez ri declarate ora e în secolul al XIX - lea - începutul secolului al XX - lea
Pozi ia ora ului Calafat în extremitatea sud-vestic a jude ului Dolj, pe malul stâng
al Dun rii, r mâne cea mai impun toare în apari ia a ez rii, mai ales din punctul de vedere al
rela iilor i posibilit ilor de comunicare cu celelalte centre urbane ale jude ului.
Din punct de vedere geografic, ora ul este situat într-o regiune unde caracterul
reliefului este reprezentat de formele plate, datorit pozi iei sale în lunca Dun rii.
Calafatul, a ezare cu o istorie bogat , la care se adaug în timp i cre terea
demografic , a fost consemnat drept a ezare urban abia în anul 1855.
Re eaua urban în perioada contemporan
Perioada contemporan se caracterizeaz prin consolidarea re elei urbane la nivel de
jude . Cele mai multe ora e din Dolj apar în anul 1968: Segarcea, Filia i, B ile ti.
Localitatea Segarcea, este situat la vest de râul Jiu în Câmpia Segarcei - subunitate
a Câmpiei Centrale a Olteniei. În aceast localitate s-a constatat apari ia a ez rii înc din
perioada neoliticului târziu, ca urmare a unor condi ii fizico-geografice favorabile, îns
aceasta dateaz de la începutul secolului XVI – lea. În anul 1968, localitatea a fost ridicat la
rangul de ora . Descoperirile arheologice pun în eviden un stil de via
i o activitate
economic ce se va reg si ulterior în structura actualului ora .
Pozi ia geografic a ora ului Filia i, pe terasele râului Jiu, cu o lunc generoas
amplificat i de larga confluen cu Gilortul i Motrul din partea sudic a inutului deluros,
cu o clim prielnic , o biodiversitate pe m sura i cu p mânturi fertile, a permis dezvoltarea
ez rii înc din timpuri istorice, fapt dovedit de izvoarele istorice.
Pe teritoriul ora ului descoperirile arheologice au scos la iveal ceramic apar inând
renumitei culturi Co ofeni din epoca bronzului, îns prima atestare a numelui localit ii
dateaz din 1 ianuarie 1573.
Dintr-un centru me te ug resc, de schimburi comerciale i un important nod feroviar i
rutier al Olteniei, Filia ul devine ora în anul 1968. (Fig. 2)
Dintre factorii care au determinat sau au impulsionat transformarea a ez rii rurale
ile ti în ora (târg), cei mai importan i au fost considera i pozi ia geografic favorabil i
ile comerciale care legau a ezarea de Craiova, cel mai dezvoltat centru urban din jude .
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Pozi ia ora ului în sud-vestul rii, într-o zon ce ini ial era acoperit de p duri cu
arbori seculari - care ulterior au disp rut - plaseaz a ezarea în vecin tatea p durii, fapt ce a
constituit o bun ap rare natural .
Urmele de locuire pe teritoriul actualului ora B ile ti dovedesc faptul c vatra
ora ului a existat din perioada anilor 680 -1025, îns prima atestare documentar dateaz din 4
ianuarie 1536.
Localit i declarate ora e la începutul secolului XXI
Pe fondul unei cre teri numerice a popula iei jude ului Dolj, cre te i popula ia
urban . Multe dintre actualele ora e mici, care la începutul secolului XX erau a ez ri rurale i
prezentau o popula ie redus , evolueaz pe fondul unor evenimente istorice i a factorilor
geografici propice dezvolt rii, formând tinerele ora e ce se g sesc ast zi în sudul jude ului.
Spre exemplu, actualul ora D buleni, situat în partea de sud-est a jude ului Dolj, la
sud de Craiova i în apropierea portului Bechet, a fost ini ial un loc pe care au existat trei sate:
Broasca, Ciungu i D buleni. Prin comasarea lor s-a format comuna D buleni, care în 2004 a
devenit ora . Relieful regiunii este format din câmpii i lunci acoperite cu dune de nisip. În
partea de sud se g sesc suprafe e slab înclinate care urc pân la extremitatea nordic a
teritoriului.

Fig. 1 Distribu ia spa ial a ora elor din jude ul Dolj (prelucrare dup Anghel, 2005)
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Actualul ora Bechet, s-a dezvoltat pornind de la o a ezare rural care a ap rut în urma
intersec iei c ilor comerciale care legau aceast a ezare cu drumurile na ionale Craiova - Bechet,
Calafat - Bechet i Bechet - Corabia.
Din ora ul port Bechet se poate ajunge relativ repede la Sofia i de aici în Grecia, acesta
fiind unul din traseele preferate de c tre majoritatea transportatorilor, precum i de agen iile de
turism, pentru a tranzita Bulgaria i a se îndrepta spre Grecia sau Turcia.
Urm rind valorificarea sub aspectul factorilor fizico-geografici a a ez rilor din jude ul
Dolj prin studiul evolu iei i schimb rilor permanente în apari ia ora elor din regiunea studiat ,
am constatat c dispunerea a ez rilor este determinat de mai mul i factori. În primul rând, rolul
cel mai important îl joac condi iile geografice precum relieful, clima, solurile si vegeta ia, ce au
permis locuitorilor s i stabileasc i s i fortifice a ez rile. În al doilea rând, am putut constata
ele sunt situate în general în imediata apropiere a cursurilor de ap .
Ca o concluzie ce se desprinde din analiza asupra a ez rilor cercetate, se poate constata
în evolu ia ora elor din jude ul Dolj un rol important l-au avut condi iile fizico-geografice.
Rezultate i discu ii
Pornind de la o minim analiz a câtorva lucr ri de baz în ceea ce prive te studiul
evolu iei ora elor din Dolj, am încercat s pun în eviden leg turile strânse dintre cadrul natural
i evolu ia popula iei i a a ez rilor omene ti din jude ul Dolj, reliefând principalii factori fizicogeografici.
când referire la cadrul natural al câmpiei, spa iu peste care se suprapune teritoriul
jude ului, voi sublinia rolul deosebit al condi iilor de favorabilitate ce au determinat apari ia
ez rilor, spa iu pe care s-au dezvoltat treptat ora ele.
Datorit condi iilor de clim i vegeta ie specifice reliefului de câmpie, care permit
distribuirea în egal m sur a elementelor climatice precum cantitatea de caldur i temperatur ,
a putut fi valorificat practicarea agriculturii.
Faptul c agricultura a pus o amprent deosebit în ocupa ia locuitorilor a determinat ca
poten ialul agricol s poat fi valorificat de timpuriu, ceea ce a permis dezvoltarea a ez rilor i,
mai apoi, a târgurilor. Indiferent de formele de relief, a ez rile au fost situate îndeosebi pe v ile
râurilor.
Cel mai mare rol în cadrul jude ului Dolj, l-a avut cursul inferior al râului Jiu ce str bate
teritoriul jude ului de la nord la sud, spa iu în care au luat na tere i s-au dezvoltat ora ele
Craiova i Filia i, apa fiind folosit pentru iriga ii, industrie i consumul popula iei. Al turi de
acesta se eviden iaz Dun rea, o arter locuit de timpuriu, unde a ez rile au devenit cu timpul
centre comerciale importante, datorit exploat rii resurselor i a posibilit ii de naviga ie. În
prezent, în jude ul Dolj, pe aceast arter , se g sesc trei ora e: Calafat, Bechet i D buleni.
Pe v ile acestor artere hidrografice s-au dezvoltat a ez ri cu posibilitatea efectu rii unei
agriculturi roditoare, astfel remarcându-se actualul ora D buleni, care a devenit un important
centru agricol. De-a lungul timpului, fie pentru extinderea suprafe elor destinate culturilor
agricole sau a teritoriului administrativ propriu-zis, a ezarea a ajuns de la 15.000 ha în anul 1835
la 20.000 ha în anul 2005. (Fig. 2)
Condi iile climatice aflate în strâns leg tur cu solurile negre i foarte fertile
(cernoziomuri) sub care se g se te un strat de loess constituit din pulberi, arat marile posibilit i
pe care le are agricultura din jude ul Dolj ce au contribuit la practicarea activit ilor agricole.
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Un bun exemplu este ora ul Segarcea ca rezultat al condi iilor geo-climatice, care, prin
prisma solulului caracteristic, constituit din cernoziom-levigat, foarte favorabil dezvolt rii
agriculturii, a permis extinderea culturilor de vi de vie i a marilor suprafe e agricole.

Fig. 2. Evolu ia popula iei totale a ora elor mici din Câmpia Român în
perioada 1835-2005 i distribu ia pe categorii de suprafa (prelucrare dup Anghel,
Se remarc astfel i evolu ia extinderii teritoriale a a ez rii de la 10.000 ha în anul 1835
la 15.000 ha în anul 2005.
Concluzii
Condi iile favorabile oferite de zona de câmpie i luncile aferente au atras popula ia înc
din timpuri str vechi, formându-se aici a ez ri stabile. Actualele a ez ri urbane doljene se
suprapun pe nivele mai vechi de locuire, unele dintre ele coborând pân în neolitic.
Distribu ia geografic a popula iei i a ez rilor este influen at de relief, re eaua
hidrografic , factori pedoclimatici .a. Prin prisma acestor factori s-a cristalizat de-a lungul
timpului i suportul modific rilor demografice i economice.
Printre factorii care au favorizat formarea i dezvoltarea ora elor au fost: punctele
favorabile de schimb între localit i; zonele de intersec ie a drumurilor comerciale sau punctele
cu trecere peste ape, a a cum este cazul ora ului Calafat sau Bechet.
Cadrul natural al jude ului Dolj, caracterizat prin monotonia reliefului de câmpie,
condi iilor pedoclimatice dar i a re elei hidrografice, a favorizat circula ia i permanentizarea
17

popula iei, precum i dezvoltarea a ez rilor rurale, din care ulterior au evoluat ora ele. În
general, pe întreg teritoriul jude ului Dolj, se g sesc soluri fertile, intens utilizate pentru culturile
agricole, îns trebuie amintit i existen a în sudul jude ului a celei mai mari suprafe e nisipoase
din ar .
Ca o concluzie general , se poate spune c un aport deosebit 1-a avut atât Valea Jiului
cât i Valea Dun rii, prin formarea ora ele care se disting prin vechimea i continuitatea lor.
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STILURI ARHITECTONICE ÎN ZONA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ARCHITECTONIC SITES IN THE EREA OF CRAIOVA
MUNICIPALITY
Ioana Tatiana GEAMBA U
Rezumat:Lucrarea de fa î i propune s aduc în prim-plan stilurile arhitecturale ce se g sesc
împletite pe str zile municipiului Craiova. “Cetatea Banilor” sau «cel de-al II-lea ora al rii», cum era
numit în trecut Craiova, a reprezentat suportul pe care, de-a lungul timpului, atât arhitec i str ini, cât
i români au dat na tere unor capodopere arhitecturale. Construc iile laice sunt cele mai vechi
monumente p strate pe teritoriul Craiovei. Arhitectura peisajer a fost i ea foarte bine reprezentat în
Craiova, prin amenajarea gr dinei Bibescu, devenind ulterior Parcul «Nicolae Romanescu», un valoros
monument de arhitectur peiasagistic . Stilurile arhitecturale întâlnite în Craiova ofer privitorului dovezi
vii despre imaginea Craiovei de odinioar , despre evenimentele istorice, despre identitatea ora ului. În
peisaj au ap rut stiluri arhitecturale noi care contureaz imaginea Craiovei din trecut.
Odat ajun i în Craiova, me teri francezi, italieni, germani sau români au împodobit aceste meleaguri
cu stiluri arhitecturale diverse, ce se reg sesc în cl dirile realizate de ei, atingându-se i perioada
arhitectural de vârf a Craiovei, odat cu încheierea lucr rilor la «Palatul Jan Mihail».
Cuvinte cheie: arhitectur , stil, monumente, Craiova
Abstract: This work aims at emphasizing the architectural styles from the streets of Craiova City.
Craiova - the "Money City" or "the second city of the country", as it was called in the past, represented
the medium through which, over time, both foreign and Romanian architects have created architectural
masterpieces. The secular buildings are the oldest preserved monuments within the territory of Craiova.
These bring the city's Art Museum. The landscape architecture was also well represented in Craiova,
the Bibescu Garden later became "Nicolae Romanescu" Park - a valuable architectural monument.
The architectural styles found in Craiova offers the looker evidence about Craiova’s image of the past,
the historical events, the city’s identity. In the landscape - new architectural styles that form Craiova’s
image from the past. Once arrived in Craiova, the French, Italian, German or Romanian masters have
decorated theseplaces with different architectural styles, which are found in the buildings made by
them, being alsoreached the peak architectural period of Craiova, once the works from «Jan Michael
Palace» finished.
Key words: architecture, style, monuments, Craiova
Introducere
Arhitectura este tiin a i arta de a proiecta i de a construi cl diri potrivit anumitor propor ii
i reguli determinate de caracterul i de destina ia construc iilor. Stilul reprezint caracterul distinctiv
al unei construc ii sau al unei epoci (D.E.X., 1998). În peisagistica urban a Craiovei se reg sesc
stilurile: muntenesc brâncovenesc, rena terii, baroc, clasic, neoclasic, romantic, rococo-c ld rar.
Stilul muntenesc sau valah
Acest stil se caracterizeaz prin sinteza dintre elementele populare autohtone i cele
bizantine. Secolul al XVI-lea constituie faza de formare a unei coli locale în arhitectura bisericeasc
din ara Romaneasc i astfel se dezvolt a a numitul stil vechi românesc sau muntenesc. Se formeaz
o coal de me teri constructori, sculptori i decoratori b tina i, care nu mai copiaz modele str ine,
ci recurg la imitarea vechilor construc ii din ar , transformând elementele str ine într-un spirit nou,
adaptat la gusturile, posibilit ile i condi iile locale. Se înal astfel mai ales la ar , i, în

majoritate, ctitorii boiere ti. Ca element nou apare acum, deocamdat sporadic, la fa ada de
apus, pridvorul pe arcade deschise.
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Stilul brâncovenesc
Denumire dat artei din ara Româneasc de la sfâr itul sec.XVII i începutul sec.
XVIII, ce î i ia numele de la domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688-1714), care prin
mecenatul s u a contribuit la crearea unui climat favorabil dezvolt rii tuturor artelor. Marca
stilului brâncovenesc este purtat de toate genurile, de la arhitectur la argint rie i broderie.
El se define te ca atare prin poten area unor elemente de structur i decor intrate de mult în
tradi ia artistic a rii Române ti i închegate într-o viziune unitar în vremea lui Matei
Basarab (1632-1654), c rora li se adaug un important aflux formal-decorativ de sorginte
renascentist târzie i baroc , venit pe filiere diferite, cel mai adesea mediate (Transilvania,
Dalmatia), rareori, în mod direct.
În arhitectur se impune programul reziden ial (palatul, casa din ora , conacul de la
ar ), alc tuit dintr-un ansamblu în care locuin a propriu-zis reprezint elementul dominant.
Fa adele lungi ale cl dirilor sunt marcate de foi oare i logii. Pivni ele boltite cu calote au un
aspect monumental, iar înc perile de locuit sunt acoperite cu bol i cu penetra ii. Decorul bogat
sculptat (coloane simple sau torsate, cu capiteluri neocorintice, balustrade traforate,
ancadramente de u i, console cu însemne heraldice) este completat de relieful fin, de stuc
policrom, de factura oriental i, uneori, de o pictur figurativ .
Gr dina în stil occidental completeaz aceste ansambluri, din care era nelipsit
paraclisul cur ii. Modelul domnesc este preluat de locuin ele marilor boieri, iar case
impozante pentru folosin a voievodului i a familiei sale sunt construite în incinta marilor
mân stiri. Bisericile sunt precedate de ample pridvoare cu arcade sprijinite pe coloane de
piatr , cu decor identic celor din arhitectura civil . Ancadramentele de portaluri i de ferestre
sunt bogat articulate i decorate cu reliefuri cu decor vegetal, antropomorf sau zoomorf.
Stilul Rena terii
În arhitectur , artele plastice i decorative, stilul Rena terii a ap rut întâi în Italia, în
sec. al XV-lea, în concretizarea noilor idealuri umaniste, artele vizuale, care s-au inspirat dup
modelul operelor clasice greco - romane, au de inut un rol hot râtor. Înlocuirea viziunii
fantastice a lumii, corespunz toare concep iilor medievale, cu cea a unui univers organizat,
inteligibil a determinat noua structur a imaginilor artistice i orientarea lor spre oglindirea
realit ii obiective i concrete, spre figurarea spa iului real.
Stilul Baroc
Barocul este o dezvoltare i amplificare a formelor clasice din Rena tere, cu
am nunte i tendin e noi : edificii colosale ca propor ii i cu înf are dramatic , fa ade
fastuoase cu frontoane modificate în diverse sensuri, turnuri duble, cupole înalte i diforme,
cl diri-anexe frumos împodobite, ferestre de forme neregulate. În decora ia pictural se
renun la temele profane i p gâne (nudurile i tipurile mitologice); în schimb, ornamenta ia
se îmbog
te excesiv, cu coloane-r sucite în form de spiral , cu figuri fantastice. Liniile
drepte se îndoiesc, formele ovale se arcuiesc i iau forme din ce în ce mai sinuoase,
suprafe ele netede dispar cu totul sub povara de ornamente. Edificiile devin mai mult pretexte
pentru decor sau conglomerate de ornamente dintre cele mai variate i mai bizare. În interior
impresioneaz risipa de aur, argint, m suri i tapi erii bogate, mobilier variat i luxos.
Stilul classic
Clasicismul a fost o mi care de larg întindere în arhitectur , pictur , în alte arte
vizuale care a început în jurul anului 1760, a atins apogeul între anii 1780-1790 i a durat pân în
anii 1840-1850. (Voitec,1970)
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Acest curent a r rit în mare parte ca o reac ie împotriva r
elor stilului baroc i
senzualului i frivolului stil decorativ rococo, care a dominat arta european începând cu secolul
al XVIII-lea.
Pornind de la modelele artistice (arhitectur , sculptur , literatur ) ale Antichit ii,
considerate ca întruchip ri perfecte ale idealului de frumuse e i armonie, clasicismul aspir
reflecte realitatea în opere de art des vâr ite ca realizare artistic , opere care s -l ajute pe
om s ating idealul frumuse ii morale. Obiectivul acestui curent este de a exprima m re ia
puterii regale i, în acest sens, noul stil se distan eazã de fantezia i emo ia barocului italian
pentru a impune o viziune monumental bazat pe linii drepte, orizontale i verticale, pe
echilibru, claritate i ra ionalitate.
Stilul neoclasic
Neoclasicismul este o mi care în arta, arhitectura i designul Europei i Americii de
Nord, în secolele al XVIII-lea i al XlX-lea, caracterizat prin revirimentul stilului clasic grecesc
i roman.
Stilul neoclasic se caracterizeaz , în principal, printr-o întoarcere la formele grecoromane. Pentru arti ti, nu este vorba de a recurge la imitarea servil a antichit ii sau la experien a
rena terii italiene, ci de a dezvolta noi principii, destul de repede transformate în reguli rigide:
claritate a expunerii, simplitate a structurii prin intermediul ordinii, al simetriei, al propor iilor.
Stilul romantic
Stilul romantic s-a dezvoltat în a doua parte a secolului al XlX-lea, ca o reac ie la
stilul neo-clasic i la liniile riguroase de pân atunci. Acest stil de amenajare se caracterizeaz
printr-o combina ie de culori pastelate, lini titoare, mobil pictat , materiale fine, imprimeuri
florale ce ofer o not de elegan oric rei locuin e.
Stilul rococo-c ld rar
Stilul rococo-c ld rar este un stil arhitectural de ornamenta ie, r spândit în sec. al
VIII-lea, provenind din Fran a. Caracterizat printr-o bog ie excesiv de linii, curbe, de
ghirlande împletite asimetric etc.
Stilurile arhitecturale ale municipiului Craiova
Cea mai veche construc ie - din zona Craiovei - care s-a p strat, atestat ca atare, este
mânastirea Co una (Foto 1) - Bucov ul Vechi, construit în stil muntenesc. Ea se înscrie în
categoria construc iilor religioase monumentale din ara Româneasc . Dar, în afar de biseric ,
nu s-a p strat pân în vremea noastr nici una din vechile sale cl diri. Unele au c zut victim
jafurilor i incendiilor provocate de du mani interni sau externi, altele au fost distruse de
calamit i naturale, ca rev rs rile apelor Jiului i numeroasele cutremure de p mânt. Data
construirii este indicat diferit în mai multe izvoare. Pisania indic data de 3 decembrie 1572.
O veche cartografiere sus ine c mân stirea ar fi fost zidit în 1483 (p rere la care subscriu,
deopotriv , istoricii Bogdan Petriceicu Ha deu i Nicolae Iorga). Pentru zidirea bisericii s-a
folosit piatr (pentru temelie) i c mid (pentru soclu i ziduri) castrului roman Pelendava.
Din punct de vedere arhitectonic, biserica este realizat în stil muntenesc.
Biserica mân stirii Jitianu ( Foto 2), este considerat ctitorie a lui erban
Voievod (1654-1658). Biserica a fost restaurat în 1717, 1852, 1910, 1926 i 1958. În decursul
istoriei Craiovei, la Jitianu au fost adeseori ad postite importante o ti de ap rare a ora ului.
Ast zi, în interiorul cl dirii civile a mân stirii se afl o bogat colec ie de odoare ale artei
medievale din Oltenia.
Arta craiovean de la sfâr itul sec.XVII i începutul sec.XVIII poart pecetea stilului
brâncovenesc. Bisericile construite în acest stil au fost ref cute cu timpul. Unele dintre ele
streaz înc numeroase vestigii ale artei brâncovene ti, cum sunt tâmpla frumos
ornamentat , ancadramente florale, pridvoare sprijinite pe coloane, stema cu vulturul bizantin.
Asemenea biserici - cum sunt Sf Ilie, construit în 1720 de vornicul Ilie Oteteli eanu i marii
negustori ai ora ului (zugravit de pictorul C. Lecca între1840-1841, ref cut în 1893, pictura
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actual fiind cea executat de Gh. Ioanid i Gh. Tattarescu), Biserica Tuturor Sfin ilor (1700),
Biserica Sf. Gheorghe Vechi (1730), M stirea Obedeanu (1747), Biserica Mântuleasa
(1786), Sfântul Nicolae (1794) - relev m iestria constructorilor craioveni. (Buce, 2009)

Foto 1 Mân stirea Co una

Foto 2 Mân stirea Jitianu

2009

1800

Foto 3 Biserica Sfântul Dumitru
Un loc aparte între construc iile vechi îl ocup biserica Sfântul Dumitru (Foto 3),
ctitorit de Matei Basarab în 1652. Timpul i oamenii aduc îns modific ri bisericii:
Constantin Brâncoveanu îi reface chenarele ferestrelor în stilul brâncovenesc; Constantin
Obedeanu o restaureaz în 1723, iar boierii familiei Argetoianu în 1774. Din cauza
cutremurului din 1840, biserica se deterioreaz i este închis pân în anul 1889, când au
început lucr rile de restaurare sub conducerea arhitectului André Lecomte de Nouy, care a
ridicat din temelii actuala construc ie, f
a respecta stilul celei vechi. Pictura s-a lucrat în
trei etape, de c tre pictorii francezi Emil Menpiot i Bories, terminându-se în anul 1933.
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Foto 4 Casa B niei
Casa B niei (Foto.4) este cea mai veche cl dire existent azi în ora , datând din anul
1699; dup aprecierile istoricilor de art , ea continu una mai veche, din sec.XV, cl dit de
Barbu Craiovescu. Ref cut de Constantin Brâncoveanu, Casa B niei are dou nivele, cu
camere cu bol i de c mid la parter, cu camere i cerdace la etaj. A fost lucrat de c tre
me terii arhitec i ai domnitorului, într-un stil popular.
Aici se aduna divanul Craiovei, iar în timpul ocupa iei austriece a fost re edin a
administra iei st pânitorilor. Ulterior, cl direa a fost, succesiv: cartierul lui Murtaza Pa a
(1737-1739), locuin a particular a episcopului, localul primei coli din Craiova (1750), local
pentru tribunal, local de coal pentru Gimnaziul "Fratii Buze ti" (1896-1914) i scoal
normal de înv toare, l ca pentru Muzeul Olteniei (1934-1948) i pentru sec ia de
etnografie (din 1967).
Noile cl diri sunt construite de c tre me teri francezi, italieni, germani sau români, în
diferite stiluri: rena tere, baroc, clasic, neoclasic, romantic, românesc. În plastica arhitectural
domin formele caracteristice eclectismului european, în special academismul francez.
O ilustrare a acestui stil la Craiova o constituie Palatul Jean Mihail (Foto 5),
realizat între anii 1899-1907 dup planurile arhitectului francez Paul Gottereau, la cererea lui
Constantin Mihail - unul dintre cei mai boga i oameni ai României din acele vremuri, palatal
constituie o adev rat capodoper arhitectonic . Cl direa era destinat a fi locuin particular .
La construc ia sa s-au folosit materiale de cea mai bun calitate. Valoroas
stuctur , în parte aurit , luminatoarele, oglinzile vene iene, plafoanele pictate, candelabrele din
cristal de Murano, coloanele, sc rile din marmur de Carrara, pere ii tapita i cu m tase de
Lyon, lambriurile, mobilierul stil, feroneria, toate d deau înc perilor un aer de elegan i gust
rafinat. Palatul a fost acoperit cu ardezie i dotat de la început cu instala ie electric i
înc lzire central .

