
AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.4 (141) 
 

1 
 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.4 (141) 
 

2 
 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.4 (141) 
 

3 
 

 

 

 

Cuprins 

 

 pagina 

Universitatea secolului XXI ………………………………………….. 4 

Început de an în fermele vegetale, grijile și speranțele făuritorilor 

de pâine ……………………………………………………………… 

 

12 

Palmierul- plantă decorativă pentru spații urbane …………………. 14 

Trichineloza – o boală mereu în actualitate …………………………. 18 

Ectoparazitismul cu muscide la animalele de rentă ………………… 22 

Unui om, un inginer, un profesor - Florin imbrea ………………….. 29 

Plantele crăciunului – grâul  …………………………………………. 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.4 (141) 
 

4 
 

 

 

UNIVERSITATEA SECOLULUI XXI 
 

                                               Acad. Păun Ion Otiman 
 

Lucrarea pe care o prezint în revista noastră, în opinia mea, este mai apropiată de ceea 

ce, îndeobște, numim reforma structurală profundă și concretă a sistemului  universitar 

românesc, deoarece conține analize, studii de caz și propuneri practice de restructurare 

universitară, atât de cerute de poziția și situația mai mult decât precară a universităților 

românești actuale în context european și internațional. 

De trei decenii, prin succesive modificări legislative paliative, de suprafață, 

universitatea românească, din păcate, se plasează încă în afara zonei de performanță 

academică europeană. Cauzele acestei stări de fapt sunt multiple, având ca principali factori: 

resursele umane, managementul, finanțele și compatibilitatea. 

Fără a respecta o riguroasă prezentare a ordinii cauzale, voi începe tocmai de la titlul 

lucrării Universitatea metropolitană (comprehensivă) - universitatea viitorului: istoric, 

necesitate, masă critică. 

Ideea unei universităţi timişorene, a Universităţii de Vest sau a Universităţii Banatului, 

ca universitate comprehensivă, metropolitană, nu este nouă. Tema necesității învățământului 

universitar (superior) în Banat  a fost susținută public încă în secolul al XIX-lea de Andrei 

Mocioni (cel care va deveni, în anul 1866, membru fondator al Academiei Române din Banat) 

în Senatul imperial de la Viena, în ședința din 21 septembrie 1860, din care citez: ”trebuie să 

declar că pentru românii (și sârbii) din Banatul timișan nu există institute înalte de 

educație...Îmi permit deci ca, în baza preaînaltei rezoluții din 19 aprilie a.c., să-mi exprim 

părerea că pentru recâștigarea încrederii generale și pentru egala promovare a binelui 

tuturor popoarelor Austriei, e neapărat de lipsă o schimbare a sistemului de până acum și 

înlocuirea lui cu o instituțiune democratică de administrare-guvernare proprie. Pe baza 

principiului de egală îndreptățire, stabilit din partea M. Sale apostolice;… în interesul legitim 

național al popoarelor, vreau să reamintesc ca neapărat necesară…instrucțiunea să se facă 

în limba respectivă națională, să se creeze școale superioare naționale și să se decreteze 

libertatea învățământului”
1
.  

După cum rezultă din documentarea făcută de prof. dr. I. P. Popescu, la Timişoara a 

funcţionat în perioada 1845-1848 o Facultate de drept şi ştiinţe politice, închisă de 

Comandamentul Militar austro-ungar al Garnizoanei în timpul revoluţiei de la 1848, din 

motive politice. După închiderea facultății, comunitatea intelectuală românească din 

Timișoara, din Banat a solicitat, în repetate rânduri, înființarea unei universități la Timișoara. 

In anul 1907, Primarul Timişoarei, Carol Telbisz, depune un memoriu foarte documentat 

guvernului maghiar cu privire la necesitatea înfiinţării la Timişoara a unei universităţi, 

solicitare neaprobată de Budapesta sub pretextul că oraşul nostru se află la mică distanţă de 

Szeged unde fiinţa, din anul 1872, o universitate. 