2002

1906
Foto 5 Muzeul de art
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Casa Vorvorenilor (Foto 6)- actualul sediu al Mitropoliei Olteniei - este un palat cu
aspect de monumentalitate, realizat dup planurile arhitectului D. Maimarolu; el prezint
influen mai târzie a Rena terii franceze, caracterizat prin acoperi uri mansardate, multitudine
de ornament ri i stucaturi, interioare bogat decorate.

Foto 6 Casa Vorvorenilor (1904)

2009

1905
Foto 7 Universitatea

Realizarea fostului Palat de Justi ie (ast zi sediul central al Universit ii) (Foto 7), a
fost proiectat , în 1890, de arhitectu Ion Socolescu. Edificiul este o ilustrare a neoclasicismului
în arhitectur . O impun toare cl dire dominat de patru coloane ionice la intrare, asem nat fiind
cu imaginea unui templu.

Foto 8 Prim ria Craiova (2009)
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O alt construc ie deosebit este cl direa fostei B nci a Comer ului, acum sediul
Prim riei Craiovei (Foto 8). Proiectat de arhitectul Ion Mincu, este terminat în 1916 de
tre elevul s u Constantin Iotzu. Cl direa are un interior bogat decorat cu stucaturi, vitralii,
mozaicuri vene iene i grilaje de fier forjat.

1940

2009
Foto 9 Prefectura

O construc ie interesant , viguroas , cu caractere arhitectonice populare, este fostul
Palat Administrativ, ast zi sediul Prefecturii i Consiliului Jude ean Dolj. (Foto 9) Oper a
arhitectului Petre Antonescu, aceast cl dire a fost realizat între anii 1912-1913.

1917
Foto 10 Casa Alb

Dup Primul R zboi Mondial, pe plan stilistic se continu str dania de afirmare a
elementelor na ionale în art . În Craiova acestei perioade, se construie te a a-numita Casa
Alb (Foto 10) (pe una din laturile gr dinii centrale - English Park - realizat în stilul unui
scuar londonez), dup planurile arhitectului Constantin Iotz.

1910

2009
Foto 11 Teatrul Na ional
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Dintre realiz rile contemporane trebuie s amintim noul edificiu al Teatrului
Na ional (Foto 11), inaugurat în 1973.
Cel care 1-a realizat, arhitectul Al. Iotzu (fiul lui Constantin Iotzu), prezenta el însu i
opera sa într-un interviu acordat revistei Contemporanul (15.11.1972)
"...noua cl dire din Craiova e conceput în a a fel încât s i poat adapta scena i
sala în func ie de montarea spectacolului în una dintre cele trei modalit i (elisabethan,
italian i în aren ); între cl dirile masive din jur, teatrul are personalitatea sa prin orizontala
lung , continuat de un paviament i apoi de parc - ce se impune în contrast cu ambian a...;
edificiul e un volum cu toate plinurile modulate, creând intrânduri i ie induri, iar suprafe ele
netede constituie accente pe acest volum sculptural îmbr cat integral în travertin alb-g lbui...
Teatrul este dotat cu scen neobi nuit de întins (peste 40m adâncime) ".
Acest somptuos edificiu este o mândrie a Craiovei i a teatrului românesc în genere.
Parcul Romanescu

Un punct de o deosebit atrac ie din Craiova îl reprezint , prin pitorescul s u, Parcul
Romanescu. (Foto 12) Unicat în România, acest valoros monument de arhitectur peisajer
este i una dintre cele mai interesante realiz ri de acest gen din Europa.
Situat în partea de sud a ora ului, acolo unde se sfâr te Calea Unirii, el mai este
cunoscut i sub numele de Parcul Bibescu, deoarece este amplasat pe un teren cump rat de
Prim ria Craiovei, în anul 1853, de la o familie domnitoare.
Ini iativa realiz rii acestei importante lucr ri urbanistice apar ine cunoscutului edil i
om de cultur N.P. Romanescu. Acesta a hot rât, în anul 1899, amenajarea unui parc pentru
odihn i recreere. În anul 1900, la Expozi ia Interna ional de la Paris, proiectul a fost
premiat cu medalia de aur, pentru ca, un an mai târziu, lucr rile de realizare a parcului s
înceap sub conducerea arhitectului peisajist francez, Emil Redont, ajutat de fratele s u, Jules
Redont i de Emil Pinard.
Pentru realizarea proiectului s-au utilizat solu ii îndr zne e, cum ar fi aclimatizarea i
implantarea unor specii valoroase de arbori i arbu ti, realizarea unui cadru romantic, prin
edificarea unor construc ii de tipul Podului Suspendat, Castelului în ruin , Rotondei, ori
realizarea unui pod, din beton, care imit trunchiuri de arbori. Suprafa a total a parcului este de
96 de ha i cuprinde, pe lâng planta iile ornamentale de arbori i arbu ti, o întindere de ap de
peste 4 ha, un hipodrom de 20 ha, drumuri, alei i poteci care însumeaz peste 35 km lungime. De
asemenea, parcul este dotat cu un amfiteatru pentru spectacole, o mic gr din zoologic i
câteva restaurante.
O deosebit valoare au planta iile forestiere i ornamentale, cu peste 250 de specii de
arbori i arbu ti. Dintre variet ile decorative, cele mai demne de aten ia vizitatorilor sunt Pinus
excelsa wal (un conifer originar din Himalaya), Cerasus serrulata, Acer sacchannum, Alnus
glutinosa etc.
Conceput i realizat ca un parc romantic, imaginat i amenajat în totalitate de arhitec i,
Parcul Romanescu este, în felul s u, unic în România. De aceea, încânta i i mândri de parcul lor,
locuitorii Craiovei au inut s -1 numeasc , în semn de omagiu, chiar cu numele fondatorului s u.
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Fig. l2 Planul Parcului Bibescu

Foto 13 Castelul Fermecat (1912)

Podul suspendat (Foto 14), de factur romantic continu arhitectura castelului fermecat prin
cele dou arcade din ziduri groase cu ceneluri, în ate deasupra ruinelor stâncoase.

1917

1908

Foto 14 Podul Suspendat

Foto 15 Intrarea Principal în Parcul Romanescu

De-a lungul timpului stilurile arhitecturale de peste hotare, dar i cele române ti
i-au f cut loc pe str zile acestui ora ce definea în trecut Cetatea Banilor i care ast zi
încearc s fac o paralel între trecut i prezent.
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ARHITECTUR , PORT I OBICEIURI POPULARE ÎN COMUNA
GHERCE TI, JUDE UL DOLJ
ARCHITECTURE, COSTUMES, AND POPULAR HABITS IN
GHERCE TI COMMUNE, DOLJ COUNTY
Daniel SIMULESCU
Rezumat: Bog ia arhitecturii, portului, tradi iile i obiceiurile populare române ti, se fac
pierdute odat cu trecerea anilor. Cândva, o comun în care specificul pur românesc era bine
întip rit în via a de zi cu zi a localnicilor, comuna Gherce ti mai p streaz doar r
e ale
satului tradi ional românesc. Ast zi, se mai g sesc doar câteva zeci de case construite în stil
tradi ional, multe dintre ele fiind într-un stadiu avansat de degradare sau chiar p site, iar altele
urmând s lase locul liber unor vile moderne. În ceea ce prive te portul popular, acesta a fost
înlocuit cu haine moderne, de fabric , realizate din fibre sintetice, deseori de o calitate
îndoielnic . Cei mai b trâni p streaz cu drag, în cuferele de zestre ubrezite, elemente ale
portului popular, pe care le transmit genera iilor posterioare. Astfel, ast zi mai sunt v zute
cojoace, i ari, z velci, c
i, ii, opinci, realizate manual cu mare m iestrie i migal în cas , ce
se g sesc într-o stare foarte bun . De asemenea, tradi iile de s rb tori i cele cu diferite ocazii iau pierdut din importan , interesul în rândul tinerilor în vederea însu irii i transmiterii mai
departe a acestora, fiind din ce în ce mai redus.
Cuvinte cheie: arhitectur , obiceiuri populare, port tradi ional, comuna Gherce ti
Abstract: The Romanian architecture, costumes, popular traditions, and habits have a long and
rich history. Once, a commune in which the genuine Romanian specificity was part of the
inhabitants’ every day life, Gherce ti presently preserves only reminders of the traditional village.
There are only several tens of houses built in a traditional style, many of them badly damaged or
even uninhabited, apparently “ready” to set the place free for modern households. With regard to
popular costumes, they were replaced by modern manufactured clothes, made of synthetic fibers,
and, most often, of doubtful quality. The eldest still preserve elements of the popular costumes in
old chests and they are proud to offer them to the next generations. Thus, we may still find handmade traditional cojoace, i ari, z velci, c
i, ii, opinci, which illustrate the people’s
craftsmanship and they are in good state of preservation. At the same time, holiday traditions
reduced their importance, the youth’s interest in acquiring and further transmitting them
gradually decreasing.
Key words: architecture, popular habits, traditional costumes, Gherce ti commune
Introducere
Îmbog irea i p strarea identit ii na ionale au reprezentat mereu factori de laud i
mândrie a fiec rei na iuni în parte. Un exemplu viu sunt S.U.A. care, tocmai prin faptul c etniile
ajunse pe aceste t râmuri ale tuturor posibilit ilor î i p streaz identitatea na ional , au dus la
spândirea în toat lumea a sintagmei „melting pot”. Aici, în mai toate marile ora e, sunt
întâlnite cartiere dominate de anumite etnii: cartierul chinez, cartierul japonez, cartierul mexican,
cartierul italian etc. Poporul român i-a construit în timp îndelungat o bogat identitate na ional ,
folclorul plin de tradi ii, valori, obiceiuri, elemente de arhitectur i port popular, fascinând
numero i oameni din afara grani elor rii noastre.
Cu trecerea timpului, aceste valori i tradi ii populare române ti care s-au p strat sute de
ani, sunt uitate pe zi ce trece i îndep rtate din cotidianul sumbru în care ne cufund m. Acest
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bog ie popular , r mas mo tenire din vechi vremuri i foarte apreciat de c tre vizitatorii rii
noastre, î i pierde interesul în rândul tinerilor.
a se întâmpl i în comuna Gherce ti, situat la 8 km în nord-estul municipiului
Craiova. Apropierea de cel mai mare ora al Olteniei, a f cut ca influen a modern s se resimt
i în aceast comun , iar tradi ionalul s fie substituit aproape în totalitate de c tre nou.
Arhitectur
Înc de la jum tatea secolui al XIX-lea (comuna a fost înfiin at prin legea administrativ
din 31 martie 1864), locuitorii din acea vreme î i construiau singuri locuin ele sau cu ajutorul
dulgherilor, num rul acestora fiind foarte mic (3-4 oameni care se pricepeau la cioplirea lemnului
sau me teri zidari – Foto 1).
Locuin ele se construiau din bârne cioplite cu securea i barda pe toate p ile. Acestea se
ezau una peste alta pentru a forma pere ii, iar la col uri se încleiau prin scobituri sau cus turi i
formau baza sau talpa casei; dup care se a ezau u ile i ferestrele, se în au pere ii pân la 22,5m i apoi venea acoperi ul. Dup terminarea construc iei se f cea temelia zidit sub talp cu
mid . Apoi se c ra p mânt în cas pentru în area podelei. Zidurile desp itoare interioare
se f ceau din lemn sau c mid , iar zidul desp itor unde se f cea soba se construia numai din
mid (Badea, Ghenovici, 1974).

Foto 1 Cas tradi ional în satul Ungureni (comuna Gherce ti)

Casele erau tencuite atât pe interior cât i pe exterior cu mortar f cut din p mânt galben
amestecat cu var sau nisip cu var i apoi v ruite. Paturile erau lungi, f cute din scânduri i
acoperite cu a ternuturi lucrate din cânep i din lân , cu rogojin , care se mai g sea i pe
pardoseal . Camerele aveau sobe de teracot , pe jos pardoseli din scândur sau parchet i erau
luminate cu lampa cu gaz i mai târziu electric.
Camerele erau frumos mobilate, fiecare gospodar având pe jos covoare sau pre uri. La
cap tul patului se afla de obicei o lad de zestre, adus de c tre femeie, ca zestre, la m ritat. Pe
aceast lad stau velin e, c tâie, îmbr minte, oluri. În lad se g seau c
i, haine, ale
rin ilor i copiilor, pe care le îmbracau în zilele de s rb tori. Pe pere i se mai atârnau uneori
i desenate, fotografii, o oglind , icoane cu candele i calendarul, iar la fereastr se puneau
pahare, ce ti, plante i prosoape cusute de mân .
Familiile mai înst rite aveau la case i pivni , unde ineau putina cu mur turi, varz ,
butoiul cu vin sau uic , iar în pod, de obicei nuci i porumb.
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În ceea ce prive te casele tradi ionale din comun , multe dintre acestea au disp rut de-a
lungul timpul, fie au c zut în paragin din cauza vârstei, fie au fost demolate de proprietari, în
locul lor r rind vile moderne (Foto 2).

Foto 2 Antitez între construc ie
tradi ional i modern (sat Ungureni)

Portul popular
În ierarhia valorilor artei populare române ti, portul ocup un loc important prin
des vâr irea estetic a pieselor sale componente i diversificarea stilistic zonal grefat pe
fondul unitar al artei populare române ti. Valoarea artistic a portului, unanim recunoscut , este
rezultatul unei sinteze desf urat treptat, epoc de epoc , mijlocit de o multitudine de factori
par ial releva i de cercetarea tiin ific (Barbu-Iura cu, 2008).
În secolul trecut, oamenii purtau haine tradi ionale, majoritatea fiind confec ionate în
cas . Astfel, b rba ii în timpul iernii purtau c ciuli din piele de miel c ptu ite, negre i cu
captu eal alb . Acestea aveau form cilindric sau conic , unii purtându-le cu mo , iar al ii cu
fundul drept. Mai rar î i f ceau din piele de astrahan, de obicei cei mai avu i. Vara purtau p rie
de pâsl , postav negru din paie sau sorg, iar de s rb tori purtau p rii bleumarin sau negre
catifelate, din fetru.
ma ile b rba ilor erau din bumbac i esute în r zboi fiind purtate de obicei iarna. Erau
largi i lungi în poale, pân aproape de genunchi, lipsite de flori i es turi, în afar de cele ale
fl ilor sau însur eilor ce se împodobeau cu gulere, piep i i mânecu e cu râuri, mai ales în
zilele de s rb tori. De la mijloc în jos purtau izmene din bumbac esute în cas din pânz , ce în
sus se legau cu brâni or, iar jos cu br cinar. La mijloc, b rba ii se încingeau cu bete sau brâu din
lân (Foto 3).
Iarna purtau cojoace, duman, haine i pantaloni de dimie (stof de lân esut la r zboi).
Vara, purtau pantaloni albi esu i în cas , iar cei mai în vârst izmene largi, c
i largi peste
care se încingeau cu brâu, bete. În picioare purtau cizme i bocanci sau opinci în timpul iernii i
sandale din curele vara.
Cojocul era f cut din piele de oaie, cu lân la interior i modele din piele colorat . Se mai
cea de-asemenea i ub din stof de dimie sau din piele de oaie. Se mai purtau i cojoc sau
pieptar, cojocel de piele scurt i f mâneci, deseori împodobit cu flori, cusute cu ibriuri.
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Femeile purtau o cârp din borangic lung de 2 m i lat de 40-50 cm (maram ). Aceasta
se a eza pe cap, iar partea mai lung se atârna pe spate, în timp ce cealalt parte se d dea în jurul
gâtului (Foto 4).

Foto 4 Costum popular femeiesc
(surs : Enache, 1982)

Foto 3 Costum popular b rb tesc
(surs : Enache, 1982)

Fetele tinere î i purtau podoaba capilar în coade împletite în fa sau în spate cu panglici
colorate, mai ales ro ii. La s rb tori se îmbr cau cu ii, c
i cu boboci cu alti i pe deasupra
fusta z velc din catifea, de obicei neagr , cusut cu boboci, i un pieptar tot din catifea ornat cu
boboci colora i i m rgele (Foto 5) i se înc au cu pantofi i ciorapi. În urechi purtau cercei de
aur, mari, cu dou rânduri, cu medalion sau coco ei. La gât cele mai înst rite purtau s lbi de aur
sau m rgele de diferite culori i râuri (Enache, Ple a, 1982).
Vara i iarna, femeile purtau z velci, ii esute în cas , ornate cu flori (de obicei boboci de
trandafiri de diferite culori - Foto 6). Z velcile de s rb tori erau ornate frumos cu fir de beteal ,
borangic i fluturi, unele din ele costând foarte mult.
Scurteica era o hain indispensabil femeii, ce figura în foaia de zestre. Era o hain lung
pân sub genunchi, c ptu it cu guler din blan de vulpe de sus pân jos. Pe cap purtau o basma
sau col de catifea i basma sau broboad iarna.

Foto 5 Costum popular de s rb toare

Foto 6 Costum popular femeiesc
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Iarna purtau ciorapi de lân gro i i b rba ii obiele, iar vara în cele mai multe cazuri
mergeau în picioarele goale sau în papuci, ciorapi c ptu i pe talp cu postav i cipici.
Opincile reprezentau înc mintea obi nuit din piele de porc sau vit , având s ge i cu care
se legau. Cei mai avu i purtau cizme sau bocanci, ghete cu inte pe talp . Femeile purtau ghete
la s rb tori, deseori le puteai întâlni pe drum la întorcerea de la ora venind descul e i cu
ghetele sau pantofii în mân .
Îns cu timpul, locuitorii satelor au renun at la piesele de port tradi ional, înlocuindu-le
cu produse de fabric , moderne; piesele tradi ionale se mai întâlnesc sporadic în zilele de
rb toare, în special la persoanele mai în vârst .
Tradi ii i obiceiuri
În zilele de Cr ciun (25, 26, 27 decembrie) se organizau hore, b ie ii tocmind l utari,
din comuna Iancu Jianu, jude ul Olt. Cel care conducea hora trebuia s pl teasc . Tot în
aceste zile, 4-5 tineri mergeau cu Steaua în gospod rii i f ceau oamenilor ur ri de bine i de
bel ug.
Hore se mai ineau i dou zile de Anul Nou, când se organiza Plugu orul, dar i de
Sfântul Ion i Boboteaz . De Plugu or, colind torii se îmbr cau în hainele tradi ionale i
ie eau cu animalele aranjate colindând pe uli ele satului.
Un alt obicei îl reprezint L sata Secului de Pa ti când, într-un punct înalt al satului, se
adunau tinerii i f ceau un foc mare unde se cânta, se juca i se f ceau strig ri i ur ri de bine,
pentru însurat. Undeva mai la vale se organiza un alt loc de adunare, cele dou tabere
comunicând prin strig te.
Cu ocazia Sfintelor S rb tori de Pa te, aveau loc hore timp de trei zile, oamenii fiind
îmbr ca i în costumele bune, iar fetele îmbr cate în haine f cute în cas din borangic sau din
pânz topit .
De Rusalii, înv torul satului, organiza echipe de c lu ari, acestea plimbându-se i
jucând hore dou zile prin tot satul. Aveau i o persoan mascat numit „Mutu” care
conducea c lu ul. Dup aceste dou zile de s rb toare c lu ul era îngropat de câteva
persoane.
Vara, între terminarea seceratului la p ioase (în special grâu i orz) i începerea
recoltatului porumbului se organizau uneori hore, duminica, când erau tocmi i l utari. În
perioadele secetoase se organizau „Paparudele”, existând i un cântec de invocare a ploii:
„Paparud rud
Vino de ne ud
Cu g leata leat
Pe toate odat
Cu g leat nou
Dumnezeu s plou
De joi pân joi
dea nou ploi.”
Un alt obicei era cel al „ ez torilor”, când b ie ii se strângeau la unul dintre ei acas ,
cântau, jucau, iar fetele veneau cu lucrul de acas i coseau ii i ciorapi. Ace tia se distrau
toat seara, iar gazda îi servea cu pl cint cu brânz , dovleac, boabe de porumb fierte i vin.
Astfel de întâlniri aveau loc de obicei pe timp de iarn .
Toamna avea loc dep nu atul porumbului, când tinerii veneau la cei mai b trâni i-i
ajutau la munc fiind r spl ti i cu mâncare i b utur (Laugier, 1910).
Femeile mai b trâne asistau la na terea tinerelor, ele fiind cunoscute i sub titulatura
„Baba Miei a”. Un rol important îl aveau ursitorile; la trei zile dup na terea copilului se
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puneau pe o mas curat diferite obiecte, acest ritual simbolizând hot rârea destinului nouscutului.
Prima etap în oficializarea unei cas torii o constituia pe itul, când viitorul mire
împreun cu familia se duceau în vizit la familia viitoarei mirese, unde, la mas , se discuta
zestrea pe care aceasta o va primi la nunt i c deau de acord în aceast privin . Zestrea fetei
era dus cu carul cu boi sau cai i se împodobea camera nup ial . Sâmb
diminea a se
amenaja curtea socrului mare, fiind instalat cortul i preg tite mâncarea i b utura. La prânz,
avea loc chemarea la nunt , când ceata de l utari tocmit i b ie ii cu sticlele de uic mergeau
prin sat s invite lumea la nunt . Seara, mirele aducea cu alai i l utari na ul la nunt . Uneori
i la casa socrului mic se organiza în paralel o mic petrecere. Petrecerea inea pân în jurul
orelor dou noaptea.
Duminic diminea a avea loc organizarea apei, când mireasa împreun cu cumnatul de
mân mergeau prin sat inând pe mâna acoperit cu un prosop, o vadr de lemn împodobit cu
flori i de la o fântân situat spre r ritul locuin ei fetei luau ap . Alaiul era înso it de fete i
ie i i rudele apropiate fetei. Apa scoas din fântân se varsa înspre toate punctele cardinale.
Tot duminic diminea a avea loc un alt obicei, acela al rasului mirelui. Dup terminarea
ritualului cu v rsarea apei avea loc învelirea miresei, care se facea de c tre na (Laugier,
1910).