După Marea Unire, ideea înființării universităţii timişorene, alături sau împreună cu 

Școala Politehnică, este reluată şi cu mai multă vigoare de intelectualii bănăţeni, amintindu-i 

cu acest prilej pe Sever Bocu, Dr. Emil Pocreanu, Prof. Dr. Traian Lalescu, rector al Școlii 

Politehnice, Stan Vidrighin, primarul Timișoarei, precum şi un număr însemnat de profesori 

care au funcţionat la Timişoara în cadrul facultăţilor de ştiinţe şi de agronomie refugiaţi de la 

Cluj în perioada Dictatului de la Viena.  

Abnegaţia cu care este susținută şi seriozitatea argumentației necesare înfiinţării 

                                                           
1
 Botiș, T. - Monografia Familiei Mocioni, Editura Academiei Române, 2015. 
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Universităţii de Vest în capitala Banatului devine realitate peste scurt timp, dar, din păcate, 

numai în Monitorul Oficial, prin Decretul-lege numărul 660 din 30 decembrie 1944 şi 18 

ianuarie 1945. Cine sunt însă autorii înmormântării Universităţii din Timişoara încă înainte de 

a se naşte? La scurtă vreme după legiferarea înfiinţării Universităţii de Vest, încep urzelile la 

adresa conducerii Eforiei Universităţii - promotoarea ideii de universitate bănățeană -, cu 

referire la Sever Bocu şi la grupul de intelectuali bănăţeni. Edificator în acest sens este 

articolul scris de Ion Stoia-Udrea, la comandă politică comunistă, apărut în martie 1945, după 

evenimentele de la Ialta din februarie 1945 şi după instalarea Guvernului comunist Dr. Petru 

Groza, la 6 martie 1945, în revista de orientare socialistă „Vrerea”, din care citez următorul 

text „Şi, astfel, primul episod al Universităţii de Vest din Timişoara se încheie încă înainte de 

aşi deschide porţile sale pentru tinerii studenţi din această parte de ţara. Prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale, Ştefan Voitec, s-au sistat lucrările de constituire a 

facultăţilor şi catedrelor Universităţii”. Apar, în schimb, la scurtă vreme, Decretele-lege 

104/1945 şi 667/1945, prin care se înfiinţează Facultatea de medicină şi pentru înfiinţarea 

Facultăţii de agronomie în cadrul Şcolii Politehnice. 

In august 1948 apare în Monitorul Oficial nr. 177 Legea reformei învăţământului, prin 

care se pun bazele sovietizării învăţământului românesc, iar în octombrie 1949, în baza acestei 

legi, se organizează învăţământul superior din Timişoara, prin înfiinţarea a patru ”institute” 

(după terminologia sovietică a vremii) de învăţământ superior, şi anume: Institutul Politehnic 

(prin transformarea Şcolii Politehnice), Institutul Agronomic, Institutul de Medicina şi 

Institutul Pedagogic. 

Ceea ce a urmat din anul 1949 si până în prezent în învăţământul universitar 

timişorean, în învăţământul românesc, în general, este cunoscut. Izolarea îndelungată a 

României de lumea civilizată şi de Europa occidentală a cauzat apariţia unui decalaj 

major între învăţământul european (şi mondial) şi cel românesc, mai cu seama în 

domeniul mentalităţilor, conceptului, filosofiei flexibile şi elastice a sistemelor 

educaţionale, mobilităţilor, compatibilizării şi al dotărilor necesare personalului didactic 

şi de cercetare ştiinţifică. Dacă în anumite domenii, mai cu scamă în planul pregătirii 

teoretice, învăţământul românesc, într-o oarecare măsură, a „ţinut pasul” sau a încercat să 

menţină un decalaj acceptabil, în schimb în multe domenii şi aspecte concrete (anume când 

am început să cunoaştem, prin comparaţie, ce progrese s-au petrecut în lume în învăţământul 

superior, în cercetarea ştiinţifică şi în tehnologia didactică), cinstiți fiind, trebuie să 

recunoaștem că este necesar un imens efort de compatibilizare al învățământului, în general, și 

a celui superior, în special din toate punctele de vedere, cu sistemul educaţional european şi 

mondial. Aprecierea pe care nu puţini dintre noi o fac, pornind de la reuşita profesională a 

unor elite care s-au format în învăţământul românesc în perioada comunistă, că am avut și 

înainte de 1990 un învăţământ performant, cred că trebuie nuanţată şi reconsiderată. Ştim cu 

toţii că mulţi, foarte mulţi români, inclusiv foşti colegi sau studenţi din universităţile 

timişorene - medici, ingineri, profesori, economişti, arhitecţi, jurişti etc. nu profesează în 

specialitatea în care s-au format în România, cei mai mulţi ocupând  „job-uri” mult inferioare 

pregătirii conferite de diploma obţinută în ţară. Nu este necesar să exemplific, pentru că sunt 

cunoscute aceste cazuri. 