Foto 7 Alaiul de nunta i (surs : Enache, 1982)

Duminic la prânz, mirele împreun cu alaiul soseau la casa fetei (Foto 7), se cântau
diverse melodii printre care i cunoscuta „Ia- i mireas ziua bun ...”, se îndreaptau spre
biseric i apoi la casa mirelui, unde pân la c derea serii se juca hora. Apoi se intra la mas i
se continua petrecerea. Luni, veneau cei care n-au fost duminic la mas i rudele apropiate i
avea loc iar o mic petrecere.
În momentul trecerii în nefiin , cel decedat era sp lat i îmbr cat în haine noi, iar la
deget ii se lega un ban, în buzunar i se punea un piept n i o oglind , iar la poart se arbora
steagul de doliu de la biseric . Oglinzile din cas erau întoarse sau acoperite i nu se m tura
cât timp mortul era în cas . Femeile î i acopereau capul cu basmale negre, iar rudele mai
apropiate, b rba ii, nu se b rbiereau i li se punea o panglic neagr la mân .
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Concluzii
Din p cate, în zilele noastre, multe dintre aceste obiceiuri i tradi ii nu mai sunt
strate, via a modern din ora e influen ând i modificând via a s tenilor, fapt ce duce la
pierderea elementelor pur tradi ionale specifice neamului românesc. Casele cu o arhitectur
bogat , construite de c tre me terii satului fie au disp rut din peisajul rural, fie se g sesc întro stare avansat de degradare. Cele mai multe case cu specific tradi ional din comuna
Gherce ti se g sesc în satul Ungureni. Acestea sunt locuite de c tre b trâni, recondi ionarea
sau consolidarea acestora necesitând o investi ie peste puterile lor financiare. Încet, încet,
acestea sunt demolate sau abandonate, în locul lor r rind case construite din materiale
moderne, multe dintre ele cu aspect de vile impun torare.
Tradi iile legate de anumite momente din timpul anului ca, Anul Nou, Cr ciun,
rb torile de Pa te, au pierit odat cu trecerea anilor, acestea fiind transmise doar pe cale
oral de c tre b trânii comunei celor mai tineri, pentru a fi amintite mai departe.
În comuna Gherce ti mai sunt p strate din obiceiurile legate de stadiile omului c tor
prin via (na tere, c torie, deces), iar cei b trâni înc mai p streaz i transmit genera iilor
urm toare elementele ale portului popular ce stau ascunse prin cuferele de zestre de la cap tul
paturilor.
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CONSIDERA II ASUPRA ST RII DE SANOGENEZ A CL DIRILOR
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSIDERATIONS ON THE SANOGENESIS STATE
OF THE BUILDINGS FROM CRAIOVA MUNICIPALITY
Roxana Diana BRANECI
Rezumat: Scopul articolului este acela de a face o corela ie între sanogeneza cl dirilor i starea de s tate a
oamenilor. Pentru efectuarea acestui studiu am realizat un chestionar aplicat unui num r de 63 de persoane din
cartierele municipiului Craiova. În analiza st rii de sanogenez am avut în vedere mai multe categorii de factori,
printre care - caracteristicile tehnice ale construc iei, înc rcarea cu persoane a locuin elor, activit ile
desf urate în mediul interior. În urma evalu rii rezultatelor s-a observat starea de s tate precar a
locuin elor.
Cuvinte cheie: cl diri bolnave, mediu interior, factori de influen
Abstract: The paper purpose is to make a connection between the health of the buildings and
people’s health. For this study I have realised a survey on a number of 63 people from Craiova’s
districts. In order to analyse the buildings health I have used several classes of factors, as for instance
the technical characteristics of the constructions, the number of people in housing, the activities in the
indoor environment. After the evaluation of the results, I have noticed the poor health state of the
buildings.
Key words: sick buildings, inferior environment, factors of influence

Introducere
Interesul pentru evaluarea calit ii aerului interior a crescut semnificativ la nivel
tiin ific, politic i administrativ, în contextul în care popula ia modern petrece din ce în ce
mai mult timp în mediul interior. Astfel, calitatea aerului interior devine foarte important ,
mai ales c gradul de expunere la poluan i al popula iei este mult mai ridicat decât în exterior.
(EPA, 1991)
Problemele legate de calitatea aerului interior se reg sesc în preocup rile factorilor
decizionali la nivel interna ional interesa i de dezvoltarea durabil a a ez rilor umane.
Conven ia Na iunilor Unite pentru A ez rile Umane (Habitat II) recunoa te c locuirea
adecvat este un drept al omului i promoveaz asigurarea unor locuin e corespunz toare i a
unor a ez ri umane sigure, s toase, prielnice locuirii, echitabile, durabile i productive
(B lteanu, erban, 2005). De altfel, Declara ia ora elor i a altor a ez ri umane în noul
mileniu atrage aten ia asupra faptului c la nivel mondial tendin a este de degradare
accentuat a condi iilor de locuire. (ONU, 2001)
Preocup rile Organiza iei Mondiale pentru S tate (WHO, 2006), ale Comisiei
Europene i guvernelor pentru dezvoltarea de ghiduri i reglement ri pentru evaluarea,
monitorizarea i legiferarea aspectelor legate de calitatea aerului interior sus in importan a
acestei probleme acute la nivelul a ez rilor umane, accentuate odat cu cre terea num rului
de locuin e izolate termic. (Ioj , 2008) De altfel, izolarea termic i dezvoltarea sistemelor de
climatizare sunt strâns corelate de apari ia sindromului cl dirilor bolnave (SCB), concept
utilizat pentru a descrie situa iile în care ocupan ii cl dirilor reclam disconfort i o stare de
tatea nefavorabil datorat faptului c petrec un timp îndelungat într-o cl dire, îns nicio
boal specific ori cauz nu pot fi identificate. (EPA, 1991; Lindvall, 1992; B rbulescu,
2007) Cauzele apari iei SCB sunt legate în primul rând de ventilarea inadecvat i prezen a
36

în concentra ii ridicate a contaminan ilor chimici i biologici din mediul exterior ori interior.
(Marinescu, 2006; Oahn, Heng, 2005)
Preocup rile foarte active sunt sus inute de faptul c o calitate necorespunz toare a
aerului interior presupune costuri mai ridicate pentru ameliorarea st rii de s tate a
popula iei, ale igieniz rii locuin ei, amenaj rilor interioare i obiectelor de vestimenta ie ori
între inerea func iilor locuin ei.
Materiale i metode
Pentru analiza calit ii aerului interior în spa iile de locuit din municipiul Craiova s-a
realizat i aplicat un chestionar cu privire la aprecierea calit ii mediului în perioada 7 - 21
mai 2010, fiind evalua i factorii de influen ai calit ii aerului interior permanen i
(caracteristici tehnice, func ionarea sistemelor de mentenan , finisaje, dot ri interne),
sezonieri (caracteristicile mediului extern) i conjuncturali (func ionarea dispozitivelor i
echipamentelor existente, modele de consum i comportamente adoptate, utilizarea agen ilor
chimici i biologici, activit i specifice). Chestionarele au eviden iat tr turi legate de
structura reziden ilor, dot ri, comportamente specifice, consumuri i probleme percepute la
nivel de locuin , dar i caracteristici comune ale imobilelor (num r de locatari, consumuri,
dot ri i utilit i externe, modul de gestionare a de eurilor).
Chestionarul a fost aplicat unui num r de 63 de persoane cu vârste cuprinse între 19
i 60 de ani, apar inând mai multor categorii profesionale - din cartierele Calea Bucure ti,
Rovine, Centru, Nicolae Titulescu, Craiovi a Nou , Corni oiu, Brazda lui Novac, Pia a G rii.
Chestionar pentru aprecierea calit ii mediului interior i exterior în municipiul Craiova
I. Cartierul:
Anul construc iei blocului:
Materialul de construc ie al blocului: ........
Num rul de etaje ........... Num rul de locatari ........... Contort I/ II/ III, Tipuri de
locuin e: a) garsoniere; b) 2 camere; c) 3 camere; d) 4 camere.
Orientarea general a blocului fa de punctele cardinale: .......
Imobilele în care locuiesc responden ii sunt construite în perioada 1960 - 1996, au
orientare general în principal spre est i vest, mai pu in spre sud i numai 3 spre nord, fiind
ansambluri de tipul P+4/7/8/10; tipul P+4 fiind caracteristic în special blocurilor construite
pân în 1983.
De asemenea, în blocurile construite dup 1980 sunt mai multe tipuri de locuin e i
acestea au confort I, în special cele din Cartierul Nicolae Titulescu.

Fig. 1 Materialul de construc ie al imobilului
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În ceea ce prive te materialul de construc ie, predomin betonul, c mida este
specific blocurilor construite între 1960 – 1968, betonul împreun cu BCA-ul fiind
caracteristice blocurilor construite dup 1990.
II. Gr din de bloc: da/ nu
Suprafa a: … .... m2
Grad de îngrijire: a) stare avansat de degradare; b) neîngrijit ; c) între inut ; d)
foarte bun .
Mod de utilizare: a) abandonat ; b) legumicol ; c) decorativ ; d) spa iu de parcare;
e) agrement; f) loc de joac ; g) altele
Delimitarea cu gard: a) gard viu; b) gard metalic; c) nu exist .
Num r de arbori: ………
Tipul acestora: …………
Prezen a aranjamentelor florale: .……
Majoritatea responden ilor au în fa a blocului o gr din cu suprafe e variate, de la 82
10 m pân la 200m2, care sunt delimitate cu un gard viu, în unele cazuri acesta este înso it i
de unul metalic. Gr dinile care apar in blocurilor din apropierea arterelor de circula ie
importante sunt de obicei îngrijite, prezint un mod de utilizare decorativ, cu aranjamente
florale i arbori, al c ror num r este direct propor ional cu suprafa a gr dinii, remarcându-se
i prezen a pomilor fructiferi.
III. Aspectul exterior al blocului: degradat; inestetic; îngrijit
Aparate de aer condi ionat: num r ……; din care între parter i etajul 5 ……; din
care vizibile din fa a blocului: …….
Evacu ri pentru hote: num r ……; din care vizibile din fa a blocului: …….
Antene satelit: num r ……; din care vizibile din fa a blocului: …….
Închideri balcoane: num r ……; din care vizibile din fa a blocului: …….
Aranjamente florale în balcoane vizibile din exterior: num r ……; din care vizibile
din fa a blocului: …….
Ponderea geamurilor din termopan din total: a) sub 10%; b) 10-50%; c) mai mult de
50%.

Fig. 2 Aspectul exterior al blocului
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Foto. 2 Aspect inestetic al blocului, cartier
Craiovi a Nou

Foto. 1 Blocul 309 (C. Nicolae Titulescu)
aspect îngrijit

Se poate observa un procent relativ mare al blocurilor cu aspect îngrijit (foto 1) în
detrimentul celor cu aspect inestetic.
Num rul aparatelor de aer condi ionat este în cre tere, la fel ca i cel al evacu rilor pentru
hote. Antenele satelit sunt prezente în propor ie de 5%.
Majoritatea blocurilor au balcoanele închise, cu pu ine aranjamente florale vizibile din
exterior, iar ponderea ferestrelor din termopan dep
te 50% în majoritatea cazurilor.
IV. Aspectul interior al blocului: a) degradat; b) inestetic; c) îngrijit
Surs natural de lumin în timpul zilei: da/ nu.
Prezen a aranjamentelor florale pe etaje: num r ........
Lift: func ional; cu defec iuni frecvente; nefunc ional; nu exist

Fig. 3 Aspectul interior al blocului

Foto 3 Aspect interior îngrijit

Analizând rezultatele ob inute, se poate observa c numai un sfert din blocuri au aspect
inestetic, în celelalte acesta fiind îngrijit. Sursa natural de lumin lipse te în aproximativ jum tate
din blocuri, iar aranjamentele florale pe etaje au o pondere foarte mic .
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În ansamblurile P+4 nu exist lift, în toate celelalte blocuri acesta este prezent i
func ional.
V.
Habitatul intern
Suprafa a locuin ei: ..........; num r de camere: ...... ; num r de persoane
Materiale utilizate pentru - izolare: .................................... ; - finisaje/decorare:
Prezen a geamurilor din termopan în locuin a dumneavoastr : da/ nu
Prezen a sistemelor de ventila ie în locuin a dumneavoastr : da/ nu
Timpul mediu de edere în locuin : .... h.
Utilizarea aparatelor electrice i electrocasnice: a) frigider; b) aragaz; c) ma in de
sp lat; d) televizor; e) calculator; f) aspirator; g) cuptor cu microunde
Amplasarea aparatelor electrocasnice: ..................................
Prepararea hranei în cas : da/ nu.
Exist fum tori în cas ? Da/ Nu.
Frecven a activit ilor de igienizare - cur enie pe s pt mân : ...
În locuin sunt depozitate: a) c i; b) medicamente; c) vopseluri; d) substan e
pentru igienizare - cur enie
Suprafa a medie a locuin elor analizate este de 55,18 m2, acestea au în principal 2 i
3 camere, în care locuiesc în medie 3 persoane. Geamurile din termopan sunt prezente în
locuin ele a peste 80% din intervieva i, la 10% din responden i locuin ele sunt izolate termic
cu polistiren, sistemele de ventila ie ini iale nu mai func ioneaz , astfel 40% dintre persoane
au un aparat de aer condi ionat în cas .
Timpul mediu de edere în locuin este cuprins între 10 i 16 ore.
VI. Alimentarea cu ap
Costuri estimate pe lun pentru apa rece:.............. RON/ lun .
Costuri estimate pe lun pentru apa cald : .............. RON/ lun .
O familie cu 3 persoane consum în medie 10 m3 de ap rece i 5-6 m3 de ap cald
pe lun , al c rei cost variaz în func ie de asocia ia de locatari.
VII. Termoficare
Tip de combustibil utilizat: a) gaz; b) altele.
Surse alternative de înc lzire/prepararea mânc rii: da/ nu.
Num r debran i: total ........... i par ial ..........
Gaze
Probleme: a) presiune insuficient , b) întreruperi frecvente, c) costuri mari.
Costuri estimate pe lun : ..............
În general, gazul este cel mai utilizat combustibil pentru termoficare, iar sursa
alternativ pentru înc lzirea mânc rii o reprezint energia electric pentru cuptorul cu
microunde. Singura problem legat de gaze o reprezint costurile mari (100% din totalul
responden ilor).
VIII. Gestionarea de eurilor
Locul de depozitare: la parterul blocului; în apropierea blocului. Mod de eliminare:
ardere, transport la groapa de gunoi, abandonare; fiind preluate de: prim rie; personal;
societate privat .
Frecven a opera iunii: zilnic/ s pt mânal/ lunar. Costuri estimate pe lun : RON/lun .
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De eurile se depoziteaz în apropierea blocului în 80% din cazuri i sunt transportate
la groapa de gunoi de c tre angaja i ai prim riei. Acestea sunt ridicate o dat la 2 zile i pe
lun costurile sunt de 4,31 Ron/persoan .
Probleme legate de insecte: ân ari, mu te, purici, gândaci, altele - în subsol/ în
apartamente.
Animale de companie: câini, pisici, p ri, reptile, pe ti, altele.
Alte animale din proximitatea blocului: obolani, pisici, câini, p ri.
Ce deranjeaz la acestea: zgomotul, agresivitatea, pagubele produse, de eurile, altele.
Principalele probleme legate de insecte sunt reprezentate de ân ari - 70%, mu te -20%
i gândaci 12%. 20% din responden i au animale de companie în cas (câini, pisici, p ri).
Cu privire la alte animale din proximitatea blocului, câinii sunt cei care deranjeaz
prin zgomot i agresivitate (80%).
IX. Habitat extern
Vecin i: reziden ial, prest ri-servicii, comercial, spa iu viran, spa iu de depozitare,
spa iu industrial, altele.
Probleme legate de zgomot: da/ nu/ sursa .............................. / Frecven a (zilnic,
noaptea, la sfâr it de s pt mân ).
Zgomotele percepute: autovehicule, l tratul câinilor, zgomotele de la vecini, altele.
Probleme legate de calitatea necorespunz toare a aerului: da/ nu/ cauze (arderea
de eurilor, unit i industriale, ma ini, altele) (zilnic, noaptea, la sfâr it de s pt mân ).
Probleme legate de mirosuri nepl cute: da/ nu/ cauze ..................
Accesibilitatea locuin ei (calitatea drumurilor de acces în diferite anotimpuri): a)
bun , b) proast , c) foarte proast .
Prezen a unor surse de iluminare deranjante: da/ nu.
Prezen a unor func ii care genereaz discomfort (baruri, restaurante): da/ nu.
Securitatea zonei: a) grad de infrac ionalitate ridicat, b) accidente rutiere, c) risc de
incendii, d) animale nesupravegheate, e) focare de infec ie, f) depozite necontrolate de de euri.
Principalele parcuri accesabile: ...........
To i responden ii au în vecinatate zon reziden ial i comercial , i 90% au
probleme legate de zgomote de la autovehicule i l tratul câinilor - cu o frecven zilnic .
15% au probleme legate de mirosuri nepl cute, în 20% din cazuri exist surse de lumin
deranjante, accesibilitatea locuin ei este de cele mai multe ori bun . 25% din locuin e nu au
un parc în apropiere.
Sincronizarea deficien elor înregistrate i desemnarea “sindromului cl dirilor
bolnave” pentru municipiul Craiova
Caracteristicile factorilor de influen permanen i i sezonieri
În cazul municipiului Craiova se deta eaz ca factori de influen permanen i i
sezonieri ai calit ii aerului interior caracteristicile tehnice ale imobilului (materiale de
construc ie, m rimea i compartimentarea spa iului de locuit, modul de rela ionare cu mediul
exterior, finisaje), sistemele de mentenan ale cl dirii, înc rcarea cu persoane a locuin elor i
caracteristicile mediului extern.
a. Caracteristicile tehnice ale construc iei. Materialele de construc ie utilizate sunt
importante din punct de vedere al con inutului de substan e chimice toxice sau cu poten ial de
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iradiere, dar i din punct de vedere al capacit ii lor de a realiza o rela ie s toas cu mediul
extern. (Spaul, 1994) În municipiul Craiova, cl dirile analizate sunt realizate în principal din
prefabricate din beton (57 %), c mid (14 %), beton i c mid (5%), i beton i BCA (24
%). Importante pentru calitatea mediului intern sunt i materialele utilizate pentru izolare,
tâmpl rie interioar , finisaje ori decorare. (Spaul, 1994) În municipiul Craiova, ponderea
locuin elor care au pere ii acoperi i cu vopseluri lavabile pentru pere ii locuin ei este de circa
80 %, pentru locuin ele în care s-au realizat repara ii capitale în ultimii 10 ani. În cazul
locuin elor reabilitate cu mai mult de 10 ani în urm se observ c ponderea utiliz rii
finisajelor de tip calciu, mic ori hum este mai ridicat , problemele legate de pulberile în
suspensie fiind mai severe.
rimea locuin ei este un indicator important pentru aprecierea calit ii aerului.
(WHO, 2006) În cazul municipiului Craiova, m rimea medie a locuin elor analizate este de
55,18 m2 în condi iile în care în imea camerelor este în medie de 2,6 m.
b. Func ionalitatea sistemelor de mentenan ale cl dirii (sisteme de ventila ie,
serviciile de salubrizare, sisteme de climatizare, canalizare).
În cazul municipiului Craiova, în 60% dintre situa ii, ventilarea se face exclusiv prin
intermediul ferestrelor, frecven a medie fiind de 2,34 deschideri pe zi per locuin , iar 40%
din locuin e au aer condi ionat. De i în cele mai multe situa ii, ventilarea prin intermediul
ferestrelor aduce din exterior noxe noi (în special cele specifice traficului ori arderii
combustibilor solizi la locuin ele de tip P, P+l), ea este preferat de c tre majoritatea
reziden ilor pentru c este cea mai simpl i mai pu in costisitoare. Peste 70 % din persoanele
chestionate sus in c sistemele de ventilare ale imobilului au fost dezafectate ori sunt
înfundate/astupate, iar 25 % nu tiu despre existen a lor, ceea ce explic problemele care apar
în mediul intern la nivelul calit ii aerului (excesul de umiditate în aer, eliminarea mirosurilor
din b i etc.).
c. Înc rcarea cu persoane a locuin elor. Intensitatea problemelor generate de
procesele metabolice la nivelul calit ii aerului se apreciaz în func ie de num rul de
persoane într-o locuin (media de 3 în locuin ele analizate din municipiul Craiova) i pe
camer (0,66) i timpul mediu de edere în locuin . Media ederii în locuin a reziden ilor
din municipiul Craiova este de circa 14,3 ore - cu varia ii importante între diferite categorii
profesionale i grupe de vârst .
Caracteristicile factorilor de influen conjuncturali
Modul de func ionare al instala iilor interioare, salubrizarea locuin elor, activit ile
desf urate în mediul interior (utilizarea aparatelor electrocasnice, fumat, activit i
profesionale), materialele depozitate în locuin (substan e chimice, agen i alergeni, alimente,
medicamente etc.), decora iunile interioare (covoare, instala ii de iluminat, perdele, plante
ornamentale) ori riscurile externe (de exemplu, accidente tehnologice) sunt câteva exemple de
factori de influen conjuncturali. (EPA, 1991)
Aparatele electrocasnice sunt responsabile de înc rcarea cu oxizi de azot, pulberi în
suspensie, monoxid de carbon, agen i de r cire (amoniac, freon) i dioxid de carbon.
(Gardner, 2009) Ele prezint o diversitate foarte mare în cadrul locuin elor, fiind repartizate în
majoritatea camerelor, având îns timp de func ionare foarte variabil. Gradul de înzestrare în
locuin ele analizate este de 120% pentru frigidere, 100% pentru aragaze, 95,3% pentru ma ini
de sp lat, 185% pentru televizoare, 120% pentru calculatoare, 57% pentru cuptoare cu
microunde i 100% pentru aspiratoare. Dintre activit ile cu influen a cea mai ridicat asupra
calit ii aerului interior enumer m fumatul (40 % din locuin ele analizate), prepararea
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hranei (93 %), activit ile de igienizare-cur enie (frecven a de 1,6 ori pe s pt mân ) i
combaterea d un torilor (1,4 ori pe an).
Factorii care influen eaz calitatea aerului interior sunt foarte complec i. (WHO,
2006) Unii dintre ace tia sunt controlabili sau determinabili, al ii sunt extrem de variabili i
depind de diferite conjuncturi. Ponderea lor în influen area calit ii aerului interior nu este
fix , în sensul c în dou momente diferite în situa ii relativ asem toare ac iunea lor poate fi
extrem de diferit . (EPA, 1991) Pe termen lung, importan a factorilor de influen permanen i
i sezonieri este definitorie în apari ia unei anumite calit i a aerului, ponderea substan elor
generate de ace tia în aerul interior fiind estimat la 73 %. (EPA, 1991) În municipiul Craiova
raportul este echilibrat între factorii permanen i i cei conjuncturali, datorit diversit ii mai
ridicate a activit ilor care se desf oar în locuin e, rela iei mai strânse între diferite locuin e
care se afl într-un imobil (accentuat de modific rile realizate în structura tehnic a cl dirii) i
variabilit ii func iilor din exteriorul spa iului de locuit. Se estimeaz c aportul factorilor
permanen i în determinarea calit ii aerului interior din locuin ele din municipiul Craiova
variaz între 50-75%, cu valori ceva mai mici în cazul locuin elor individuale.
La aceast situa ie, u or atipic , s-a ajuns datorit schimb rilor actuale de mediu,
tendin ei de îmb trânire a infrastructurii urbane, inser iilor realizate în locuin e i modelelor
necorespunz toare de comportament în spa iile de locuit.
Tendin a de degradare a calit ii aerului din municipiul Craiova este o realitate a
ultimilor ani, determinat de cre terea agresivit ii surselor de degradare a mediului i de
reducerea semnificativ a suprafe elor oxigenante. (P troescu, 2003-2004) Proiec ia în
calitatea aerului interior este accentuat de apropierea surselor de degradare de spa iile de
locuit, reprezentative în acest sens fiind benzin riile, spa iile mari, comerciale i de
depozitare, multitudinea i m rimea parc rilor supraterane etc. (Ioja, 2008)
Îmb trânirea infrastructurii urbane înseamn i o func ionare mai pu in eficient a
re elelor tehnico-edilitare. (Lindavall, 1992) La cele mai multe locuin e individuale construite
înainte de 1966, transformate prin închiriere în spa ii de locuire colectiv (Suditu, 2005), un
aport important de noxe în aerul interior este adus de sistemul de evacuare a apelor uzate care
func ioneaz necorespunz tor. De asemenea, la locuin ele individuale cu sistem propriu de
producere a energiei termice, vechimea construc iei înseamn de obicei i o eficien mai
redus în eliminarea noxelor din arderea combustibililor, ce genereaz cre teri substan iale ale
concentra iilor de gaze de ardere. (ONU, 2001)
O problem de mare actualitate în spa iile reziden iale colective este legat de
tendin a de dezafectare a sistemelor de aerisire centralizate prin lucr rile interioare de
reamenajare. Din acest motiv, sistemele de ventilare nu au rolul de a scoate noxele din interior
spre exterior, ci de a reloca noxele dintr-o locuin în alta. Astfel, sistemul clasic de ventilare
prin intermediul ferestrelor, r mâne singurul opera ional, de i eficien a acestuia nu este foarte
ridicat , calitatea aerului din exterior fiind nesatisf toare. (ARPMB, 2009)
Un fapt observat pe perioada cercet rilor este c toaletele secundare transformate în
debarale (depozitarea diferitelor produse textile, de piel rie, înc minte, detergent, produse
de igienizare sau aparate electrocasnice), precum i în alte spa ii din interiorul locuin elor în
care se depoziteaz diferite produse chimice, apar probleme legate de înc rcarea excesiv cu
compu i organici volatili, pulberi în suspensie, amoniac, oxizi de azot i hidrogen sulfurat.
Aceste noxe se transfer în camerele din spa iul de locuit, dar i în locuin ele situate la etajele
superioare din imobil.
Izolarea termic a imobilelor (80 % din locuin ele analizate au geam termopan)
îmbun
te regimul termic interior, dar în acela i timp agraveaz problemele legate de

43

calitatea aerului interior, în contextul în care nu au fost gândite sisteme de aerisire ori de
filtrare a aerului care s compenseze schimb rile în circula ia curen ilor de aer între interiorul i
exteriorul locuin elor. Problemele generate sunt legate de acumularea noxelor, dar i de
îmbun irea condi iilor pentru ca acestea s dezvolte efecte sinergice (cre terea temperaturii i
umidit ii aerului, diminuarea circula iei aerului). De altfel, s-au eviden iat valori mai ridicate
ale concentra iilor de noxe din aerul interior în cazul locuin elor izolate termic în compara ie
cu celelalte.
Modele de comportament sunt acelea care contribuie la o cre terea semnificativ a
ponderii factorilor conjuncturali în influen area calit ii aerului interior. Fumatul, folosirea
înc mintei de strad în camerele de odihn , utilizarea aparatelor electrice i electrocasnice
în timpul perioadei de odihn , folosirea frecvent a substan elor chimice pentru cur are,
odorizarea prin aerosoli a aerului interior ori num rul ridicat de animale de companie se
constituie în factori conjuncturali semnificativi în bilan ul calit ii aerului interior din
locuin ele municipiului Craiova.
Astfel, concentra iile noxelor în aerul interior din locuin ele municipiului Craiova
înregistreaz dep iri frecvente ale limitelor maxime recomandate pentru compu ii organici
volatili, dioxid de carbon i pulberi în suspensie. Rezultatele ob inute în urma sondajului
încadreaz cele mai multe dintre locuin ele evaluate în categoria cl dirilor bolnave, în care
calitatea aerului interior este necorespunz toare i poate genera reziden ilor probleme de
tate. (Lindavall, 1992; Kostiainen, 1995; WHO, 2000)
Extinderea semnificativ a spa iilor reziden iale cu „cl diri bolnave”, ineficiente
economic, ecologic i/sau sanitar, în contextul schimb rilor actuale de mediu, impune o
abordare mai atent a problemelor ce in de managementul calit ii aerului în spa iile
reziden iale din municipiul Craiova. Acest lucru este necesar întrucât la nivelul reziden ilor
starea de s tate se degradeaz (cre te inciden a bolilor caracteristice cl dirilor bolnave, în
special respiratorii, cardiovasculare i nervoase), costurile de locuire cresc (pentru cur area
locuin ei i a obiectelor de vestimenta ie, eliminarea mirosurilor nepl cute, introducerea unor
echipamente i plante decorative cu rol în a ameliora condi iile mediului intern,
managementul d un torilor, repara ii generale, pentru men inerea unui microclimat intern
favorabil etc.) i productivitatea muncii scade semnificativ. (EPA, 1991; WHO, 2006)
Problemele legate de calitatea aerului interior sunt dificil de gestionat, în contextul în
care persoanele care petrec cel mai mult timp în locuin e fac parte din categoriile sensibile,
reprezentate de copii, b trâni i bolnavi cronic. De asemenea, inând cont de faptul c cea mai
mare parte a locuin elor sunt situate în imobile colective, rezolvarea problemelor de calitate a
aerului interior impune o abordare concertat . Aceasta presupune, în primul rând, cre terea
nivelului de con tientizare a popula iei fa de comportamentele care pot genera cre teri ale
concentra iei noxelor în interiorul locuin elor, iar mai apoi dezvoltarea de m suri tehnice de
eficientizare a elimin rii ori fix rii noxelor.
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MANAGEMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN
ROMÂNIA
STUDIU DE CAZ - POIANA BUJORULUI DIN P DUREA PLENI A
THE MANAGEMENT OF PROTECTED NATURAL AREAS FROM
ROMANIA. CASE STUDY - POIANA BUJORULUI (PEONY GLADE)
FROM PLENI A FOREST
Ionica GAVRIL

Rezumat:Fiind str tut de paralela de 45° lat.N i meridianul de 25º long. E, România este o ar
cu un climat temperat continental cu influen e estice, vestice, nordice i sudice. Datorit sc derii
semnificative a suprafe elor împ durite din ar (în prezent 26% din suprafa a t rii este acoperit cu
duri - Regia Na ional a P durilor-Romsilva) i totodat a speciilor de plante i animale considerate
endemice, Emil Racovi , organizeaz primul congres al naturali tilor din România în anul 1928. Dea lungul secolului precedent, realizarea unui management activ al ariilor naturale a avut de cele mai
multe ori de suferit, cu aceast problem confruntându-se i azi multe arii naturale protejate.
În lucrarea de fa am ales s detaliez planurile de management i stadiul lor de func ionare a dou arii
naturale protejate, una declarat rezerva ie – Rezerva ia Natural Poiana Bujorului din P durea
Pleni a, jud. Dolj, cealalt declarat parc natural – Parcul natural Comana din jud. Giurgiu.
Cuvinte cheie: management, arii naturale protejate, Poiana Bujorului din P durea Pleni a, Parcul
Natural Comana.
Abstract:As it is crossed by the parallel of 45° N latitude and the meridian of 25º E longitude, Romania
is a country characterized by a temperate continental climate, with eastern, western, northern, and
southern influences. As the country surface covered by forests greatly decreased (presently, only 26% of
the country surface is covered by forests – National Forest Directorate – Romsilva), as well as the
number of plant and animal species considered endemic, Emil Racovi , organized the first congress of
the naturalists from Romania in 1928. During the last century, it was quite difficult to achieve an active
management of natural areas, situation that is frequently noticed even today.
The present paper aims at rendering the management plans and the stage of functionality of two
protected natural areas, one of them declared reserve – Poiana Bujorului (Peony Glade) Natural
Reserve from Pleni a Forest, Dolj County, and the other declared natural park – Comana Natural Park
from Giurgiu County.
Key words: management, protected natural areas, Peony Glade, Pleni a Forest, Comana Natural Park.

Introducere
Datorit pozi iei geografice, climei, solurilor, re elelor hidrografice, vegeta iei i
faunei, România prezint un capital natural deosebit. Influen ele climatice i-au pus amprenta
asupra florei i faunei, astfel c din cele 11 zone biogeografice câte se întâlnesc pe teritoriul
Europei (alpin , anatolic , arctic , atlantic , pontic , boreal , continental , macaronezian ,
mediteranean , panonic , stepic Fig.1), România este singura ar în care se reg sesc 5
dintre acestea. Cea mai mare pondere o are regiunea continental - 53%, fiind urmat de
regiunea alpin - 23%, regiunii stepice îi revine o pondere de 17%, regiunea panonic
însumeaz 6%, cea mai mic influen de pe teritoriul României având-o regiunea pontic cu
doar 1% (Fig. 2). (Doni et al., 2005).
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Fig.2 Regiunile biogeografice ale României
(Prelucrat dup European Topic Centre on
Nature Protection and Biodiversity, 2005)

Fig.1 Regiunile biogeografice ale Europei
(Prelucrat dup European Topic Centre on
Nature Protection and Biodiversity, 2005)

Aceast diversitate a fost sus inut de factori de origine demografic i economic în
principal. Relativa stabilitate a popula iei din ultimele decenii, lipsa mecaniz rii în sectorul
forestier, la care se adaug o slab dezvoltare economic , au contribuit la o exploatare mai
redus a resurselor decât în majoritatea altor regiuni din Europa. Totu i, valoarea capitalului
natural al României a impus în timp luarea unor m suri de protec ie pentru conservarea
durabil a speciilor i habitatelor.
Debutul aplic rii m surilor de protec ie a ariilor protejate în România a avut loc în
perioada interbelic , mai exact în anul 1928 când, la Cluj, a avut loc primul congres al
naturali tilor din România, unde la propunerea lui Emil Racovi a fost adoptat o hot râre
privind elaborarea legii referitoare la protec ia naturii în România. În aceea i perioad se
înfiin eaz "Comisiunea Monumentelor naturii", apoi sunt declarate prin lege primele
monumente ale naturii în 1931 (floarea de col i nuf rul termal) i primul parc na ional în
1935 (Parcul Na ional Retezat).
În perioada postbelic , odat cu instaurarea regimului comunist în România, nu au
mai fost adoptate noi m suri de protec ie a naturii, toate bazându-se pe eforturile depuse în
perioada anterioar de c tre Al. Borza i Emil Racovi . În aceast perioad , num rul ariilor
protejate a crescut, îns m surile de protec ie se rezumau numai la declararea lor pe hârtie,
motivul fiind patriotismul local i, aproape deloc, la administrarea acestora i la
con tientizarea nevoii de conservare. Tot acum s-au produs i primele recunoa teri
interna ionale ale valorii ariilor protejate române ti, când în 1979, Retezatul i Pietrosul
Rodnei au fost recunoscute ca Rezerva ii ale Biosferei sub auspiciile programului UNESCO Man and Biosphere (MAB). Dar nici m car aceasta recunoa tere interna ional nu a condus
la o administrare a acestor arii protejate.
Dup 1990 se a tepta o mare schimbare pe toate planurile i o mai bun organizare
în ceea ce prive te realizarea unei re ele na ionale a ariilor protejate care s acopere întreaga
diversitate a ecosistemelor la nivelul rii, dar i adoptarea unor m suri concrete în plan
legislativ i institu ional care s asigure un management eficient al ariilor protejate. Îns ,
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chiar i în prezent exist arii protejate declarate doar pe hârtie, arii protejate distruse care înc
mai figureaz ca existente sau arii protejate cu un management inactiv sau inadecvat.
În prezent, Re eaua Na ional de Arii Protejate din România include un num r de
579 de arii protejate, (între care 13 parcuri na ionale) ce reprezint 4,8% din teritoriul
României (1.140.590 ha).
Tabelul nr. 1 – Categorii de arii naturale protejate
SPECIFICA IE

SUPRAFA A(ha)

PONDERE

Suprafa a total a ariilor naturale
protejate
Rezerva ii tiin ifice, rezerva ii naturale i
monumente ale naturii

1.234.608,12

100%

102.433,32

8%

Parcuri na ionale, naturale i rezerva ii ale
biosferei

1.132.174,80

92%

Rezervatia Biosferei Delta Dun rii

580.000,00

47%

Celelalte parcuri na ionale si naturale

552.174,80

45%

Din care:

(Sursa: Date furnizate de MAPM)

Regimul ariilor naturale protejate de interes na ional este legiferat în România
printr-o serie de acte normative i anume: Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului na ional – sec iunea a III-a – zonele protejate, completat de
Hot rârile de Guvern nr. 2151/2004, 1581/2005, 1143/2007 privind instituirea de noi
arii naturale protejate, Hot rârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezerva iilor
biosferei, parcurilor na ionale i parcurilor naturale, Ordinul Ministerului Mediului
nr.552/2003 privind aprobarea zon rii interioare a parcurilor na ionale i a parcurilor
naturale, Ordonan a de Urgen nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice (www.anpm.ro). Acestea sunt
în num r de 5 corespunzând celor 5 categorii IUCN (Uniunea Interna ional pentru
Conservarea Naturii) – Tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 – Denumirea ariilor naturale de interes na ional i categoriile IUCN

(Sursa:www.pronatura.ro)
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Metode i date
În continuare voi analiza în detaliu Rezerva ia Natural Poiana Bujorului din
durea Pleni a începând cu localizarea ariei, prezentarea speciilor de interes comunitar din
cadrul acesteia i num rul lor i voi încheia printr-o compara ie a acesteia cu o alt arie
natural protejat .
durea Pleni a este situat în nord - vestul jude ului Dolj, la o distan de
aproximativ 60 de km de re edin a jude ului, municipiul Craiova, la contactul dintre
Piemontul B ci ei i Câmpia Olteniei. P durea se afl pe linia central a jude ului,
Pleni a-Segarcea-Apele Vii, limita de nord a p durilor de cer i gârni , ocupând
suprafe e mai întinse în triunghiul Craiova-Segarcea-Peri or. Aceste p duri sunt, fie
cerato-gârni e, uneori în amestec cu stejar brum riu (Quercus pedunculiflora) i stejar
pufos (Quercus pubescens) indicând o trecere c tre silvostep , fie cerete pure. Suprafe ele
poienite sunt acoperite cu asocia ii de Festuca sulcata, Festuca vallesiaca, Andropogon
ischaemum, Chriysopogon gryllus.
durea Pleni a are o suprafa de 854 ha, din care 50 ha sunt reprezentate de
Rezerva ia Natural Poiana Bujorului i se afl în administrarea Direc iei Silvice Dolj. În
prezent, terenul pe care se g se te Rezerva ia Natural Poiana Bujorului (R.N.P.B.) din
durea Pleni a este proprietate de stat.
Gospod rirea fondului forestier se face în baza amenajamentelor silvice, în
vecin tatea acestei rezerva ii aflându-se a ez ri omene ti, cele mai apropiate fiind:
Verbicioara, Verbi a, Caraula, Orodel, Pleni a, Unirea, Dârvari, Castrele Traiane, Opri oru
(Fig. 3). Majoritatea familiilor au ca principal surs de venit activit ile agricole, de inând
teren agricol sau animale domestice, cre terea animalelor fiind o îndeletnicire semnificativ .

Fig. 3 Localizarea sitului în raport cu sistemul de localit i jude ean i regional
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Din punct de vedere morfologic, P durea Pleni a se afl în extremitatea sudic a
Piemontului Getic, în subunitatea cunoscut sub numele de Câmpia Înalt a B ci ei. (Cote ,
1973). Caracterul general este cel al unui relief de platform plan (220-219 m), coborând
or dar continuu spre sud, unde se afl contactul zonei cu o alt mare unitate morfologic ,
numit Platforma Olteneasc care are o altitudine de 150-160 m. (Ro u, 1980)În zona Poiana
Bujorului altitudinea absoluta oscileaz între 217, 2 m la Gâng i 209, 2 m la dâmbul
rbuceanu.
Din punct de vedere climatic, zona se încadreaz în tipul climatului de câmpie cu
temperaturi medii anuale de 10-11°C, precipita ii medii cuprinse între 450-550 mm/anual,
vânturile dominante fiind cele din vest i est.
Conform studiilor de fezabilitate realizate de Centrul de Cercetare a Mediului i
Valorificarea Durabil a Resurselor (C.C.M.V.D.R.), în cadrul Poienii Bujorului, popula ia cu
cel mai mare num r de specii de interes comunitar îi revine gârni ei (Quercus frainetto) cu
aproximativ 2000 de exemplare, urmat îndeaproape de cer (Quercus cerris) – cca.1800
exemplare, cu mai pu in de 1000 de exemplare se înscrie specia stejarului pufos (Quercus
pubescens), stejar (Quercus robur), ar ar t resc (Acer tataricum), iar cu numai 100 de
exemplare se g se te frasinul (Fraxinus excelsior). Toate aceste specii au o stare de
conservare nefavorabil stabilit în urma aplic rii metodei semaforului i se g sesc în Anexa
Directive Habitate din cadrul Re elei Ecologice Natura 2000. (Tabelul nr. 3)
Pentru a stabili nivelul la care se afl R.N.P.B. în ceea ce prive te gradul de
amenajare, între inere i desf urare a activit ilor în cadrul acesteia, voi încerca s o compar
cu Parcul Natural Comana din jude ul Giurgiu.
Am ales aceste dou arii naturale din doua motive: ambele se întâlnesc în zon de
câmpie: prima la contactul dintre Câmpia Român cu Câmpia Înalt a B ci ei (Cote , 1973),
subdiviziune a Podi ului Getic, cealalt se g se te în Câmpia de Tranzi ie a Bucure tiului,
subdiviziune numit Câmpia G vanu-Burdea, iar cel de-al doilea motiv pentru care am ales
aceste arii protejate este acela c în ambele este protejat specia bujorului românesc (Paeonia
peregrina var. romanica).
Diferen a mare între cele dou arii apare atunci când este adus în discu ie planul de
management inactiv pentru Poiana Bujorului din P durea Pleni a i planul de management
bine pus la punct în cazul Parcului Natural Comana.
Parcul Natural Comana a fost constituit prin Hot rârea de Guvern nr. 2151 din 2004 în
baza documenta iei elaborate de c tre Institutul de Biologie al Academiei Române având o
suprafa de aproximativ treizeci de ori mai mare decât P durea Pleni a. Acesta include p dure,
teren arabil, a ez ri umane, p uni, râuri i b i. În Parcul Natural Comana sunt recunoscute în
prezent trei arii naturale cu statut de protec ie i anume: prima este Oloaga Gr dinari cu o
suprafa de 249,4 ha, delimitat pentru protejarea speciei Ruscus aculeatus i a habitatului
forestier, a doua arie este Padina T tarului cu o suprafa de 231.4,4 ha, desemnat pentru
protejarea specie Paeonia peregrina var. romanica, iar cea de-a treia arie protejat este Balta
Comana care se întinde pe o suprafa de 1206,4 ha, habitat caracteristic pentru p rile acvatice.
Multitudinea posibilit ilor de recreere pe care le ofer parcul: locuri de cazare,
amenaj ri turistice – plimb ri cu barca, închirieri caiac, închirieri foi or, loc de campare,
parc ri amenajate, practicarea pescuitului sportiv, practicarea vân torii organizate (pentru
toate percepându-se taxe), puncte de belvedere, organizarea S rb torii câmpene ti a
Bujorului, atrag un num r mare de vizitatori. Conform estim rilor realizate de Administra ia
Parcului Natural Comana în decursul anului 2008 se apreciaz c num rul persoanelor care
au vizitat parcul, beneficiind de oaza de liniste i aer curat, a fost de aproximativ 20.000.
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Tabelul nr. 3 – Ponderea speciilor de inters comunitar din Poiana Bujorului
Denumirea
Anexa
rimea popula iei
Starea de conservare
tiin ific
Directivei
Habitate
Quercus frainetto

A2

Cca. 2000 ex.

Nefavorabil /neadecvat

Quercus cerris

A2

Cca. 1800 ex

Nefavorabil /neadecvat

Quercus
pubescens

A2

Cca. 800 ex

Nefavorabil /neadecvat

Quercus
pedunculiflora

A2

Cca. 500 ex

Nefavorabil /neadecvat

Quercus robur

A2

Cca. 700 ex

Nefavorabil /neadecvat

Acer tataricum

A2

Cca. 150 ex

Nefavorabil /neadecvat

Fraxinus excelsior

A2

Cca. 100 ex

Nefavorabil /neadecvat

Paeonia
peregrina
var.Romanica

A 3.b.

1.850.000 exemplare

Campanula
persicifolia
(clopo elul
albastru)

A 3.b.

Date fiabile insuficiente
sau inexistente

Nefavorabil /neadecvat

Prunella vulgare
(busuioc de
câmp)

A 4.b.

Date fiabile insuficiente
sau inexistente

Nefavorabil /neadecvat

Galium verum
(sânzienele)

A 3.b.

Date fiabile insuficiente
sau inexistente

Nefavorabil /neadecvat

Nefavorabil /total
neadecvat

(Sursa: Studiu de fezabilitate Rezerva ie Poiana Bujor)

De asemenea, un alt element important inclus în regulamentul ariilor protejate este
marcarea c ilor de acces în interiorul acestora, care, în cazul R.N.P.B este inexistent, accesul
cându-se pe un drum forestier nemarcat, iar în cazul P.N.C. accesul este marcat printr-un
panou informativ (Fig. 4) i sediul administrativ al parcului (Fig. 5).
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Foto.1 Panou informativ al Parcului
Natural Comana

Foto.2 Sediul Parcului Natural Comana

Amenin rile la care sunt supuse cele doua arii sunt atât de ordin natural: apari ia
fenomenului de aridizare, incendii, insecte, cât i de ordin antropic. Aflându-se într-o zon de
câmpie în care temperaturile în anotimpul cald dep esc frecvent 40°C, amenin rile naturale
enumerate anterior î i fac frecvent apari ia.
Conform datelor de pe site-ul Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), la nivelul
anului 2007, s-au înregistrat 478 de incendii i începuturi de incendii (Fig. 6 i 7) dintre care
numai la Direc ia Silvic Craiova s-au înregistrat 47.