După 1990, a urmat ”o explozie”, până la un punct firească, dar cu o remarcă necesară 

referitoare la extinderea haotică a învățământului universitar românesc, extindere la care au 

contribuit toți cei care, într-un fel sau altul, au decis cu referire la evoluția universitară. 

Legislația universitară adoptată după 1990, inconsecvențele în aplicarea acesteia (chiar și atât 

de permisivă) au determinat ”multiplicarea” galopantă, necontrolată a ”universităților”. 

Astfel, într-un timp scurt (circa 10-15 ani), s-a ajuns ca în România să funcționeze peste 100 

de universități (circa jumătate de stat și jumătate private), iar numărul studenților a crescut de 

peste 10-12 ori. Creșterea numărului de studenți a reprezentat o necesitate având în vedere 
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extrem de redusa ”intelectualizare” a societății românești în perioada comunistă (60.000 

studenți la 22 milioane de locuitori, respectiv 270 studenți la 100.000 locuitori, față de media 

europeană de circa 3500 studenți/100.000 locuitori). Această creștere necontrolată, rapidă (de 

la 60.000, în anul 1989, la circa 600.000 studenți, în anul 2010), produsă într-un timp extrem 

de scurt, a determinat apariția ”unui contingent masiv” de cadre didactice, asupra calității 

academice a acestora, din decență, nu ne pronunțăm. Considerăm că aceasta este cauza 

principală a ”diluării” calitative a învățământului universitar actual. În consecință, este 

necesară o reformă structurală și calitativă urgentă, o nouă arhitectură a universității 

românești. 

Ideea organizării Universității Metropolitane Timișoara, după cum am prezentat la 

istoricul acesteia înainte de 1945, nu este nouă nici pentru perioada actuală (după 1990). În 

anii 1993-1994 un proiect cu finanțare și asistență managerială britanică a inițiat 

restructurarea aparatului administrativ al celor patru universități de stat într-unul singur la 

nivelul Timișoarei care să deservească toate universitățile timișorene. Proiectul a eșuat din 

cauza incompatibilității principiilor manageriale și administrative ale conducătorilor celor 

patru universități din acel moment. 

În anul 2003, cu prilejul Zilelor Academice Timișene, ediția a VIII-a , acad. Păun Ion 

Otiman, rectorul de atunci  al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului Timișoara, prezintă lucrarea ”Universitatea din Timișoara - un proiect de 

universitate metropolitană la început de secol XXI”. Deși au fost prezenți la lucrări 

reprezentanți din conducerea Ministerului Educației și Cercetării (ministrul și un secretar de 

stat) precum și toți rectorii timișoreni, nu au avut nicio reacție la lucrarea prezentată, atitudine 

ce a fost interpretată  ca o respingere unanimă (cu excepția autorului) a ideii. În ultimul an de 

mandat (2016), rectorii prof.univ.dr. Ștefan Drăgulescu și prof.univ.dr. Nicolae Robu și 

senatele de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” și Universitatea 

Politehnica au purtat discuții pentru o posibilă fuzionare – embrion al Universității 

Metropolitane din Timișoara, fără, după cum s-a văzut, nici un fel de finalitate. 

În anul 2019, rectorul actual al Universității de Vest, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, a 

prezentat în Revista Market Watch nr. 213/2019 un punct de vedere, interesant și rezonabil, 

privind organizarea la Timișoara a unui ”Centru Universitar” de tip metropolitan. 

Consider că, în cazul în care avem în vedere intenţia de a compatibiliza în viitor 

învăţământul nostru cu cel european, în care, de fapt, după aderarea la UE și la Declarația de 

la Bologna, ne aflăm, este necesar să cunoaştem şi să ne înscriem în principalele direcţii de 

evoluție ale învăţământului european, inclusiv prin luarea în dezbatere a ideii Universităţii 

Metropolitane din Timişoara. Dacă se va accepta și pune problema restructurării 

universităţilor româneşti, în sensul concentrării acestora de la 49 universităţi de stat, în 

prezent, la un număr de 10-15 universităţi, atunci acest proces trebuie pregătit temeinic, atât 

din punct de vedere conceptual, structural şi motivaţional, cât şi juridic. 

Libera circulație, atât de caracteristică comunității europene, prin care oamenii, ideile, 

produsele (atât cele materiale cât şi cele spirituale) şi capitalul circulă fără restricţii, fără 

frontiere şi fără vămi, poate fi edificată numai într-o şcoala în care se îmbină benefic educaţia 

naţionala cu cea internaţională, multiculturală, plurilingvistică, cu toleranţa religioasă. În acest 

sens, spiritul universalităţii şcolii, al educaţiei trebuie să primeze. Ideea cosmopolitismului, 

atât de mult blamat în comunism, ca motivaţie a izolării noastre, ideea naţionalismului 

primitiv, atât de puternic susţinut în prezent de extremiştii politici de stânga și de dreapta, dar 

nu numai, ca doctrină a închistării, insularizării şi enclavizării așa zisă națională sau 

identitară, ideea intoleranţei religioase contravin, acum, la început de nou secol şi mileniu, 

ideii europene. 

Iată de ce ideea şcolii  (universității) metropolitane, comprehensive, 

multiculturale, plurilingvistice, interetnice, îndreptată spre universalitate inter și 
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transdisciplinaritate, toleranţă şi respect faţă de aproapele nostru, indiferent în ce crede şi în ce 

limbă maternă se exprimă, este ideea - simbol a contemporaneităţii şi a viitorului, este ideea 

fundamentală a libertăţii. Ideea unității sau acceptabilității spirituale a Europei, a armoniei 

sociale, interetnice şi interconfesionale și a toleranţei, constituie cel  mai mare câştig după 

căderea fizică a  zidului Berlinului şi al prăvălirii multor ziduri virtuale din mentalitatea 

noastră. 

În a doua parte a secolului al XX-lea (acest secol atât de zbuciumat, caracterizat de 

atâtea deznădejdi pentru locuitorii din jumătatea estică a Europei) s-au pus temeliile 

instituţionale (politice, juridice, economice, sociale, culturale şi morale) ale Uniunii Europene. 

Din anul 1990, am început şi noi, românii, să învăţăm, e adevărat greu, chiar foarte greu, ce 

înseamnă să fii liber, să gândeşti liber, să te exprimi liber, să mergi liber, într-un cuvânt să fii 

in pas cu lumea liberă. Desigur, deprinderea și învăţarea libertăţii nu este o lecţie atât de 

simplă precum li s-a părut multora dintre noi la începutul libertăţii noastre iar unora încă li se 

pare și acum la fel de dificilă.  De aceea, cred că şi în cazul învăţării lecţiei libertăţii cuvântul 

cel mai greu de spus îl are tot şcoala și universitatea, adică educația. 

Universitatea ca școală superioară, ca instituţie de înaltă educație, într-o societate 

democratică, are ca primă obligaţie faţă de studenții săi, indiferent de vârstă, să-i înveţe 

corecta lecţie a libertăţii. Dar, pentru a reuşi în acest demers atât de necesar, în primul rând 

universitatea  sau, în sens mai larg școala, trebuie să fie un spaţiu al libertăţii, al exprimării 

libere a ideilor, un spaţiu al dezbaterilor libere a opiniilor, un spaţiu al pluralismului, un spaţiu 

fără graniţe, fără îngrădiri, neenclavizat şi neinsularizat din nici un punct de vedere. 

 Plecând de la aceste considerente preliminare, dar deosebit de importante pentru 

subiectul ales, prezint în deschiderea Zilelor Academice Timișene - 2019 un punct de vedere 

referitor la restructurarea şi reforma învăţământului superior românesc, pornind de la o 

posibilă, utilă și de ce nu necesară Universitate Metropolitană la Timişoara.  