Foto.4 Izbucniri de incendiu localizat în
Parcul Natural Comana

Foto.3 Incendiu localizat în Parcul Natural
Comana

(Sursa: www.comanaparc.ro)

O alt amenin are de tip natural prezent în ambele arii protejate este reprezentat de
insectele defloratoare. Suprafa a total infestat în anul 2007 de insecte defoliatoare, în p duri
de stejari, plopi, salcie i alte foioase, a fost de 472.823 ha. Din aceast suprafa 38.159 ha
au fost incluse în zona de combatere i 434.664 ha în zona de supraveghere. Majoritatea
durilor infestate au fost situate în zonele de câmpie, colinare i pre-montane din vestul nord
– vestul rii, în zona colinar a Olteniei, în Lunca i Delta Dun rii. (Sursa: www.mmediu.ro)
Combaterea defoliatorilor foioaselor s-a desf urat în anul 2007 în perioada 18
aprilie – 10 mai, la Direc ia Silvic Craiova efectuându-se pe o raz de 5.975 ha.
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Din evalu rile f cute pe teren de c tre membrii Ministerului Mediului, în p durile
tratate rezult c în anul 2007 eficacitatea tratamentelor a fost foarte ridicat în toate
arboretele i la to i d un torii comb tu i, procentele de mortalitate a insectelor fiind cuprinse
între 95 i 100%.
În ceea ce prive te planul de management al P.N.C. acesta nu numai c respect to i
pa ii care trebuie urma i în elaborarea unui plan eficient, dar este i activ i publicat pe site-ul
parcului (www.comanaparc.ro). Parcul este apreciat ca fiind a doua Delt a României,
apropierea de Bucure ti plasându-l pe primul loc, ca num r de vizitatori, din sudul rii.
Rezultate i discu ii
Poiana Bujorului din P durea Pleni a are statut de rezerva ie natural conform deciziei
Consiliului Jude ean Dolj 24/1994 i a fost declarat sit Natura 2000 conform legii 5/2000.
Trebuie men ionat faptul c Poiana Bujorului a c tat statutul de arie natural
protejat datorit prezen ei în aceast poian , în num r mare a exemplarelor din specia de
bujor românesc (Paeonia peregrina varianta romanica); statutul de sit Natura 2000
tându-l datorit prezen ei în aceast arie a trei habitate de interes comunitar i anume:
duri stepice euro-siberiene de Quercus spp.,
duri cu Quercus frainetto i Tuf ri uri
ponto-sarmatice cu porumbar (Prunus spinosa) i p ducel (Crataegus monogyna).
Analizând situa ia Rezerva iei Naturale Poiana Bujorului, am identificat ca având
trei puncte tari. Primul, i poate cel mai important, ar fi cadrul fizico-geografic favorabil
dezvolt rii speciilor i habitatelor de interes comunitar specifice zonei biogreografice
continentale; Poiana Bujorului aflându-se într-un relief de câmpie cu altitudini de pân la
200m, temperaturile medii anuale fiind cuprinse între 10-11,5ºC resim indu-se influen e
submediteraneene, precipita iile medii anuale oscileaz între 450-550 mm/an, iar vegeta ia
arboricol este format din cvercinee ceea ce reprezint un ad post pentru specia bujorului.
To i factorii geografici, climatici i pedologici corespund ecologiei speciilor de cer (Quercus
cerris), gârni (Quercus frainetto), stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior), bujor
românesc (Paeonia peregrina), busuioc de câmp (Prunella vugare), clopo elul albastru
(Campanula Persiciflora), .a.
Datorit speciei de bujor românesc care înflore te în lunile mai-iunie, autorit ile
locale organizeaz anual s rb toarea câmpeneasc numit
rb toarea bujorului, f când din
aceast poian o atrac ie turistic . Am catalogat acest eveniment ca fiind un alt punct tare al
R.N.P.B., participan ii la aceast s rb toare câmpeneasc crescând sim itor de la an la an.
Lipsa unui plan de management activ, atrage tot ceea ce înseamn buna desf urare
a activit ilor în cadrul ariei naturale. Astfel, lipse te o monitorizare a vizitatorilor care intr
i ies din R.N.P.B, lipse te o pagin web care s informeze publicul cu privire la suprafa a
ariei, regulamentul ariei, date privind speciile protejate, num rul lor, factorii care le amenin
existen a, dar i factorii benefici pentru astfel de specii i habitate, statutul de conservare al
ariei, activit i permise i activit i nepermise în cadrul ariei, modul de colectare a de eurilor
i nu în ultimul rând, sanc iunile aplicate în cazul înc lc rii regulamentului.
Tot mai mul i voluntari se implic anual, înaintea S rb torii Bujorului în amplasarea
mesajelor informative cu privire la importan a unei astfel de arii naturale. Anul acesta (2010),
rb toarea Bujorului a avut loc pe data de 23 mai. Din observa iile f cute pe teren, un num r
din ce în ce mai mare de voluntari ai diferitelor institu ii din jude de tipul colilor,
gr dini elor, studen i ai Universit ii din Craiova, se implic în campania de informare i
con tientizare a publicului. Din discu ia cu profesorul de geografie al colii Generale cu
clasele I-VIII din Pleni a, am aflat c anual, elevii acestei coli realizeaz diferite materiale cu
mesaje cât mai clare cu privire la comportamentul pe care trebuie s -l adopt m într-o astfel
de loca ie. (Fig. 8 i 9).
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Foto.5 Elevii colii Generale din Pleni a
implica i în campania de informare a
publicului

Foto.6 Mesaje informative cu privire la
regulamentul din interiorul rezerva iei
naturale

a cum am men ionat mai sus, exist un plan de management al Rezerva iei
Naturale Poiana Bujorului, îns este înc la stadiul de proiect. Acesta a fost realizat de c tre
Universitatea din Craiova în parteneriat cu Direc ia Silvic Oltenia, Consiliul Local Pleni a i
Agen ia Regional de Protec ie a Mediului i a fost înaintat c tre Programul Opera ional
Sectorial Mediu (POS Mediu). Obiectivele proiectului sunt:
- stabilirea infrastructurii de vizitare a rezerva iei;
- realizarea sistemului de gestionare a de eurilor;
- monitorizarea activit ilor din cadrul rezerva iei;
- mijloace de informare a publicului cu privire la existen a unei astfel de rezerva ii
în jude ul Dolj.
Factorii care amenin dezvoltarea durabil a Rezerva iei Naturale Poiana Bujorului
i a conserv rii speciilor i habitatelor din interiorul ei sunt atât de ordin natural, cât i
antropic.
În cadrul amenin rilor naturale se înscriu: fenomenul de aridizare, izbucnirea
incendiilor, invaziile insectelor.
Amenin rile antropice constau în:
- exploatarea lemnului (datorit unei monitoriz ri inexistente a vizitatorilor i a
activit ilor din cadrul rezerva iei se întâlnesc zone defri ate);
- comportamentul neadecvat al vizitatorilor (amplasarea de eurilor în locuri
neamenajate, aprinderea focului în spa ii neamenajate).
În ciuda tuturor mesajelor i îndemnurilor, cei care particip la s rb toare, atât
organizatorii, cât i vizitatorii, trateaz cu indiferen eforturile voluntarilor - organizatorii
prin amplasarea tiribombelor i a chio curilor în apropierea bujorilor (Fig. 10 i 11), fapt ce
duce la periclitarea speciei, dar i amplasarea de eurilor pe marginea drumurilor forestiere,
contrar eforturilor depuse de voluntari pentru a improviza co uri de gunoi. (Fig. 12 i 13)

54

Foto.7 i 8 Tiribombe i scen instalate cu ocazia S rb torii Bujorului

Foto.10 De euri amplasate pe marginea
drumurilor forestiere

Foto.9 Co uri de gunoi improvizate

Concluzii
a cum am men ionat anterior, chiar de la începutul declar rii ariilor naturale
protejate în Romania acestea se aflau numai pe hârtie, fiind lipsite de administra ie. Unele au
reu it s se autoconserve, îns altele au fost distruse complet. Printre ariile protejate declarate
doar pe hârtie se enumer i Poiana Bujorului.
În prezent, pentru majoritatea ariilor protejate constituite în fond forestier, Romsilva,
prin filialele teritoriale asigur managementul forestier, dar care doar în pu ine cazuri
corespunde viziunii ecologilor. Pe lâng acesta, se observ c tot mai multe organiza ii
neguvernamentale se ocup de finan area proiectelor de amenajare a ariilor naturale, dar cu o
lips de profesionalism.
Ne punem adesea întrebarea: Sunt în România speciile i habitatele apreciate i
conservate la adev rata lor valoare? R spunsul îl putem intui din criticile pe care le-a primit
România la summitul pe probleme climatice de la Copenhaga, dup ce exper ii ONU au ajuns
la concluzia c ara noastr este singura din Uniunea European care nu a tratat cu seriozitate
problema zonelor protejate.
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ANALIZA MULTICRITERIAL A MEDIULUI REZIDEN IAL DIN
CARTIERUL CRAIOVI A NOU
MULTICRITERIA ANALYSIS OF THE RESIDENTIAL
ENVIRONMENT FROM CRAIOVI A NOU DISTRICT
Elena Cristina ILIESCU
Rezumat: Scopul lucr rii este de a realiza o analiz multicriterial a mediului reziden ial din cartierul
Craiovi a Nou , din municipiul Craiova. Mediul urban al municipiului Craiova se deta eaz prin
diversitatea i complexitatea problemelor de mediu pe care le genereaz , fapt ce impune o analiz
integral i prioritar la nivel local. În acest context, abordarea acestor aspecte s-a conturat cu privire
special asupra cartierului Craiovi a Nou .
Arealul studiat ocup partea central a cartierului Craiovi a Nou , având o suprafa de 33,2 mii m2.
Este m rginit de artere de circula ie rapid , cu caracter or enesc, în interiorul zonei p trunzând
numai str zi i/sau alei de interes local. Suprafa a cartat are un nucleu de spa iu plantat, cu prelungiri
pân la arterele principale i secundare, în suprafa de 4977 m2.
Obiectivele studiului surprind, în mare m sur , dezechilibrele dinamice care apar la nivelul
ecosistemului urban prin înlocuirea peisajului natural, nu printr-o evolu ie bio-ecologic de lung
durat , ci printr-o artificializare rapid .
Cuvinte cheie : ecosistem urban, disfunc ionalit i de mediu, mediu reziden ial, Craiovi a Nou
Abstract: The aim of the paper is to achieve a multicriteria analysis of the residential environment of
Craiovi a Nou district, from Craiova city. Craiova's urban environment emerges from the diversity
and the complexity of environmental problems that generate, fact that requires a full and priority
analysis at local level. In this context, the approach of these issues has specially outlined on the
Craiovita Nou district.
The study area occupies the central part of Craiovita Nou district, with an area of 33.2 thousands sq
m. It is limited by rapid thoroughfares, with urban character, the area being penetrated only by streets
and/or alleys of local interest. The mapped surface has a core planted area, with extension to the main
and secondary roads, totalizing 4,977 sq m.
The study objectives illustrate, largely, the dynamic imbalances that occur in the urban ecosystem by
replacing the natural landscape, not by a bio-organic long-term evolution, but by a quick
artificialization.
Key words: urban ecosystem, environmental dysfunctions, residential environment, Craiovi a Nou

Introducere
Protec ia mediului înconjur tor a devenit o necesitate ce s-a acutizat în paralel cu
proliferarea i diversificarea surselor de poluare, provenite mai ales din activit ile antropice.
Afectarea grav (adesea iremediabil ) a unor ecosisteme terestre i acvatice - ca i a calit ii
aerului - în numeroase zone, care s-au repercutat ulterior negativ asupra s
ii i
dezvolt rii sociale a oamenilor, a for at gândirea tehnologic s i pun probleme ecologice.
Una dintre ele - poate cea mai important - const în în elegerea modului în care evolueaz
dinamica unui sistem natural perturbat prin introducerea unui factor fizic, chimic sau biotic,
deoarece a cunoa te acest lucru înseamn a se asigura o bun i eficient protec ie mediului,
realizat prin p strarea calit ilor sale i conservarea resurselor naturale, ceea ce se r sfrânge
pozitiv asupra activit ilor economice i dezvolt rii societ ii. (Puia et al, 2001)
Modific rile peste limitele permise ale calit ilor solului, apelor i aerului, pe lâng
faptul c pot provoca i pierderi de natur economic , aduc mai cu seam prejudicii s
ii
oamenilor i animalelor sau dezvolt rii plantelor.
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Analiza ecosistemului urban este sus inut de ideea conform c reia ora ul modern nu
reprezint doar centrul de locuin e, comer , industrie i cultur , ci este un ecosistem viu, ale
rui componente naturale (spa ii verzi, cursuri de ap i alte zone de naturalitate) au în
centru omul i activit ile socio-umane (Marinescu, 2006).
Asemenea multor ora e, i municipiul Craiova concentreaz o serie de probleme de
mediu, fiind necesar un studiu amplu la nivel local.
În cadrul acestui studiu au fost analiza i câtiva parametri specifici, cum sunt :
procentul de ocupare a teritoriului (POT); coeficientul de utilizare al terenului (CUT);
factorul suprafa -biotop (FSB); indicele de intersectare rectangular ; suprafa a terenului
utilizat pentru transporturi. De asemenea, a fost studiat situa ia spa iilor verzi i distribu ia
teritorial a verdelui urban.
Obiectivele studiului surprind, în mare m sur , dezechilibrele dinamice care apar la
nivelul ecosistemului urban prin înlocuirea peisajului natural, nu printr-o evolu ie bioecologic de lung durat , ci printr-o artificializare rapid . (B rbulescu, 2007)
Definirea ariei de studiu i scurt istoric
Cartierul Craiovi a Nou este localizat în partea de nord-vest a municipiului Craiova,
fiind încadrat de b-dul Dacia, str. Constantin Brâncoveanu i Calea Severinului.
Arealul analizat este localizat în partea central a cartierului, fiind cuprins între
44°20' lat. N i 23°46' long. E. Este delimitat de strada George Enescu în partea de vest,
Calea Tineretului spre nord, b-dul Olteniei în est i Aleea Arh. Duiliu Marcu în sud. (Fig. 1)
Suprafa a total a cartierului este de aproximativ 2936 mii m2, iar arealul de analiz ,
cu o suprafa de 33,2 mii m2, reprezint circa 1,12% din suprafa a total a acestuia.

Fig. 1 Localizarea geografic a arealului analizat
(sursa : Prim ria Municipiului Craiova – prelucrare)
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Cartierul Craiovi a Nou f cea parte din comuna Craiovi a (Craiova + suf. dim. a), înfiin at prin Legea administrativ din 31 martie 1864. Apartenen a ei administrativteritorial a suferit numeroase modific ri pân la Legea din anul 1968.
Toponimul Balta lui Bârc , întâlnit în Hrisovul din 6 iunie 1593, situeaz satul pe
locul în care este ast zi cartierul, care s-a aflat în apropierea Fântânii Obedeanu, unde au i
fost descoperite materiale arheologice i numismatice, apar inând secolelor XIV-XV. (Avram
et al, 2005)
Cartierul se afl în regiunea desecat a B ii Craiovi a, a c rei legend a cunoscut o
larg r spândire atât în folclor, cât i în preocup rile unor distin i c rturari. Potrivit legendei,
str vechea a ezare a Craiovei s-ar fi scufundat cândva, în negura veacurilor, în mla tina
Craiovi ei. Temeiuri tiin ifice demonstreaz c numita balt , secat acum aproape total,
acoperea o mare suprafa de teren cu câteva mii de ani în urm . Legenda scufund rii
vechiului ora a fost preluat de B. Petriceicu Ha deu, în Originile Craiovei, ca i de Nicolae
Iorga, Grigore Tocilescu, August Pessiacov, Anastase Georgescu, D. D. Stoenescu,
profesorul francez Margot. (Avram et al, 1998)
Ulterior, pe aceste locuri s-au stabilit dependen i din punct de vedere economic de
ora . Denumirea Craiovi ei a intrat, demult i în folclor, atestând vechimea acestei legende :
Frunz verde amurele
Pe câmpul Craiovei
i p-al Craiovi ei
Mi-a scos Ban plugurile
-i are ogoarele. (Folclor din Oltenia i Muntenia, 1969)
Prima men iune apare într-un hrisov al domnitorului rii Române ti, Alexandru cel
u, din 6 iunie 1593, prin care hot
te ...lui Ivan i lui Stoica din Craiovi a, cu fiii lor „s
le fie la Craiovi a ocina ce se nume te Halânga”. (Avram et al, 2005)
Material i metod
Teritoriul asupra c ruia s-a oprit acest studiu se suprapune cartierului Craiovi a
Nou , ocupând partea sa central .
Pentru realizarea acestui studiu am folosit urm toarele materiale : Dic ionarul istoric
al localit ilor din jude ul Dolj (I-III), Atlasul geografic al României, harta topografic la
scara 1:5 000 i 1:1800. Pentru a vedea concordan a dintre ecosistemul urban i realitatea
pe teren am realizat cercet ri în perimetrul studiat, întocmind o serie de chestionare.
Pentru analizarea arealului din punct de vedere al protec iei mediului i transpunerea
în termeni concre i ai disfunc ionalita ilor urbane i vulnerabilit ii elementelor de risc din
teritoriul analizat, s-au utilizat, în principal : metoda descriptiv cu scopul de a sintetiza
seriile de date în indicatori i indici statistici; metoda calitativ pentru eviden ierea unor
parametri calitativi ai mediului; metoda analizei, cea grafic i a sintezei; mijloace i tehnici
de analiz a datelor care au oferit posibilitatea clasific rii datelor i interpret rii rezultatelor
ob inute în urma prelucr rii.
Rezultate i discu ii
Actuala explozie urban , ca i cre terea numeric , nu constituie fenomene noi în
istorie, dar cu siguran nu cunosc precedent prin dimensiunile lor de necomparat cu alte
perioade.
Extinderea spa ial a ora elor i nevoia satisfacerii optime a cerin elor de locuire,
deservire i recreere a generat idei i practici noi în domeniul urbanismului dintre care
mâne în actualitate zona de locuit sau cartierul.
59

Zona reziden ial sau de locuit reprezint spa iul destinat locuin elor care ocup cea
mai mare întindere în cadrul unui ora .
Zona de locuit a municipiului Craiova s-a format în timp, dezvoltându-se concentric
în jurul zonei centrale, pe scheletul unei trame radial-concentrice.
Cre terea ora ului s-a f cut prin cre terea principalelor zone func ionale, zona de
locuit dezvoltându-se prin : expansiunea natural de-a lungul c ilor de comunica ie, prin
mutiplicarea re elei stradale etc. (Marinescu, 2006)
Pe suprafa a actual a perimetrului analizat se întâlnesc situa iile enumerate anterior,
zona de locuit având un aspect nesistematizat. Prin cre terea construc iei de locuin e, fondul
locuibil a suferit muta ii, cuprinzând ansambluri de locuit P+4 etaje (16 cl diri), P+5 etaje (1
cl dire) i P+10 etaje (5 cl diri). (Fig. 2) Acestea sunt construite compact, cu o densitate mai
ridicat în arealul delimitat de str zile Calea Tineretului i Arh. Duiliu Marcu. (Foto 1)
Predomin ansamblurile de locuit P+4 etaje, fiind urmate de cele P+10 etaje.

Foto. 1 Zona Orizont - privire de ansamblu spre Aleea Arh. Duiliu Marcu i b-dul Olteniei
(sursa : Google Earth)

Configura ia reliefului, rezisten a terenului, nivelul apelor subterane, precum i
panta redus a terenului (1-2%), din aceast zon , nu au influen at amplasarea, forma sau
regimul de în ime al cl dirilor, acestea fiind construite pe mai multe direc ii.
În urma cart rilor efectuate, am constatat grupe de locuin care nu respect normele
ecologice în privin a igienei urbane în amplasarea construc iilor. Amplasarea cl dirilor se
face astfel încât înc perile de locuit s fie expuse efectului radia iilor directe minimum dou
ore pe zi în solsti iul de iarn , ceea ce duce la cre terea calit ii vie ii. Astfel, 5 blocuri din
zona George Enescu au fa adele orientare spre vest, ceea ce, la nivelul latitudinii rii noastre,
înseamn condi ii de însorire satisf toare (trei ore iarna i apte ore vara). Doar dou
blocuri din perimetrul analizat au o orientare sud, având condi ii bune i o durat mare de
însorire (iarna opt ore i vara ase ore), uniform în tot timpul anului, în timp ce restul
cl dirilor sunt dispuse c tre nord, astfel c nu se asigur de minimul necesar de însorire.
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Fig. 2 Încadrarea arealului de analiz în interiorul municipiului

În zona George Enescu apar disfunc ionalit i în privin a dimensiunilor blocurilor
turn. Prin dimensiunea lor i din cauza nerespect rii distan elor de amplasament fa de
blocurile din imediata apropiere, fac ca umbrele purtate de-a lungul unei zile s împiedice
utilizarea efectelor însoririi directe asupra blocurilor vecine. Un alt aspect relevant pentru
blocurile turn din aceast zon , îl reprezint aspectul înnegrit al acestora, care a c tat în
timp o culoare cenu ie, fapt datorat, în principal, traficului intens. De asemenea, parterul
acestora g zduie te numeroase spa ii comerciale, cabinete stomatologice, terase, care
deservesc popula ia acestei zone, cât i a celei din proximitate.
Dispunerea cl dirilor de locuit este liniar – cl dirile sunt situate în fronturi paralele
fa de axa str zii (ofer aceea i orientare pentru toate cl dirile); este situa ia cl dirilor
amplasate în zona George Enescu, Calea Tineretului i b-dul Olteniei.
Urmeaz un grup de cl diri, situate între strada Duiliu Marcu i Calea Tineretului,
dispuse în incinte, respectiv în jurul unui spa iu liber, reprezentat, în acest perimetru, de
locuri de joac pentru copii. Aceste cl diri sunt afectate de iluminarea i ventilarea natural
deficitare.
Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) este direct i puternic corelat cu
densitatea popula iei, deoarece prin cre terea densit ii popula iei la nivel microurban, cum
este cazul cartierului Craiovi a (4,5 loc/100 m2), se m re te concentrarea urban , cre te
aglomerarea i scade accesibilitatea general . (Ioanid, 1991)În spa iul cartat, densitatea
popula iei a înregistrat valori sc zute - 0,80 loc/m2 . Cele mai mari concentr ri de popula ie s61

au consemnat pe Aleea Arh. D. Marcu - 1040 persoane, G. Enescu - 618 persoane, Calea
Tineretului - 409 persoane i b-dul. Olteniei - 364 persoane. (Fig. 3)

Fig. 3 Reparti ia num rului de locuitori din spa iul analizat pe principalele str zi

Valorile indicilor globali CUT i POT permit aprecierea modului în care este utilizat
terenul localit ii, având o deosebit importan ecologic , deoarece atât risipa de teren cât i
acoperirea excesiv a terenului din cadrul ecosistemului urban cu construc ii contribuie la
degradarea unor factori ai mediului i la condi ii neprielnice pentru via a cotidian a
popula iei. (Marinescu, 2006)
Valorile CUT i POT pentru zona cartat sunt de 0,92% (în condi iile în care
normele interna ionale pentru astfel de zone prev d indici de 1,2%), respectiv 6,19%. Aceste
valori nu dep esc capacitatea de autoepurare natural a aerului din zon , prezentând un
raport echilibrat între suprafe ele construite i cele oxigenate, contribuind la p strarea unor
valori confortabile ale umezelii aerului i deci, la condi iile de sanogenez ale locuitorilor.
Asem tor indicilor POT i CUT, care redau dimensiunea utiliz rii teritoriului
urban, FSB (factorul suprafa biotop) eviden iaz ponderea din suprafa a unui teren, ce
revine suprafe ei plantate sau care îndepline te alte func iuni ecologice în cadrul
ecosistemului.
Factorul Suprafa Biotop exprim raportul dintre suprafa a ecologic efectiv i
suprafa a total . Acest factor a fost calculat i pentru zona analizat , ob inându-se valoarea de
0,07.
Spa iile verzi reprezint zone multifunc ionale, care contribuie la îmbun irea
calit ii componentelor mediului urban, a esteticii teritoriului, la satisfacerea unor nevoi ale
popula iei. Adev rate resurse recrea ionale, spa iile verzi condi ioneaz prin cantitatea,
calitatea i localizarea lor calitatea mediului urban pentru locuitorii ora ului.
Factorii biologici sunt prezen i în limitele ecosistemului urban prin flora i fauna
spontan sau aclimatizat . (Marinescu, 2006)
Plantele specifice zonei geografice în care se g se te un ecosistem urban, sunt
distruse prin impactul uman, respectiv prin construc ii, activit i de aplicare a ierbicidelor,
activit ile traficului auto etc. În ecosistemul urban exist un stres puternic asupra speciilor de
plante datorit polu rii cu metale grele, bioxid de sulf, toxicit ii i fumului, reducându-se
astfel cantitatea de oxigen eliminat in atmosfer .
La nivelul cartierului, suprafa a ocupat de spa iile verzi însuma, în anul 2007,
907.116 m2. Raportat la ansamblul popula iei înregistrate în acela i an (106.161 locuitori),
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fiec rui locuitor al sectorului îi reveneau 8,54 m2. Suprafa a spa iului verde care revine arealului
analizat este de 4.977 m2. Raportat la suprafa a total a zonei de 33,2 mii m2, suprafa a de inut
de spa iile verzi este de aproximativ 14,97% ceea ce înseamn foarte pu in dac avem în vedere
recomand rile speciali tilor care men ioneaz o pondere a verdelui urban de cel pu in ¾. Astfel,
zona analizat beneficiaz , în prezent, de o suprafa insuficient de zone verzi, valoarea
indicelui de spa iu verde fiind de 1,93 m2/locuitor.
Principalele disfunc ionalit i sunt legate de reparti ia neechilibrat a spa iilor verzi în
teritoriu, insuficien a spa iilor sub aspect cantitativ i calitativ.
Intensificarea traficului rutier, cre terea num rului de unit i de prest ri servicii
amenin suprafa a spa iilor verzi, devenind insuficiente pentru a- i îndeplini func iile de
oxigenare a aerului urban.
În arealul analizat, reparti ia spa iilor verzi este neuniform , existând diferen e majore.
(Tabel nr. 1, Fig. 4)
Tabel nr. 1 Suprafa a spa iilor verzi
Aliniamente