De la apariţia primei universităţi, cu aproape un mileniu în urmă, în anul 1088, la 

Bologna şi până acum, la trecerea într-un nou secol şi mileniu, universitatea a constituit 

comunitatea academică de primă importanţă pentru societatea omenească, jucând un rol 

determinant în domeniul cunoaşterii, al progresului şi evoluţiei ştiinţifice, economice şi 

sociale. Spaţiu eterogen, multicultural, interdisciplinar, câmp de interferenţă a principalelor 

idei-forţă ale cunoaşterii, loc în care se reunesc cei mai evoluaţi actori ai societăţii umane - 

profesorii, cercetătorii şi studenţii - a reprezentat, dintotdeauna, cadru de generare de noi 

cunoştinţe, de dezvoltare a gândirii, de formare şi performare al purtătorilor de competenţe, 

competitivitate şi cooperare. Totodată, comunitatea academică universitară a generat şi 

continuă să genereze, în acest univers entropic care este societatea umană, mari mutaţii 

politice, economice, sociale şi juridice, fiind, în majoritatea cazurilor, locul în care s-au 

plămădit cele mai multe idei revolute, dar, din păcate, şi involute, spaţiu care a germinat mari 

dinamici sociale. Este necesar să amintim însă, în acest context, că universitatea nu a 

constituit numai locul unde s-au făcut marile experimente generatoare a nenumărate 

descoperiri, ci a reprezentat, în acelaşi timp, şi obiectul a multiple experimentări educaţionale. 

In decursul timpului s-au experimentat şi au fost adoptate diferite modele, tipuri şi structuri 

ale universităţii cu scopul clar de a găsi soluţii optime pentru procesul didactic şi ştiinţific din 

interiorul sistemului universitar. Este firesc ca acum, în condiţiile libertăţii academice, a 

libertăţii de opinie şi exprimare, ca şi universitatea românească - multe decenii încremenită - 

să caute soluţii de adaptare şi compatibilizare în spaţiul ştiinţific şi educaţional în care ne 

aflăm. Dacă acceptăm cu relativă uşurinţă, uneori formală, necesitatea unei reforme 

universitare profunde, îmi este teamă însă că, datorită conservatorismului nostru funciar, 

abordarea acesteia se face cu sfială, cu neîncredere şi de ce să nu recunoaştem, nu de puţine 

ori, şi cu teamă. 
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Decizia cu privire la reformarea structurală a universităţilor noastre nu poate să fie 

luată fără a cunoaşte ce s-a întreprins în lume, în această direcţie, până la această dată. După 

cum, desigur, se cunoaşte, pe plan mondial s-au conturat două tendinţe, două modele, clare şi 

distincte totodată, în ceea ce priveşte structura universităţilor. Deci, tema la care doresc să mă 

opresc în continuare se referă la controversata paradigmă a structurii universităţilor româneşti 

şi la căile de reformare a acestora prin specializare domenială sau integrare complexă, 

comprehensivă,  metropolitană, teme care s-au conturat de-a lungul timpului în arhitectura 

universitară internațională. 

Universităţile din primul model, cel mai vechi, care a cuprins şi cele mai performante 

şcoli superioare din Europa, a evoluat, după secolul al XIX-lea, în ambele direcții, adică atât 

pe structura universității domeniale cât și metropolitan-comprehensive. 

Universităţile din al doilea model, majoritar în America, au învăţământul integrat în 

universităţi comprehensive metropolitane, printre cele mai performante şcoli superioare  şi 

centre de cercetare de excelenţă pe domenii din SUA le întâlnim în astfel de universităţi.  

Pe lângă cele două modele structurale dominante, în timp au apărut și s-au diversificat 

universitățile vocaționale, în general de dimensiuni reduse ca număr de studenți și profesori, 

structurate pe specializări artistice (conservatoare, arte vizuale, teatru și film) și sportive. 

Analizând, în comparație internațională, numărul universităților din România, 

dispersia regională, fărâmițarea domenială, poziția acestora în clasamentele universitare 

internaționale, finanțarea învățământului superior și destinația fondurilor pentru cercetarea 

universitară, performanțele științifice,  calitatea, eficacitatea și poziția europeană a 

universității românești este, în opinia mea, mai mult decât precară. Prin urmare, este absolut 

necesară o reformă profundă a  universității românești, atât din punct de vedere 

structural cât și funcțional. 