Gr dini de bloc i scuaruri

m2

% din total

m2

% din total

2160

43,4

2817

56,6

Sursa : Prim ria Municipiului Craiova, 2007
La nivelul zonei, cea mai mare suprafa a spa iilor verzi este aferent str zii Arh.
Duiliu Marcu - 44%, spre deosebire de strada Calea Tineretului, unde ponderea spa iilor
verzi, aferent blocurilor de locuin e din proximitate, este mai redus - 27%.
gr dinilor este foarte ridicat pe Aleea Arh. D. Marcu, majoritatea ansamblurilor de
locuin e fiind delimitate prin astfel de suprafe e verzi amenajate i îngrijite, unde co urile de
gunoi sunt prezente din 5 în 5 m. Acestea sunt delimitate cu gard metalic, sc zând
vulnerabilitatea de transformare în spa iu de parcare amenajat (garaj) sau improvizat, ori
pentru depozitarea necontrolat a de eurilor menajere. (Foto 2)

Fig. 4 Distribu ia spa iilor verzi în arealul cartat
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Foto 2 Gr dini de bloc îngrijite pe Aleea Arh. D. Marcu (Iliescu, mai, 2010)

Fenomenul de schimbare ilegal a destina iei terenurilor atinge cote alarmante. În
ultimii ani perceperea verdelui urban ca spa iu disponibil pentru construc ii provizorii (terase,
garaje) sau cu func ii diverse (unit i comerciale, cl diri) constituie un precedent periculos în
contextul în care actuala suprafa nu acoper necesarul de spa iu verde pentru acest areal.
(Foto 3).

a)
b)
Foto 3 Spajii verzi afectate de construc ii provizorii - unit i comerciale (a) i parc ri
neautorizate (b) (Iliescu, mai, 2010)

Pentru a afla percep ia locuitorilor asupra spa iilor verzi din zona analizat , am
elaborat un chestionar. Sondajul s-a realizat pe un e antion de 50 locuitori din zon .
Rezultatele sunt redate grafic în figurile de mai jos.
Dup cum era de a teptat, locuitorii din zonele cu o pondere mai ridicat a verdelui
urban (strada Arh. Duiliu Marcu) sunt mult mai mul umi i decât locuitorii din zonele cu o
suprafa mai redus a spa iilor verzi (b-dul Tineretului).
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La întrebarea : Utiliza i frecvent spa iile verzi din zon ?

De asemenea, 63% din cei chestiona i nu sunt mul umi i de calitatea spa iilor verzi,
considerând necesar amenajarea de noi spa ii verzi, dimensionate în acord cu m rimea i
necesit ile locuitorilor, în timp ce 37% sunt satisf cu i de prezen a i calitatea acestora.
Utilizarea zonelor verzi este mai frecvent în cazul grupurilor din zonele cu pondere
ridicat a spa iilor verzi, în compara ie cu grupurile din zonele cu o pondere mai sc zut a
acestora.
Structura zonei de locuit analizat cuprinde suprafe e de teren, calculate procentual
astfel : cl dirile de locuit -58%; amenaj rile anexe (platforme gospod re ti, parcaje, garaje,
terenuri de joac pentru copii, locuri de odihn )- 13%; dot rile social-culturale i de deservire
a zonei (cre e, magazine, unit i de prest ri de servicii, po , farmacii, sucursale bancare)16%; circula ie- 13%. (Fig. 5)

Fig. 5 Structura zonei de locuit a arealului analizat

În cadrul cartierelor, un rol esen ial în realizarea condi iilor de confort i siguran îl
de ine modul de dispunere i de organizare a circula iei. În majoritatea cazurilor se adopt
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sistemul de circula ie perimetral , completat cu sistemul de alei care faciliteaz accesul la
fiecare complex de locuin e. O aten ie deosebit trebuie acordat unei separ ri cât mai clare a
circula iei pietonilor de cea a vehiculelor.
Analiza reparti iei spa iale a principalelor categorii de str zi eviden iaz o repartizare
dispersat a arterelor de circula ie de categoria II, cu 4 benzi de cicula ie : b-dul Tineretului,
b-dul Olteniei i strada George Enescu. Acest aspect nu permite o func ionare unitar a
întregului sistem rutier, afectând modul de desf urare al circula iei.
Traficul rutier genereaz nivele ridicate de disconfort acustic în lungul acestor artere
de circula ie, cu consecin e la nivelul habitatului intern al popula iei din spa iile aflate în
proximitate.
Transportul in comun constituie, de asemenea, o surs important de zgomot.
Prezen a mijloacelor de transport în comun accentueaz poluarea fonic , în special pe arterele
principale (strada G. Enescu, b-dul. Tineretului i b-dul Olteniei), unde se concentreaz mai
multe linii de autobuz : 2R , 1R (la interval de 10 minute), 6 (la interval de 5 minute), 3, 3b (la
interval de 10 minute), dar i dou sta ii de taxi (cu 20 locuri fiecare). Acestea se ad ug
circula iei auto obi nuite, transformând arterele importante în principale coridoare de poluare
fonic .
Pentru arealul analizat, valoarea indicelui de intersec ie rectangular este de 0,02%,
valoare mic , favorizat de num rul redus de intersec ii. Acestea contribuie, la rândul lor, la
cre tere polu rii fonice prin competi ii, întreceri nocturne, risc mare de accidente etc.
Tipurile de pavimente existente de-a lungul tramei stradale includ îmbr min i din
asfalt, împietruiri i p mânt. (Foto 4)Din analiza distribu iei spa iale a tipurilor de paviment în
re eaua stradal din arealul analizat, se constat c 92,6% din întreaga lungime a str zilor este
asfaltat , 5,3% sunt str zi împietruite i 2,1% sunt str zi de p mânt. (Fig. 6)

Fig. 6 Distribu ia tipurilor de paviment ale re elei stradale din zona studiat
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b) Alee între strada G. Enescu, nr. 74 i Calea
Tineretului, nr. 22

a) Alee între strada Arh. D. Marcu, nr. 5 i
Calea Tineretului, nr. 22

c) Strada G. Enescu, nr. 76
Foto 4 Tipuri de pavimente din împietruiri (a), p mânt (b), asfalt (c) (Iliescu, mai, 2010)

Un impact deosebit asupra capacit ii de circula ie îl au i spa iile de parcare amenajate.
Având în vedere sporirea neîncetat a num rului de autoturisme, parcarea lor a devenit o
problem deosebit în zonele de locuit. În urma document rii directe, am constatat un num r
de spa ii de parcare necorespunz tor necesit ilor locuitorilor zonei (câte un loc de parcare la
1-3 apartamente), de cele mai multe ori parcarea f cându-se pe bordura trotuarelor sau în
detrimentul spa iilor verzi aferente blocurilor de locuin e. (Foto 5, 6)

Foto 5 Parcaje la parterul blocurilor pe strada Tinereului, nr 22 (Iliescu, mai, 2010)
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Foto 6 Parcaje la parterul blocurilor pe strada Ah. D. Marcu (Iliescu, mai, 2010)
Concluzii
Prin prezenta tem de cercetare s-a urm rit identificarea i descrierea obiectiv i
sistematic la nivel constatativ a realit ii mediului în care tr im, în vederea formul rii unor
concluzii privind importan a cunoa terii disfunc ionalit ilor mediului din cartierul Craiovi a
Nou , cu privire special asupra zonei analizate, i a disconfortului generat de acestea în
rândul comunit ii locale.
Calitatea aerului din arealul analizat este destul de bun ; zone cu poluare mai intens
sunt intersec iile si arterele de circula ie principale i secundare, unde sunt eliminate o
varietate de noxe prin evile de e apament ale automobilelor, care consitutie, totodat , i surse
de poluare fonic . Sunt necesare, astfel m suri care sa contribuie la descongestionarea
traficului rutier, crearea de sensuri giratorii etc.
O alt problem important de mediu pentru aceast zon vizeaz num rul
insuficient de spa ii de parcare, fiind necesar organizarea acestora.
Valorile CUT i POT pentru zona cartat (0,92% respectiv, 6,19%) prezint un
raport echilibrat între suprafe ele construite i cele oxigenate.
Suprafa a de inut de spa iile verzi este de 14,97% din suprafa a total a cartierului.
Bilan ul verdelui urban public pune în eviden ponderea cea mai mare a spa iilor verzi
publice aferente blocurilor de locuit i scuarurilor – 56,6%, urmat de aliniamentele stradale
– 43,4%. Pentru prevenirea i limitarea deterior rii verdelui urban, este necesar dezvoltarea
unui sistem de monitoring, care s cuprind inventarierea vegeta iei de pe domeniul public i
crearea bazei de date aferente (num rul i densitatea arborilor, identificarea exemplarelor în
declin biologic, arborii ocroti i i loca ia lor); organizarea de noi spa ii verzi care s
completeze deficitul care se manifest la nivelul zonei; obligativitatea asocia iilor de locatari
i a altor categorii de proprietari de a între ine spa iul verde aferent spa iului construit.
Poluarea mediului, care- i întinde amenin area asupra întregii planete, a ajuns la un
punct în care atac dezl uit omul i mediul s u de existen . Omul trebuie s în eleag mai
bine unitatea naturii cu toate leg turile intime dintre to i factorii ei i s insereze, în acest
complex de structuri i fenomene obiective, adausul activit ii sale sociale folosind, dar i
respectând, o legitate preexistent . (Ciplea et al, 1978)
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IMPACTUL C.E.T. TURCENI ASUPRA CALIT
COMUNA IONE TI

II VIE II ÎN

THE IMPACT OF C.E.T. TURCENI UPON LIFE QUALITY IN
IONE TI COMMUNE
Corina ISERESCU
Rezumat:În lucrarea “Impactul C.E.T. Turceni asupra calit ii vie ii în comuna Ione ti” am analizat
factorii naturali i economici care au influen at dezvoltarea comunei.
În func ie de necesit ile popula iei, autorit ile locale i comunitatea au transformat cadrul natural i
au folosit poten ialul economic al comunei în sporirea calit ii vie ii, îns din observa iile realizate pe
teren i din studiul documentelor care contureaz imaginea a
rii în sec al XX-lea, se poate
concluziona faptul ca nu s-au f cut schimb ri majore în ultimii 100 de ani, comunitatea aflându-se
într-un complex proces de îmb trânire demografic .
Urm rile activit ilor realizate de Complexul Energetic Turceni sunt evidente atât în ceea ce prive te
tatea popula iei cât i în ceea ce prive te echilibrul mediului înconjur tor. În prezent, nu exist
sistem de canalizare în comun , managementul de eurilor se realizeaz defectuos, existând areale
foarte mari din lunca Jiului care func ioneaz ca platforme neamenajate pentru depozitarea de eurilor,
areale ce au fost fost identificate cu ajutorul h ii topografice i a observa iilor de pe teren.
adar, calitatea vie ii în comuna Ione ti este precar , arealul studiat nu ofer condi ii decente de
via , activit ile dezvoltate de C.E.T. Turceni având aspecte pozitive, dar i aspecte negative.
Cuvinte cheie: hald de steril, poluare, de euri, comuna Ione ti, C.E.T. Turceni
Abstract:In the present paper, we have analysed the natural and economic factors that influenced the
development of the commune.
According to the population’s necessities, local authorities and the community transformed the natural
landscape and used the economic potential of the commune for increasing life quality. However, field
observations and the study of the documents that emphasize the image of the commune by the end of
the 20th century lead us to the conclusion there did not occur major changes in the last 100 years and
the community confronts itself with a complex process of demographic ageing.
The consequences of the activities from Turceni Energetic Complex are obvious when it comes both
to the population’s health state and the balance of the environment. Presently, there is no sewerage
system, waste management is precarious – there are large surfaces located within the Jiu floodplain
that function as unfitted landfills, which were identified by means of topographical maps.
Thus, life quality in Ione ti commune is precarious as the studied area does not offer decent life
conditions and the activities developed by C.E.T. Turceni has both positive and negative aspects.

Key words: refuse dump, pollution, wastes, Ione ti commune, C.E.T. Turceni

Introducere
Domeniul calit ii vie ii se define te ca ansamblul elementelor care se refer la
situa ia fizic , economic , social , cultural , politic , de s tate etc., în care tr iesc oamenii,
con inutul i natura activit ilor pe care le desf oar , caracteristicile rela iilor i proceselor
sociale la care particip , bunurile i serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate,
modul i stilul de via , evaluarea împrejur rilor i rezultatelor activit ilor care corespund
tept rilor popula iei.
În România, istoria producerii i folosirii electricit ii începe în secolul XIX, prin
realizarea în anul 1873 la Ia i a unui iluminat electric temporar. P trunderea energiei electrice
în ara noastr s-a produs gradat în func ie de posibilit ile economice i sociale.
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Anul 1882 - marcheaz începutul electrific rii în Romania, în paralel cu rile
dezvoltate. În septembrie se pune în func iune centrala electric de pe Calea Victoriei ce
asigura, printr-o linie electric de 2 kV curent continuu, iluminatul palatului de pe Calea
Victoriei - prima re ea de iluminat din ar .
Odat cu intensificarea procesului de produc ie al energiei electrice resursele
subsolului au intrat într-un puternic proces de exploatare. Au fost exploatate resursele de
carbuni inferiori, datorit faptului ca în România predomin z mintele de acest tip. Astfel,
nu numai la nivelul României, ci la nivel global poluarea cauzat de emisiile de CO2 rezultate
în urma arderilor de c rbuni a crescut îngrijor tor. Poluarea excesiv a putut fi semnalat prin
multitudinea de dezechilibre pe care le-a provocat la nivelul atmosferei i nu numai.
În România, procesului intensiv de industrializare a avut efect negativ atât asupra
mediului natural, ducând la producerea unor hazarde antropice , dar i asupra mediului social,
calitatea vie ii comunit ilor care s-au aflat în zona de proximitate a centrelor de producerea
energiei electrice cât i de exploatare a resurselor subsolului.
Un exemplu elocvent este comuna Ione ti, aflat în apropierea Complexului
Energetic Turceni. Este situat în extremitatea sudic a jude ului Gorj, în apropierea liniei
conven ionale care delimiteaz jude ul Gorj de jude ul Dolj (în sud) i Mehedin i (în
vest)(Fig.1).Comuna este situat în albia major a râului Jiu, în arealul de conflen al râului
Gilort cu râul Jiu i este format din satele: Ione ti-resedin a de comun , Ilie ti, Picu i Gura
ei. Se încadreaz în spa iul fizico-geografic delimitat de „Dealurile Jil ului”, subunitatea
a Piemontului Motrului, diviziune a Piemontului Getic.

Caracteristicile fizico-geografice ale comunei Ione ti
Piemontul Motrului are un relief fragmentat de afluen ii Motrului i ai Jiului
(Co tea, Hu ni a, Jil ul Mare, Jil ul Mic etc.), prezentându-se sub forma unor largi
interfluvii cu direc ia nord-vest—sud-est, conforme cu înclinarea general a stratelor i
orientarea general a v ilor convergente c tre aria de adunare a apelor de la Filia i.
Morfologia primar a regiunii a fost schimbat ulterior de ac iunea râurilor cu caracter
temporar, formând v i obsecvente, care au fragmentat interfluviile.
Piemontul Getic prezint caractere evidente de tranzi ie între munte i câmpie, nu
numai sub raport geomorfologic ci i sub raportul condi iilor i resurselor naturale, cât i al
utiliz rii i valorific rii lor, al dezvolt rii re elelor de a ez ri i al aspectului peisagistic
antropizat.
Textura v ilor este influen at de forma propriilor conuri de dejec ie i de prezen a
depresiunilor dintre acestea, care, atunci, când corespund unor arii de subsiden local , devin
importante zone de confluen .
În ceea ce prive te teritoriul ocupat de comuna Ione ti, se remarc tr turi specifice
cadrului fizico-geografic al Piemontului Getic, versan ii sunt abrup i, concavi, t ia i în
pietri uri i nisipuri slab cimentate în nord i de depozite leossoide în sud. Baza versan ilor
este acoperit de materiale coluvio-proluviale, care uneori înainteaz pân aproape de
jum tate.
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Fig.1 Localizarea geografic a comunei Ione ti

În Dealurile Jil ului altitudinea medie este de 400-500 m. Altitudinea maxim se
reg se te în vestul comunei (Dealul La Brani te, 261 m), iar în est, suprafa a corespunz toare
luncii Jiului, prezint cea mai mic altitudine (B lt rea a, 114,1 m) (Tomescu, 2004). (Fig.2)
Principalele subdiviziuni ale Dealurilor Jil ului sunt dealurile: Dosul Ceplei,
Ilie tilor, Cucului, Ulmeni, Epurani, Erei; în imile acestora variaz între 250 i 400 m, iar
pantele versan ilor sunt cuprinse între 10 i 20%.
O form distinct de relief este lunca Jiului care este în general plan i are l imi
cuprinse între 3 i 6 km. La confluen a Jiului cu Gilortul, în apropierea satului Picu, luncile
i m resc l imea. Lunca Jiului este str tut de numeroase meandre i bra e moarte, cota
fiind cuprins între 110 m i 115 m.
Re eaua hidrografic a comunei Ione ti (Fig. 3) este dominat atât de prezen a râului
Jiu (al c rui bazin hidrografic cuprinde aproape întreg jude ul) cât i de una din cele mai
importante convergen e hidrografice a Podi ului Getic, respectiv confluen a Jiului cu
Gilortul. Nivelul freatic se afl la suprafa în jum tatea estic a comunei, localit ile ce urc
pe Dealurile Jil ului, având deficit de ap , din acest punct de vedere calitatea vie ii în comuna
Ione ti fiind una precar . (Tomescu, 2004).
Cele mai importante cursuri de ap , cu debite permanente sunt: Valea Ilie tilor,
a, Buncieg, îns debitul acestora scade mult în perioadele secetoase i devin vijelioase,
cu caracter toren ial, în perioadele de precipita ii abundente, semnalate, în general, prim vara.
Inunda iile pot provoca deteriorarea culturilor f a afecta localit ile.
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Fig. 2 Eleva ia terenului în perimetrul comunei Ione ti (m)

Cursurile principale de ap în perioada secetoas devin adev rate gropi de gunoi, fiind
folosite în acest scop de locuitorii comunei, care nu con tientizeaz pericolul la care se
expun. De regul , prim vara i toamna, când se înregistreaz ape vijelioase, de eurile
menajere pot fi observate pe toat suprafa a luncii Jiului.
Din punct de vedere demografic, comuna Ione ti face parte din categoria comunelor
de m rime mijlocie (Ilinca, 2003), având la nivelul anului 2009, 2541 locuitori, popula ie cu
domiciliu stabil (Fig.4).
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Fig. 3 Re eaua hidrografic i principalele areale
folosite pentru depozitarea de eurilor
Din piramida vârstelor (Fig. 4) realizat pentru comuna Ione ti se poate observa c
popula ia se confrunt cu un fenomen de îmb trânire demografic , specific satului românesc,
natalitatea men inându-se la valori foarte sc zute, fapt datorat i condi iilor de via precare
existente în comun .
ani

pers.

Fig. 4 Piramida vârstelor (2009)
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Necesitatea instala iilor pentru asigurarea canaliz rii, a apei potabile i a
combustibilului sunt doar câteva dintre problemele cu care se confrunta comuna.
Structura economic a popula iei din comuna Ione ti pune în eviden o pondere
ridicat a popula iei inactive, un procent ridicat in structura popula iei inactive revenindu-le
pensionarilor.
În comuna Ione ti dintr-un total de 2541 locuitori, 806 reprezint popula ia activ ,
din care 597 formeaz popula ia ocupat , restul de 209 fiind omeri.
Tot în cadrul popula iei active sunt prezente i cele trei mari sectoare de activitate: primar,
secundar i ter iar (Tabelul nr. 1).
Activitatea în sectorul primar, se desf oar în teritoriul administrativ al comunei,
activit ile din sectorul secundar se desf oar în special în unit i din afara comunei, salaria i
naveti ti, ce se îndreapt cu prec dere spre ora ul Turceni, respectiv spre Complexul
Energetic Turceni i spre bazinul de exploatare a lignitului Motru-Rovinari, ora e precum
Filia i, Craiova, iar activitatea în sectorul ter iar se desf oar în teritoriile intavilane ale celor
4 localit i componente.
Tabel 1. Ponderea salaria ilor pe sectoare de activitate

Sectorul de activitate

Num r salaria i

Ponderea %

Sectorul primar

147

25

Sectorul secundar

324

54

Sectorul ter iar

126

21

Total

597

100

Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Gorj
Aspectele pozitive ale existen ei Complexului Energetic Turceni asupra comunei Ione ti
reies din faptul ca reprezint principalul furnizor de locuri de munc pentru popula ia localit ii.
Acest beneficiu pe care C.E.T. Turceni îl aduce comunit ii cât i lipsa educa iei face ca celelalte
aspecte negative grave s fie inexistente pentru localnici i neglijabile pentru autorit ile locale.
Poluarea cu reziduuri de cenu poate fi observat prin:
pelicula de cenu de pe suprafa a plantelor;
fenomenul de “smog” care apare în special prim vara în momentul form rii ce ii de
radia ie;
frecventele ploilor acide;
poluarea fonic ;
poluarea freaticului, fenomenul se poate observa cu u urin prin decantarea apei
provenit din pu urile din care se alimenteaz localnicii cu ap potabil . În urma unor
observa ii proprii am remarcat c apa potabila prezint culoare i gust specific.
Aspecte principale ale activit ii C.E.T. Turceni cu impact asupra mediului
Acest subcapitol este structurat în dou p i. În prima parte voi eviden ia impactul
asupra mediului a activit ilor desf urate de C.E.T.Turceni, urmând ca în a doua parte s
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surprind efectele nocive ale haldei de steril, amplasate la o distan
comun (Foto 1).

neînsemnat fa

de

Foto 1. Localizarea principalelor surse de poluare industrial
Complexul Energetic Turceni include :
Termocentrala Turceni
AP DE R CIRE :
asigurat de râul Jiu
7 turnuri de r cire cu tiraj natural în contracurent
circuit închis - debit prelevat 0,75 mc/s / bloc
circuit deschis - necesar 12 mc/s / bloc
ZGUR
I CENU
(evacuat hidraulic):
depozit 1 Valea Ceplea = posibilitate depunere 2 mil mc
depozit 2 = rezerva 6 mil mc
COMBUSTIBILI :
cur (pentru pornire)
gaze de sond (suport de flac )
lignit - capacitate de depozitare în central 500 000 t
consum : 70% produc ie proprie + 30% alte mine
Alimentare din SEN - prin 6 linii de 110 KV (3 sta ii de 110/6 kV).
Conectare la SEN - prin 4 linii de 400 KV(câte 2 blocuri pe linie; prin
intermediul unor transformatoare 24/400 KV).
Grupurile 1-7 sunt realizate în concep ie bloc: cazan, turbin , generator.
Cazanul - tip turn cu circula ie for at i supraînc lzire intermediar , licen
Babcock, cu un debit de 1035 t abur/h, temperatura aburului la ie ire cazan de 540° C i
presiune 196 A.
Turbina de condensa ie ,licen Rateau-Schneider, are 4 corpuri pe o singura
linie de arbori (330 MW).
Generatorul sincron, licen Alsthom, r cire cu hidrogen (330 MW).
Termocentrala Turceni prin activitatea sa polueaz atmosfera prin emisiile de
CO2 rezultate în urma arderilor de combustibil fosil. Ca urmare a punerii în aplica ie a unei
76

noi legisla ii ce protejezeaz
investi ii:

mediul i popula ia, termocentrala Turceni a realizat noi

1.
modernizarea ELF la blocurile nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, având ca rezultat reducerea
emisiilor de pulberi sub 100 mg/Nmc (la grupul nr.5 valoarea este sub 50 mg/Nmc).
2.
montarea de instala ii monitorizare noxe la blocurile nr. 3,5,7.
3.
modernizarea turnurilor de r cire nr. 3 i 6, rezultatul fiind reducerea polu rii
termice a râului Jiu.
4.
montarea atenuatoarelor de zgomot la grupurile nr. 4 i 5 având ca
rezultat: reducerea polu rii fonice.
5.
derularea contractelor pentru montarea instala iilor de desulfurare la blocurile
3,4,5,6 rezultând: reducerea emisiilor de oxizi de sulf sub 400mg/Nmc.
Depozitul de zgur din Valea Ceplea este o platform de depozitarea a cenu ei
evacuat hidraulic. Fostul depozit de zgur func ioneaz ast zi ca depozit de rezerv i se
afl amplasat în imediata apropiere a termocentralei, în lunca Jiului. Depozitul din Valea
Ceplea se afl la o distan de 4 km de termocentral , pe versan ii Dealurilor Jil ului, în nordvestul comunei Ione ti. Transportul cenu ei se face hidraulic pe un sistem de evi (Foto 2).
Groapa de cenu are 3 celule de depozitare care au fost c ptu ite cu dale de beton pentru a
impiedica infiltrarea reziduurilor de cenu în apa freatic . Modul de depozitare are aspectul
unor „dune de cenu ” (Foto 3)ce trebuie men inute în stare de umectare pentru a impiedica
ridicarea cenu ei de la sol.
Din observa ii proprii am putut constata c de i pe platforma de depozitare se afl în
permanen un observator de mediu al complexului, poluarea exist . Reziduurile de cenu
sunt luate de vânt i aduse în zona comunei Ione ti (Foto 4). Acest fenomen este frecvent
resim it de popula ie i de mediul natural. Vegeta ia din zona depozitului de steril este
inexistent sau uneori în zonele mai îndep rtate este acoperit de o pelicul groas de cenu
(Foto 5).