Din analiza clasamentelor (topurilor) internaționale, se desprinde evident că în top 100 

se află 96 universități complexe de tip metropolitan-comprehensiv și numai patru universități 

domeniale (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ETH Zürich, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), California Institute of Technology (CIT-Caltech)). Universitățile din 

Top 100, 200 și chiar 500 provin, în general, din țări europene mici și mijlocii care au masă 

critică calitativă și cantitativă evidentă, în care se alocă peste 6% din PIB pentru educație și 

1,5-2,8% pentru învățământul superior (tabelul 1, figura 1). Aceste universități se plasează pe 

poziții academice superioare deoarece finanțarea se ridică la peste 200.000 €/staff (comparativ 

cu 3200 €/staff în România) și 15.000-12.000 €/student (față de 2000 €/student în România). 

În aceste universități din fondurile financiare totale sunt alocate peste 40% pentru cercetarea 

științifică (față de 10-12% în România). 

Alți  factori structurali negativi în România îi reprezintă  alocarea extrem de redusă 

(cea mai de jos din Europa) pentru educație și cercetare  (figura 2, 3 și 4), ponderea 

ridicată a costurilor aferente staffului neacademic, determinat de numărul ridicat al 

personalului administrativ (în cazul Timișoarei universitare stafful administrativ reprezintă 

32,4%, enorm de mult față de 8-10% în universitățile europene), precum și structura 

defectuoasă a cheltuielilor destinate procesului de învățământ propriu-zis, unde ponderea 

cheltuielilor de personal depășește 50%, cheltuielile aferente problemelor sociale studențești 

ajung la 20-25% din totalul cheltuielilor, iar procesul academic propriu-zis (aparatură, 

consumabile, documentare-informare, amortismente) consumă o parte nespus de redusă din 

cheltuielile aferente, cazul Timișoarei universitare fiind elocvent (tabelul 2). Pe lângă acestea, 

universitățile românești, cu puține excepții, au un număr mic, exagerat de mic, de studenți 

(circa 5000-6000 studenți în medie pe o universitate și 400-500 cadre didactice), comparativ 

cu 35000-40000 studenți și 4000-4500 staff în universitățile de top, fiind situate cu mult sub 

masa critică minimă necesară unei performanțe academice acceptabile. 
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Tabelul 1 

Tabelul sintetic al universităților din câteva țări europene non UE și membre UE 

Țările 
Top Finanțare, mii € % PIB Nr. stud/ 

100000 loc. 100 200 500 1000 Staff Stud. Educație Înv. sup. 

UK 7 17 42 80 215 18,0 6,77 1,79 3651 

DE 3 13 38 60 196 13,0 4,52 1,22 3703 

CH 3 5 7 15 199 23,0 5,01 1,24 3544 

NL 3 6 11 13 186 14,0 5,40 1,69 4929 

SE 3 5 7 11 191 17,0 7,05 2,75 4326 

DK 2 3 5 6 172 16,0 7,63 1,11 5516 

BE 2 2 6 8 166 12,0 6,76 1,45 4494 

NO 1 2 4 4 181 19,0 7,68 1,87 5325 

FI 1 1 5 10 154 12,0 6,75 1,79 5415 

AT 0 1 5 11 140 14,0 5,43 1,74 4955 

CZ 0 1 3 5 62 4,8 4,41 1,29 3524 

PL 0 0 3 11 56 3,4 4,81 1,46 4215 

HU 0 0 1 4 59 3,2 4,26 1,08 3004 

RO 0 0 0 2 32 2,0 2,72 0,79 2709 

TM 0 0 0 1 56 3,3       
 

 
Fig. 1.Distribuția pe țări a universităților în clasamentele europene – Top 100, 200, 500, 1000 

Tabelul 2 

Universitățile timișorene de stat* 

 
Studenți 

Personal 

A/NA** 

Venituri, 

mil. lei 

Cheltuieli (mil. lei) 

Personal Cercetare 

UPT 12900 1780/620 234 106 19 

UVT 14800 1060/300 176 80 15 

UMF 8800 780/370 130 88 4 

USAB 5000 510/90 71 30 2 

TOTAL 41500 4130/1380 611 304 40 

Sursa: *Rapoartele anuale ale rectorilor (2015-2018) 

** A - staff academic; NA - staff neacademic. 

 

La structurile (deficitare) și dimensiunile (reduse) și mai cu seamă finanțările actuale 

(precare), cu rarisime excepții (4-5 universități din cele peste 100 ale României) nu întrunesc 

condițiile minime necesare pentru a fi competitive, în activitatea științifică, mai în toate 

cazurile, este absentă sau limitată, cea mai importantă caracteristică a competitivității, pluri 
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și transdisciplinaritatea. Această situație de non-competitivitate științifică este prezentă, 

între anumite dimensiuni, și în cazul universităților timișorene de stat (tabelul 2) 

După această prezentare, ne punem întrebarea firească: ce să alegem, ce cale să 

urmăm, acum, în România, în Timișoara? Fiecare model are avantajele şi dezavantajele sale. 