Foto 2 Sistemul de transport al cenu ei

Foto 3 „Dune” de cenu ”
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Foto 4 Norii de cenu

Foto 5 Sol acoperit de cenu

În vederea amelior rii acestei situa ii, Complexul Energetic Turceni a f cut
urm toarele investi ii de mediu:
impermeabilizarea versan ilor; forare pu uri piezometrice; realizare sistem
drenaj la depozitul de zgur i cenu Valea Ceplea ca rezultat având prevenirea i captarea
exfiltra iilor.
s-au plantat perdele de protec ie (salcâmi) la depozitele de c rbune din cariere.
s-au montat paravane de protec ie i instala ii de umectare la punctele de
înc rcare în vagoane.
Aceste investi ii au rolul de a îmbun i aspecte legate de calitatea mediului,
diminuând poluarea i îmbun ind calitatea vie ii locuitorilor din comuna Ione ti, dar i a
celor din ora ul Turceni, care se confrunt cu acelea i efecte nocive ale polu rii generate de
activitatea Complexului Energetic Turceni.
Concluzii
Domeniul calit ii vie ii poate fi definit prin ansamblul elementelor care se refer la
situa ia fizic , economic , social , cultural , politic , de s tate etc., în care tr iesc oamenii,
con inutul i natura activit ilor pe care le desf oar , caracteristicile rela iilor i proceselor
sociale la care particip bunurile i serviciile la care au acces.
Impactul asupra calit ii vie ii în comuna Ione ti produs de Complexul Energetic
Turceni are efecte negative. Atât din punct de vedere al amplas rii termocentralei cât i din
punct de vedere al amplas rii haldei de steril, comuna Ione ti se afl într-o pozi ie slab
privilegiat . S-a recurs la construirea unui nou depozit de cenu pentru c cel vechi este
situat în lunca Jiului, pe direc ia de deplasare a vântului, toate reziduurile în suspensie
rezultate în urma arderilor de combustibili fosili i toate emisiile de CO2 fiind transportate
spre comun afectând culturile agricole, nivelul freatic i, implicit, s tatea popula iei.
De-a lungul timpul, complexul i-a îmbun it sistemul de protec ie a mediului
când investi ii necesare i impuse de legisla ie; s-au introdus: atenuatoare de zgomot,
instala ii de monitorizare a noxelor, s-au realizat lucr ri de impermeabilizare a versan ilor la
depozitul nou i s-au construit instala ii de umectare la punctele de înc rcare în vagoane, s-au
plantat perdele de protec ie la depozitele de c rbune din cariere .a.
Calitatea vie ii în comuna Ione ti este influen at i în strâns dependen de
activitatea Complexului Energetic Turceni. De i este cel mai mare furnizor de locuri de
munc pentru comuna Ione ti i nu numai, activitatea complexului afecteaz echilibrul
mediului înconjur tor i s tatea popula iei. Investi iile de mediu realizate în interiorul
complexului energetic au ameliorat c teva dintre aspectele nocive, îns nu le-au comb tut.
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LEC IA,
FORM DE ORGANIZARE I DESF URARE A ACTIVIT
DIDACTICE ÎN ÎNV
MÂNTUL PRIMAR

II

THE LESSON,
FORMS AND STRUCTURES OF THE LEARNING PROCESS
IN ELEMENTARY SCHOOL
Doina CIC
Rezumat: tiin ele, în calitatea lor de furnizor al principalelor instrumente de ac iune asupra mediului
natural i de transformare a acestuia, trebuie s stabileasc limitele între care aceast ac iune este permis ,
asumându- i astfel responsabilitatea pentru conservarea mediului. De la cea mai fraged vârst , copilul
intr în contact cu lumea înconjur toare care îi stârne te curiozitatea, îi stimuleaz mi carea, imagina ia i
gândirea. Pân la intrarea în coal el acumuleaz un noian de cuno tin e despre mediul înconjur tor, î i
formeaz o „concep ie” despre natur , un anumit mod de a gândi i explica obiectele i fenomenele
geografice, munca oamenilor i realiz rile lor.
Cuvinte cheie: proiectarea instruirii, obiective opera ionale, con inut informativ
Abstract: Sciences, as supplier of the main instruments of action upon the environment and of its
transformation, have to establish the limits this action is allowed, thus assuming the responsibility for the
environmental conservation. Starting with an early age, the child gets into contact with the surrounding
environment that raises his/her curiosity and stimulates his/her imagination and thinking. Until he/she
goes to school, the child accumulates numerous pieces of knowledge about the environment, forms a
“conception” about nature, a certain way of thinking and explaining the objects and geographical
phenomena, people’s work and achievements.
Key words: activity projection, competences, informative content

No iuni introductive
De la cea mai fraged vârst , copilul intr în contact cu lumea înconjur toare care îi
stârne te curiozitatea, îi stimuleaz mi carea, imagina ia i gândirea. Pân la intrarea în coal el
acumuleaz un noian de cuno tin e despre mediul înconjur tor, î i formeaz o „concep ie” despre
natur , un anumit mod de a gândi i explica obiectele i fenomenele geografice, munca
oamenilor i realiz rile lor. Dup intrarea în coal , copilul începe s discearn cele acumulate
pân atunci, în mod organizat, mai întâi sub îndrumarea înv torului, apoi sub cea a profesorului
de geografie. Bazat pe aceste cuno tin e empirice ale micului colar, înv torul îl va ajuta pe
acesta s ordoneze, s sistematizeze i, mai ales, s interpreteze fenomenele i cuno tin ele
geografice.
Înv torul este cel care îl va ini ia pe elev în „alfabetul geografic" prin intermediul
studierii urm toarelor discipline: „Cuno terea mediului” (clasele I-II), „ tiin e ale naturii”
(clasa a III-a) „Geografie” (clasa a IV-a), apoi bagajul de cuno tinte va fi îmbog it pe parcurs,
prin intermediul studierii geografiei la clasele gimnaziale i liceale.
Curriculum-ul de „Cunoa terea mediului” pentru clasele I i a II-a a fost realizat
pornind de la stimularea i satisfacerea curiozit ii tiin ifice a copiiilor prin în elegere i aplicare.
De aceea, demersul didactic trebuie deplasat de la „ce se înva ?” la „de ce se înva ?”. Aceast
deplasare poate genera un dublu beneficiu: de stimulare a interesului de cunoa tere al copilului
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care vede utilitatea propriei munci prin competen ele care le dobânde te, dar i de cre tere a
caracterului formativ al înv rii. Astfel putem spune c prin predarea tiin elor naturii nu se
urm re te o acumulare de fapte i de informa ii tiin ifice care s duc la însu irea de concepte
(testate i confirmate sau infirmate experimental), ci raportarea copilului la mediul în care
tr ie te.
tiin ele, în calitatea lor de furnizor al principalelor instrumente de ac iune asupra
mediului natural i de transformare a acestuia, trebuie s stabileasc limitele între care aceast
ac iune este permis , asumându- i astfel responsabilitatea pentru conservarea mediului. Acesta
este o latur a tiin ei cu care copilul trebuie s fie familiarizat în scopul realiz rii unei educa ii
ecologice adecvate.
De asemenea, competen ele ce se urm resc a fi formate prin curriculum-ul disciplinei
tiin e ale naturii” se refer la comunicare, studiul individual, în elegerea i valorificarea
informa iilor tehnice, rela ionarea în mediul natural i social. La acestea se adaug atitudini
precum: grija fa de s tatea proprie, a celorlal i i fa de cea a mediului natural, interesul
pentru aprecierea i argumentarea logic , curiozitatea i preocuparea fa de fenomenele din
mediu, interdependen a gândirii, creativitatea.
În acest context, „Geografia” nu mai trebuie în eleas ca o tiin descriptiv . Ea este
prin excelen o tiin a corela iilor, cu largi implica ii practice. Ca obiect de înv mânt, se
distinge prin multiplele sale valen e formativ-instructive i educative, contribuind la formarea
profilului moral, a personalit ii elevilor.
Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a î i propune s contribuie la
construirea orizontului de existen cotidian a elevului (începând de la localitatea natal , pân la
nivelul planetei). Programa concretizeaz astfel viziunea asupra existen ei individuale i sociale
în lumea contemporan , bazat pe perceperea corect a unor evenimente care au loc simultan,
atât în orizontul local i apropiat, cât i la nivelul rii, al continentului i al lumii contemporane.
Acest spa iu, de la localitate la planet , reprezint orizontul-surs al informa iilor referitoare la
via a cotidian , la comunitate i la societatea zilelor noastre. Altfel spus, noul curriculum de
Geografie pentru clasa a IV-a prezint selectiv, sintetic, esen ializat, structurat pe niveluri i în
sisteme succcesive, elementele de geografie ale orizontului local, caracteristicile goegrafice ale
României i diferen ierile sale regionale (unde se pune din nou mare accent pe orizontul regional
apropiat), situarea României în continentul european i în lume.
Lec ia, form de organizare i desf urare a activit ii didactice
Formarea la elevi a unui sistem de no iuni geografice, a priceperilor i deprinderilor
intelectuale i practice impune forme variate de organizare a pred rii geogafiei în coal . Între
aceste forme se pot enumera: lec ia (cu toate variantele sale), excursiile, vizitele, cercul de
geografie, consulta iile, studiul individual, observa iile din natur , la col ul viu al clasei, serate
geografice, concursuri tematice, orient ri turistice, vizion ri de filme, activit i în tabere.
Dintre toate acestea, forma de baz a organiz rii
i dobândirii cuno tin elor
geografice r mâne lec ia, care contribuie în cea mai mare m sur la dezvoltarea intelectual a
elevilor i la educarea lor.
Pentru ob inerea unor rezultate superioare în preg tirea elevilor, în condi ii concrete
oferite de coal , clas , particularit ile elevilor, o deosebit importan o prezint proiectarea
instruirii (lec iei) pe baza rela iei dintre obiective de referin , con inut informativ, metode i
mijloace de înv are, precum i instrumentele de evaluare, care se materializeaz în proiecte de
activit i didactice sau proiecte de lec ii.
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În planificarea procesului de înv are al unei teme sau lec ii este necesar ca obiectivele,
calea de rezolvare a acestora i evaluarea rezultatelor s se armonizeze într-un tot unitar. În acest
context, scopul lec iei este acela de a l muri elevului con inutul i sensul unor concepte, no iuni,
afirma ii (pe care le g se te în manual sau alte materiale informative) i totodat s -l ajute s
opereze cu ele, în condi iile cu care se confrunt .
Obiectivele unei lec ii se identific din con inutul programei la tema respectiv . Pentru
stabilirea acestora trebuie analizat con inutul temei, în scopul eviden ierii no iunilor noi,
esen iale, care trebuie dobândite de elevi i a corela iilor dintre acestea. Urmeaz stabilirea
nivelului de opera ionalizare a obiectivelor care pot fi opera ionalizate.
La nivelul lec iei, instruirea se proiecteaz în detaliu, inând seama i de cuno tin ele
anterior dobândite de elevi, care trebuie reactualizate ca suport al noii înv ri.
Succesiunea evenimentelor instruirii (scenariul didactic) din cadrul unei lec ii poate fi
urm toarea:
•
reactualizarea cuno tin elor dobândite anterior - se realizeaz folosind un dialog
care solicit recunoa terea, reamintirea unor no iuni însu ite anterior;
•
captarea aten iei elevului - reprezint o parte din arta cadrului didactic, care
presupune cunoa terea elevilor i interesului acestora pentru obiectul de studiu al geografiei;
stimularea aten iei elevilor se poate face prin: comunic ri par iale, un citat dintr-un material
bibliografic, o imagine fix sau chiar o secven de film etc., ceva care s trezeasc curiozitatea
i s stârneasc interesul.
•
informarea elevului cu privire la obiectivul urm rit - se poate realiza prin cuvinte
sau imagini sugestive, pe care elevul s le în eleag rapid, pentru a intui tipul de performan pe
care trebuie s -l ating pentru a demonstra c a realizat sau nu înv area;
•
prezentarea materialului stimul; stimulii care trebuie comunica i elevului sunt cei
implica i în performan a care reflect înv area; înv area poate porni de la fapte, modele,
experimente (inductiv) sau generaliz ri i abstrac ii (deductiv);
•
dirijarea înv rii - se realizeaz prin explica ii sau întreb ri care sugereaz
elevului modul în care trebuie s gândeasc , folosind concepte specifice pentru „a descoperi” sau
„a în elege”noi cuno tin e geografice;
•
ob inerea performan ei - este momentul în care elevul trebuie s demonstreze ce a
înv at; el trebuie solicitat s scrie, s deseneze, s expun , s selecteze, s clasifice, s
demonstreze, s aplice, s explice, s foloseasc , s efectueze observa ii, s formuleze concluzii
etc., deci s ac ioneze în situa ii diferite;
•
asigurarea feed-back-ului - gradul de corectitudine ale performan ei ob inute de
elev se poate realiza de c tre înv tor, de colegi, prin intermediul manualului, folie
retroproiectat , diapozitiv, joc didactic;
•
evaluarea performan ei - se realizeaz fie imedit dup înv are sau chiar în diferite
momente ale procesului instructiv-educativ;
•
asigurarea reten iei i transferului - elevul trebuie s re in ceea ce este necesar
din lec ie, aceasta asigurându-se prin recapitul ri sistematice, dar i prin solicitarea elevului în
rezolvarea unor sarcini care difer de cele folosite în înv are; se asigur astfel i înv area
diferen iat pe grupe de nivel, folosindu-se eficient fi ele de recuperare/de dezvoltare;
•
precizarea activit ilor pe care elevii le vor efectua acas .
Descrierea detaliat a evenimentelor instruirii pentru o lec ie, în strâns leg tur cu
obiective stabilite, direc ioneaz alegerea ansamblului metodelor, formelor de activitate cu elevii
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i resursele materiale ale lec iei, prefigurând structuri i combina ii flexibile ale acestora, care
constituie suportul de realizare a obiectivelor.
Desigur, structura unei lec ii depinde de locul acesteia în sistemul lec iilor pentru o
anumit tem , de complexitatea i num rul obiectivelor formulate, de tipul de înv are la care se
recurge. Atât înv torul, cât i profesorul trebuie, în orice condi ii, s î i direc ioneze preocup rile
pentru realizarea integral a obiectivelor propuse, valorificând atât sub raport informativ, dar mai
ales formativ i educativ, metodele i formele concrete de lucru.
Conform lucr rilor de specialitate (Joi a, 1994, Tomescu, 1999) men ionez faptul c în
timpul unei lec ii, evenimentele instruirii pot lua ordon ri diferite. Pozi ia i num rul
evenimentelor poate s difere de la lec ie la lec ie.
Tipuri fundamentale de lec ii
Înv area colar este un complex cu caracter procesual, implicând parcurgerea mai
multor etape ale cunoa terii adev rului: cunoa terea, fixarea, formarea abilit ilor, aplicarea,
verificarea, evaluarea.
Intercondi ionarea acestor etape ale procesului de cunoa tere a determinat direc ii
diferite de cercetare i ac iune în privin a proiect rii, organiz rii, structur rii i desf ur rii lec iei,
având în vedere fie aceste etape ale cunoa terii, ale înv rii, fie obiective instructiv-educative.
Tipul de lec ie constituie un anumit mod de construire i realizare a lec iei determinat de
obiectivul fundamental urm rit.
Principalele tipuri de lec ii sunt:
a) lec ia de dobândire de noi cuno tin e (sau lec ia de transmitere i însu ire a noilor
cuno tin e);
b) lec ia de formare a priceperilor i deprinderilor;
c) lec ia combinat ;
d) lec ia de recapitulare i sistematizare;
e) lec ia de verificare i apreciere.
Aceste tipuri de lec ii sunt considerate ca modele orientative care pot fi modificate i nu
ca tipare rigide în desf urarea procesului instructiv-educativ. Înv torul trebuie s dovedeasc
flexibilitate în organizarea i desf urarea oric rei lec ii, pornind permanent de la o evaluare real ,
continu a ac iunilor.
Chiar în timpul desf ur rii efective a lec iei este posibil s se parcurg cu fidelitate
variante de lec ie sau s se modifice par ial sau chiar în totalitate structura acesteia în func ie de
situa iile create. Pentru predarea-înv area geografiei în ciclul primar sunt folosite toate aceste
cinci tipuri fundamentale de lec ii, dar concepute în diferite variante determinate de specificul
acestei discipline i particularit ile micilor colari.
În continuare, voi exemplifica un tip de lec ie la clasa a IV-a, având ca subiect al
înv rii „Delta Dun rii. Am ales acest tem deoarece dezvolt abilitatea elevilor de a observa
i de a descrie elemente ale mediului geografic i de a se orienta pe hart , utilizând elemente de
limbaj geografic. De asemenea, lec ia ofer un con inut bogat pentru aplicarea metodelor active,
determinându-i i antrenându-i pe elevi s se implice în predarea lec iei, s i exprime p rerile.
Proiect didactic
Data:
Unitatea de înv mânt:
Clasa: a lV-a
Înv tor:
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Aria curricular : OM I SOCIETATE
Disciplina: GEOGRAFIE
Tip de curriculum: curriculum nucleu
Unitatea de înv are:
Elemente de geografie a României
Clima, apele, vegeta ia i fauna
Con inutul înv rii: Delta Dun rii
Tipul activit ii: dobândire de noi cuno tin e Obiective de referin :
*3.2 s descrie în enun uri simple elemente reprezentate pe suporturi cartografice;
*2.3 s identifice în diferite surse de informare (texte, h i, imagini etc.) caracteristici ale
realit ii înconjur toare.
Obiective opera ionale:
a)
cognitive:
descrie, în enun uri simple, principalele caracteristici ale Deltei Dun rii; s eviden ieze
locul Deltei Dun rii în peisajul românesc; s exemplifice vegeta ia i fauna din Delta Dun rii.
b)
afectiv-atitudinale:
manifeste interes, curiozitate tiin ific pentru activitatea desf urat ; s stabileasc
rela ii de colaborare în timpul lucrului în grupe; s persevereze în realizarea sarcinilor de lucru.
c)
psiho-motorii:
localizeze pe hart Delta Dun rii;
realizeze un cvintet pornind de la importan a Deltei Dun rii pentru ara noastr
Condi ii preliminare: Pentru a înv a acest lec ie, elevii trebuie s cunoasc formele de
relief, culorile i semnele conven ionale, punctele cardinale, s posede capacitatea de a selecta
esen ialul i de a se exprima liber. De asemenea, elevii trebuie s aib abilit i de lucru în echip .
Resurse procedurale (metode de înv are): brainstorming, metoda „Ciorchinelui”,
metoda „ tiu/Vreau s tiu/Am înv at”, lectura dirijat , cvintetul, observa ia, conversa ia,
exerci iul. Resurse informa ionale: textul suport, atlasul geografie, harta Deltei Dun rii.
Forme de organizare: -activitate frontal ;
-în perechi, 6 grupe de câte 4 elevi. Evaluare: -evaluare continu (formativ ).
-analiza produselor:
*tabelul „ tiu/Vreau s tiu/Am înv at”;
*posterele cu ciorchinele structurat;
*fi ele cu cvintetele.
-observarea sistematic .
Loc de desf urare: cabinetul de geografie (sala de clas )
Durata: 50 minute
Con inut informativ:
Delta Dun rii este cel mai nou p mânt al rii noastre, format prin depunerea continu în
Marea Neagr a aluviunilor (nisip i mâl) aduse de fluviul Dun rea. Delta s-a format acolo unde
Dun rea este aproape de v rsare în Marea Neagr i unde se desparte în trei bra e: Chilia, Sulina
i Sfântul Gheorghe. Din loc în loc, deasupra apelor se v d ridic turi de p mânt înguste i lungi,
formate prin depunerea aluviunilor. Aceste ridic turi poart denumirea de grinduri.
Delta Dun rii, paradisul plantelor, p rilor i al pe tilor, constituie o zon unic în
Europa prin bog ia i varietatea de plante i animale. Aici se întâlnesc p ri precum: lop tari,
cocori, ra e i gâ te s lbatice, cormorani, egrete, lebede, pelicani etc. Unele tr iesc în delt
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permanent, în timp ce altele pleac toamna spre rile calde i revin prim vara. Hrana preferat a
rilor o constituie insectelele ( ân ari, libelule, fluturi), dar i pe tii (scrumbii, crap, somn, al u).
În apele Deltei tr iesc animale mici: melci, scoici, lipitori, larve de insecte, p ianjeni de ap ,
broa te, erpi de ap , pe ti. Cele 60 de specii de pe ti constituie hrana omului, a p rilor i a
animalelor. Stuf ri urile i p durile de s lcii, plopi i stejari ad postesc animale precum: vidra, nurca,
vulpea i mistre ul.
În delt se afla o suprafa foarte întins acoperit cu stuf (240 mii ha). Acesta formeaz la
suprafa a apei insule plutitoare. În largul apei, covorul plutitor este întregit de nuferi albi i galbeni,
linti , alge etc. În adânc cresc plante precum ciuma apelor, br di orul etc. Din anul 1990, Delta
Dun rii este declarat „Rezerva ie a biosferei”, fiind unul din cele mai interesante i complexe
medii de via din lume.
Delta este protejat i conservat pentru bog ia de specii, pentru importan a tiin ific ,
estetic i turistic . Ca mediu complex, Delta Dun rii ofer hran i pentru animale, dar i pentru
oameni. Animalele i p rile sunt vânate pentru carne, piele, blan , coarne, pene, îns pentru
protec ia acestora vânatul este interzis în anumite perioade din an (în special perioada de
împerechere a animalelor i p rilor). Ca i vânatul, pentru protec ia speciilor de pe ti (mai ales a
pe tilor care depun icre negre -moranul, nisetru, cega, p struga - ), pescuitul este interzis în
perioada în care pe tii depun ou le.
Desf urarea lec iei:
A.
Moment organizatoric
-se organizeaz colectivul de elevi;
-sunt preg tite materialele didactice necesare desf ur rii lec iei.
B.
Reactualizarea cuno tin elor
-sunt formulate întreb ri despre fluviul Dun rea.
C.
Captarea aten iei:
-se prezint un fragment din „Lecturi geografice” de Simion Mehedin i despre Delta
Dun rii.
D.
Anun area con inutului înv rii i motivarea temei
-se anun tema lec iei i obiectivele ca sarcini de lucru. E1. Brainstorming
Se cere elevilor s noteze pe caiet (sau fi ) tot ce tiu sau cred c tiu despre Delta
Dun rii. Se discut apoi în perechi i î i completeaz lista de informa ii.
Se solicit câtorva perechi de elevi s spun i celorlal i ceea ce au scris pe liste. Se
realizeaz un tabel cu urm toarea structur :
TIU

VREAU S

TIU

AM ÎNV

AT

Se noteaz în prima coloan ceea ce „ tiu” sau cred c tiu elevii despre Delta Dun rii,
apoi în coloana „Vreau s tiu” se noteaza toate nel muririle/întreb rile pe care le au elevii
despre Delt .
E2. Realizarea sensului
Se distribuie elevilor textul „Delta Dun rii”.
Elevii citesc textul prezentat notându- i:
-atunci când citesc despre o informa ie cunoscut ;
-atunci când g sesc o informa ie nou la care nu s-au gândit înainte;
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-atunci când doresc s afle cât mai multe informa ii.
Dup citirea con tient a textului se revine la întreb rile pe care le-au formulat elevii
înainte de lecturare.
spunsurile g site la unele dintre aceste întreb ri vor fi trecute în coloana „Am
înv at”. Tot în acest coloan vor fi trecute i alte informa ii noi g site în textul „Delta Dun rii”.
E3. Reflec ia
Elevii primesc ca sarcin realizarea pe un poster, a unui ciorchine, pornind de la titlul
lec iei „Delta Dun rii”.
Elevii vor include în realizarea ciorchinelui o list de termeni da i de înv tor.
F. Evaluarea
Înv torul solicit elevilor realizarea unui cvintet cu titlul „Delta Dun rii”. Elevii vor
citi cuvintele create în fa a clasei a eza i pe un scaun numit „Tronul Scriitorului”.
G.Tema pentru acas
l.Aranjaz în spa iile libere r spunsul corect la urm toarele ghicitori: *„E-o «oglind ntunecat »,
i-n sud-est e a ezat .
Când e vreme de furtun ,
Valurile ei fac spum .
Când e soare str luce te,
Chipul rii oglinde te”.
*„Prin sud, ara ocole te
i-o câmpie d ruieste”.
*„Cocostârci i pelicani,
Broa te, pe ti i cormorani,
i i gârle, lop tari
i-o mul ime de pescari,
lcii, stuf, egrete mici,
Toate le g se ti aici”.
2. Redacteaz un scurt articol, înso it de ilustra ii în care s prezin i frumuse ile i
boga iile Deltei Dun rii.
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PRACTICA DE SPECIALITATE A STUDEN ILOR DIN ANUL II
DELTA DUN RII
THE SECOND YEAR STUDENTS’ FIELD TRIP – THE DANUBE
DELTA

Irina ON EL
Practica de specialitate a studen ilor din anul II de la Facultatea de tiin e Sociale, Specializarea
Geografie s-a desf urat în perioada 5-11 iulie 2010 în Delta Dun rii, sub îndrumarea lect. univ. drd.
Cornel Golea i asist. univ. drd. Mihaela Licurici. Aceasta a avut ca scop dobândirea i fixarea
cuno tin elor referitoare la cea mai tân
form de relief de pe teritoriul României, dar i a unei mici
i din Podi ul Dobrogei.
The field trip of the second year students from the Social Sciences Faculty, Geography Department,
took place between the 5th and the 11th of July 2010 in the Danube Delta. The field trip was
coordinated by Lecturer Cornel Golea and Teaching assistant Mihaela Licurici. Its purpose was to
acquire or settle knowledge referring to the youngest landform of Romania, as well as to a small part
of Dobroudja Plateau.

Ziua 1 (05 iulie): Craiova-Bucure ti-Medgidia-Tulcea
La ora 0700 majoritatea studen ilor anului II geografie eram în gar , a teptând cu
ner bdare trenul. Prima oprire din acea zi a fost în Bucure ti. În cele cinci ore pe care le
aveam de a teptat în capitala rii, eram hot râ i s mergem la Muzeul Antipa. Dar, spre
dezam girea noastr , era închis pentru renov ri. Pentru a nu pierde timpul în zadar i din
dorin a de a înv a ceva, am hot rât s mergem la Muzeul Na ional de Geologie.
Aici se afl o colec ie surprinz toare de minerale fluorescente, roci vechi
(1.900.000.000 ani), cea mai veche urm de via din subsolul rii noastre aproximativ
(600.000.000 ani), cele 33 tipuri de minerale, precum i reconstruc ia unor vie uitoare ce au
populat teritoriul rii.
Dup o plimbare fascinant prin Muzeul Na ional de Geologie, venise timpul s lu m
din nou trenul i s ne îndrept m spre o nou destina ie. Urma s mergem în locul care avea s
ne g zduiasc dou nop i.
Dup ce am str tut Câmpia B ganului, urm rind pe ferestrele trenului culturile
de floarea soarelui, i-au f cut apari ia primele semne ale cantit ilor ridicate de precipita ii
din ultima perioad . Dun rea se rev rsase, inundând zonele împ durite din apropiere.
Traversând Balta Ialomi ei, am p truns pe o alt unitate fizico-geografic , Podi ul
Dobrogei. Acesta este format pe roci vechi ( isturi verzi, granite) i structuri sedimentare
mezozoice i neozoice, puternic erodat de ac iunea îndelungat a factorilor modelatori externi,
cu un relief domol, u or ondulat i cu altitudini relativ reduse (200-300 m), altitudinea medie
a întregului podi fiind de 125 m.
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Fig.1 Traseul Tulcea-Babadag-Enisala(jude ul Tulcea)

Ziua 2(06 iulie): Tulcea-Babadag-Enisala i retur
În urm toarea zi, am avut ca scop observarea i recunoa terea formelor de relief i a
re elei hidrografice din nord-estul Podi ului Dobrogei, dar i dobândirea de noi cuno tin e cu
privire la elementele de geografie fizic i uman ale acestei unit i.
Prima oprire a acestei zile a fost în Babadag.
Acesta este un or el din jude ul Tulcea, cu o suprafa de 121 km2 i un num r de
aproximativ 10.037 locuitori. Prin ce se face remarcat!? În primul rând aten ia î i este atras
de numele s u, denumire turceasc , ce se traduce „Muntele Tat lui”. Prima atestare
documentar este din 1263. În epoca medieval , dup cucerirea Dobrogei de c tre Imperiul
Otoman (începutul secolului XV), locuirea devine din ce în ce mai important în zon . A fost
centru administrativ al Dobrogei, fiind cel mai dezvoltat ora dobrogean.
În centrul ora ului se poate vedea geamia Gazi Ali Pa a, construit pe timpul
sultanului otoman Mehmet al III-lea, prin anii 1610. Moscheea a trecut printr-un incendiu în
timpul r zboiul ruso-turc din 1876. Printr-o modificare efectuat dup incendiu, acoperi ul i
plafonul au fost reconstruite. Ferestrele au fost modificate, în p ile laterale ale cl dirii au
fost deschise u i suplimentare i a fost construit un nou minarat (Ayverdi).
În partea de r rit a moscheii se g se te monumentul funerar al lui Gazi Ali Pa a.
Monumentul fiind construc ie hexagonal , partea superioar a fost acoperit cu o cupol ,
zid ria fiind placat cu asfalt în stil românesc i înt rit cu o tencuial din pietri .
Geamia Gazi Ali Pa a este cea mai veche moschee de la noi din ar . În prezent,
moscheea este slujit de un cler musulman din Turcia i este deschis pentru s vâr irea celor
cinci slujbe zilnice.
Prezen a otomanilor pe acest teritoriu se reflect nu numai prin monumente, ci i prin
structura etnic i confesional a ora ului Babadag. Aproximativ 1.289 de locuitori sunt
reprezenta i de turci i t tari.
La 8 km de Babadag, pe un deal calcaros care domin zona lacurilor Razim i
Babadag, se afla ruinele fort re ei Yeni-Sale ( Enisala, Eni ala, Heraclee sau Heraclia).
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Foto 1 Cetatea Enisala

Cetatea a fost construit în scop militar, defensiv i de supraveghere a drumurilor de
pe ap i de pe uscat, în a doua jum tate a secolului al XIV-lea, de c tre o autoritate care viza
zona de la Gurile Dun rii. Pe baza tehnicilor constructive, a materialului arheologic i a
realit ilor istorice s-a emis ipoteza c singurii interesa i de ridicarea unei cet i situate în
cadrul sistemului de fortifica ii din nordul Dobrogei, cu orientare spre mare, pentru
controlarea traficului naval, erau negustorii genovezi. Ace tia dispuneau de mari sume de bani
câ tigate din comer i erau de in torii monopolului naviga iei pe Marea Neagr .
Între 1397-1418, în timpul domniei lui Mircea cel B trân, cetatea a f cut parte din
sistemul defensiv al rii Române ti. Dup cucerirea Dobrogei de c tre turci la 1419/1420,
aici a fost instalat o garnizoan militar otoman .
Ulterior, datorit înaint rii st pânirii turce ti dincolo de Gurile Dun rii, pân la
Cetatea Alb i Chilia (1484) i ca urmare a form rii cordoanelor de nisip ce separ lacul
Razim de Marea Neagr , cetatea a fost abandonat . În secolul al XVI-lea, aceasta nu mai
corespundea intereselor strategice i economice turce ti (otomane).
De pe masivul de calcar jurasic, pe care este amplasat cetatea, se pot observa lacurile
Babadag i Razim, unite prin canalul Enisala. Suprafa a dintre cele dou lacuri este
ml tinoas , cu vegeta ie i faun specific . În dep rtare, în apele lacului Razim se observ
insula calcaroas Popina, un martor de eroziune, constituit pe roci de fundament, de vârst
triasic . Este o arie strict protejat , în care p rile î i g sesc ad post.
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Foto 2 Lacurile Babadag i Razim

Dup ce ni s-au furnizat informa ii cu referire la formarea celor dou lacuri, la
elementele de flor i faun , cât i la istoria zonei care ne încânta privirea, ne-am întors în
Tulcea, urmând a vizita Muzeul Delta Dun rii.
Dup un scurt filmule în care ne-a fost prezentat geneza Deltei Dun rii i traseul pe
care îl parcurge acest fluviu de la izvoare pân la v rsare, am f cut cuno tin cu principalele
specii de plante i animale ale Rezerva iei Biosferei ce urma s o vizit m.
Ultimul obiectiv al zilei a fost Monumentul Independen ei din Tulcea. De la acea
altitudine, se putea observa relieful pe care este situat ora ul i unit ile industriale ce asigur
dezvoltarea economic .
Ziua 3(07 iulie): Tulcea-Sulina

Fig.2 Tulcea-Sulina

În a treia zi, era timpul s p sim ora ul ce ne g zduise i s ne îndrept m spre
urm toarea destina ie. La ora 1030 eram pe vapora ul ce trebuia s ne duc în cel mai estic
punct al rii, Sulina.
În cele aproximativ cinci ore de mers cu pasagerul, am fost introdu i în ceea ce
înseamn Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii, un paradis al p rilor i al stufului. Delta este
91

un adev rat refugiu avifaunistic a c rui importan a dep it de mult grani ele rii, ea intrând
din 1996 in patrimoniul UNESCO.
În acela i timp, am putut observa efectele cantit ilor ridicate de precipita ii ce s-au
ab tut asupra rii noastre i a amplas rii necorespunz toare a locuin elor. Malul stâng al
Dun rii era inundat. Casele erau în mijlocul unei întinderi de ap . Pe câte o insuli de 2-3 m2,
animalele care nu sc paser de furia apelor, î i duceau acum zilele, alimentate cu câte un bra
de nutre adus, probabil, cu barca. Pe de alt parte, locuin ele de pe malul drept, fiind mai
înalt, reu iser s fie protejate cu saci de nisip.

Foto 3 Inunda ii pe bra ul Sulina

Ziua s-a încheiat prin cazarea noastr la pensiune, urmat de servirea unui pe te cum numai în
Delt po i mânca.
Ziua 4(08 iulie): Sulina-Canal Cardon-Sat Letea-Padurea Letea i retur
A patra zi a avut ca obiectiv str baterea canalului Cardon,vizitarea satului Letea i a
durii cu acela i nume. Ne-am organizat în grupuri pentru a înc pea pe câte o ambarca iune.
În curând, am fost captiva i de mul imea nuferilor albi (Castalia alba) i a nuferilor galbeni
(Nuphar luteum). În dep rtare, se putea observa câte o egret , cormorani, corcodei sau
pesc ru i.

Foto 4 Canalul Cardon
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Dup câteva ore de parcurs pe acel canal am oprit în satul Letea, o localitate ce
apar ine de comuna C.A.Rosetti, la aproximativ 4 km dep rtare de aceasta. Poart denumirea
celui mai mare grind al Deltei Dun rii, fiind situat pe un teren nisipos. Este un sat mic, slab
populat, cu un grad ridicat de îmb trânire. Materialele de construc ie utilizate sunt lemnul,
stuful i chirpiciul. Locuin ele sunt vopsite în alb i albastru. Ca majoritatea a ez rilor din
delt , Letea este un sat agro-piscicol. Aici s-a n scut pictorul Stavru Tarasov.
Urm torul obiectiv a fost P durea Letea. Aceasta este o arie strict protejat , ce se
întinde pe aproximativ 700 ha. Este format din fâ ii paralele de diferite dimensiuni, numite
hasmacuri, cu stejar brum riu (Quercus pedunculiflora), stejar pedunculat (Q.robur), frasin
(Fraxinus angustifolia), plopul tremur tor (Populus tremula), ulm (Ulmus foliacea) i cu
plante ag toare Periploca graeca, Hedera helix, Vitis silvestris, Humulus lupulus, Clematis
vitalba, ce creeaz aspectul unei p duri subtropicale. Dune de nisip, formate prin ac iunea
vânturilor dominante din nord i nord-est, separ hasmacurile.
Ziua 5(09 iulie): Farul Comisiei Europene a Dun rii de Jos-Primaria ora ului
Sulina-Colonia de pelicani
A cincea zi am avut în vedere vizitarea Farului Comisiei Europene a Dun rii de Jos,
a c rei construc ie a fost stabilit prin „Actul public privind naviga ia la Dun re”, emis la 2
noiembrie 1865 la Gala i, ce prelua func iile vechiului far turcesc. În prezent, este martorul
rapidit ii cu care se formeaz Delta Dun rii. În 145 de ani, datorit aluviunilor depuse la gura
de v rsare, farul a r mas la o distan de 2,5 km de linia de coast . Azi ad poste te un mic
muzeu, care prezint istoria Comisiei Europene i m rturii ale prezen ei scriitorului Jean Bart,
cunoscut prin romanele Europolis i Jurnal de bord i a dirijorului George Georgescu.

Foto 5 Farul Comisiei Europene

Urm torul obiectiv din acea zi a fost Prim ria unde ne-a fost prezentat istoria
ora ului, structura etnic i confesional precum i problemele cu care se confrunt în prezent.
Dintr-un sat de pescari, de aproximativ 1000 de locuitori, în urma înfiin rii Comisiei
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Europene , a c tat statutul de ora în adev ratul sens al cuvântului, important pentru traficul
fluviatil.
CED a asigurat construc ia de str zi, cheuri portuare i diguri de protec ie. S-au pus
în func iune serviciul telegrafic i de telefonie, uzina de ap i re eaua de distribu ie a apei
potabile, uzina electric ce a asigurat iluminatul portului i str zilor ora ului. Sulina a fost
astfel, printre primele ora e din România care a beneficiat de noul sistetem de iluminare
public . A fost înfiin at un spital, care acorda asisten medical gratuit tuturor locuitorilor
ora ului. CED a participat la construirea mai multor l ca uri de cult. Limba oficial a devenit
franceza.
Dup numeroase campanii de pres , care reflectau interesele politice i economice
ale autorit ilor de la Bucure ti, care cereau recuperarea „suveranit ii na ionale” i implicit,
accesul la taxele strânse de Comisie, pe 18 august 1938 s-a ajuns la „Aranjamentul de la
Sinaia”, prin care s-a desfiin at organismul interna ional al CED i s-a înfiin at în schimb
„Administra ia Dun rii de Jos”, organism aflat sub controlul guvernului României.
„Administra ia Dun rii de Jos” a fost desfiin at în 1940, odat cu cre terea
influen ei Germaniei Naziste în zon , prin a a-numitul „Aranjament de la Viena”. Dup
încheierea celei de-a doua conflagra ii mondiale, a fost înfiin at
organiza ia
interguvernamental Comisia Dun rii cu sediul la Budapesta (din anul 1954), care î i
îndepline te activitatea în baza prevederilor „Conven iei cu privire la regimul naviga iei pe
Dun re”, semnat la 18 august 1948, la Belgrad. În Comisia Dun rii sunt membre 11 state
riverane: Austria, Bulgaria, Croa ia, Federa ia Rus , Germania, Moldova, România, Serbia,
Slovacia, Ucraina i Ungaria. Patru state au ob inut statutul de observator: Fran a, Turcia,
Olanda i Cehia.
Ast zi, Sulina este un or el cu o popula ie redus , îmb trânit , datorit migr rii
tinerilor c tre ora ele ce le asigur dezvoltarea profesional i financiar . O alt problem cu
care se confrunt este lipsa fondurilor pentru reabilitarea diferitelor institu ii.
Ziua am încheiat-o prin vizitarea coloniei de pelicani i a lebedelor din Golful
Musura.
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Foto 6 Colonie de pelicani

Ziua 6(10 iulie): Cimitirul interna ional-plaja Sulina
În ultima zi pe care am petrecut-o în ora ul Sulina, am mers la Cimitirul
Interna ional, unic în ar i în Europa. Este martorul existen ei diferitelor culte pe acest
teritoriu. Acesta reune te trei cimitire: Cimitirul cre tin, (ce cuprinde Cimitirul CED,
Cimitirul ortodox, Cimitirul ortodox de rit vechi (lipovenesc), Cimitirul bisericilor europene
occidentale), Cimitirul musulman i Cimitirul evreesec.
În a doua jum tate a zilei, am mers pe plaj , r mânând noaptea la foc de tab
pentru a fi printre primii locuitori ai rii care v d r ritul Soarelui.

Foto 7 Plaja din Sulina
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Ziua 7(11 iulie): Sulina-Tulcea-Medgidia-Bucure ti-Craiova
Dup apari ia astrului ce ne ofer lumin i c ldur , era momentul s urc m pe
vapora , p sind astfel minunata lume a Deltei.
Înainte de a p si portul Sulina, am primit un test scris prin care s-a evaluat calitatea
cuno tin elor dobândite de fiecare student în urma aplica iei practice din acest an.
Impresiile studen ilor cu privire la practica de specialitate din Delta Dun rii
„Am r mas pl cut impresionat de frumuse ea peisajelor naturale, g sind în Delt
mult mai multe lucruri frumoase decât îmi imaginasem c voi întâlni.
Am fost pl cut surprins de bog ia i diversitatea faunei, dar i a florei specifice.
Singura dezam gire pe care am avut-o a fost legat de faptul c nu am reu it s vad coloniile
de pelicani, ce fuseser speria i de celelalte grupuri de colegi.
De i poten ialul turistic natural al regiunii este uria , în mare parte nu este valorificat,
infrastructura turistic nu are prea multe de oferit, iar majoritatea obiectivelor de cazare
turistic nu valorific i nu p streaz în arhitectura lor elementele tradi ionale specifice
zonei.”(Gheorge Anda, student anul III)
„Despre aplica ia realizat în Delta Dun rii a putea spune c am r mas cu o
impresie pl cut i cu dorin a de a reveni în acele locuri aflate într-o continu transformare.
Dintre locurile vizitate, cel mai mult mi-au stârnit dorin a de aprofundare a
cuno tin elor, obiective precum Cetatea Enisala, datorit istoriei i pozi ion rii ei pe un deal
calcaros, ce domin cele dou lacuri Babadag i Razim i a ez rile omene ti (mi-au pl cut
casele specifice Deltei Dun rii, combina ia dintre alb i albastru, cu acoperi ul realizat din
stuf). Îns , mai presus de toate, am fost captivat de diversitatea speciilor de p ri i plante.”
(Dasc lu Ramona, student anul III)
„Din practica de specialitate, cel mai mult mi-a pl cut vizita la cetatea veche,
Enisala, în drumul c reia am v zut cariera de calcar, traseul Tulcea-Sulina, pe care l-am
parcurs cu vapora ul, dunele de nisip de pe grindul Letea, datorit evolu iei lor i permanentei
deplas ri, s rurile ce se puteau observa la suprafa a uscatului i nu în ultimul rând, p rile i
vegeta ia, în special, cea acvatic . Am fost încântat de ospitalitatea oamenilor din Sulina, dar
nepl cut impresionat de infrastructura ora ului.”(Puncea Ana, student anul III)
„Am fost uimit de speciile de p ri i plante pe care înainte le tiam doar din poze
i din documentarele TV. Îns , flora i fauna din trecut au suferit unele modific ri, datorit
omului care nu respect acest col al naturii. Delta Dun rii este un t râm unic i cred c
oricine îl viziteaz , ar trebui s se gândeasc la cât de noroco i suntem, c putem dispune de
aceste frumuse i i ar fi bine s protej m acest loc mirific din ara noastr .”(Tufan Ilona,
student anul III)
„Este într-adev r o destina ie care merit o deosebit aten ie. M bucur c am avut
ocazia s descop r mirosul specific de Delt , care î i induce o stare de bine, dar i ciripitul
continuu al p rilor. Un alt element care nu a ezitat s m uimeasc , au fost peisajele
spectaculoase ce le creeaz bra ele i canalele înguste ale deltei.
Excursia, care a cuprins plimb rile pe canale, vizitarea ora ului Tulcea i Sulina,
sute de fotografii , focul de pe plaja lini tit din Sulina, pescuitul al turi de colegi, a reu it s
fac sim it lini tea din Delta Dun rii.
Dac mergi, vei sim i i tu! ” (Ciuinel Andreea, student anul III)
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