Modelul pe care îl vom adopta, având în vedere evoluţia prezentă şi viitoare, mutaţiile 

structurale profunde, schimbări structurale interne în învăţământul superior sunt imperios 

necesare a se produce. Le cere realitatea, viaţa, piaţa şi dinamica acestora.  

Pentru a concretiza gândurile şi ideile de reformare a Universităţii Metropolitane din 

Timișoara pe modelul universitar exhaustiv, complex,  voi prezenta, în continuare, câteva 

puncte de vedere personale cu privire la adaptarea structurii, rezultate din experiența 

internațională a universităților de top. 

Referitor la masa critică necesară structurării unei universități metropolitane, din 

experiența țărilor care au trecut prin acest proces de reformă și care se plasează în Top 100, 

200 sau (măcar) 500, rezultă următoarele: 

- structura complexă a domeniilor (specializărilor) de licență, masterat și doctorat în 

care sunt cuprinse științele fundamentale, IT, științele socio-umane, literele, științele vieții și 

ale mediului, științele inginerești (tehnice, agroalimentare, silvice), domeniile vocaționale 

etc.; 

- preponderență (peste 40-50%) în finanțarea cercetării științifice universitare prin 

competiție deschisă (caracteristică universităților de cercetare); 

- alocarea pentru învățământul și cercetarea universitară a minimum 1,5% din PIB 

(pentru educație, în general, minimum 6% din PIB); 

- cheltuielile finanțate public și privat minimum 200.000 €/staff și 12.000 €/student; 

- dimensiunea fizică, minimum 35.000-40.000 studenți și 4000-4500 staff, din care 

maxim 8-10% stafful neacademic. 
 

 
Fig. 2. % din Produsul Intern Brut alocat pentru 

educație în câteva țări europene 

 

 
Fig. 3. Ponderea cheltuielilor cu învățământul 

universitar din PIB (%) în câteva țări europene 
 

 
Fig. 4. % din Produsul Intern Brut alocat pentru 

cercetare - dezvoltare în câteva țări europene 

 
Fig. 5. Alocările financiare în universități din 

câteva țări europene, mii €/Staff 
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Fig. 6. Cheltuielile cu studenții în câteva țări europene 

(mii euro/student) 

 

 
Fig. 7. Numărul de studenți la 100.000 loc. în 

câteva țări europene (2016) 

  

 

Concluzie: Cercetând datele tabelului 2 referitoare la învățământul superior 

universitar timișorean, prin comparație cu cerințele unei universități comprehensive 

metropolitane (reprezentată de masa critică a acesteia), considerăm că pentru Timișoara 

universitară soluția structurii metropolitan-comprehensive este necesar de acceptat și 

realizat. Dealtfel, acest model de universitate trebuie, cu prioritate, acceptat, legiferat și 

realizat în toată România, concretizat în maxim 10-15 universități metropolitane, 

comprehensive la nivelul întregii țări. 

Sper că, în cazul în care vor exista voință și dorință, ideea fiind acceptată, 

Universitatea Metropolitană din Timișoara poate prinde contur juridic prin lege, deoarece 

problemele tehnice și manageriale nu sunt insurmontabil de realizat. 

Alături de speranța în reforma universitară românească și timișoreană profundă, am 

încă un argument. În Europa și în lume, în general, în prezent se discută și se realizează 

Consorții interuniversitare  europene și internaționale. Iar noi, din păcate, am rămas la 

practica învechită a Universității anacronice românești parohiale. Sper, nu pentru (prea) mult 

timp! 
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ÎNCEPUT DE AN ÎN FERMELE VEGETALE,  

GRIJILE ȘI SPERANȚELE FĂURITORILOR DE PÂINE 
  

 

 

 La început de an agricultorii privesc 

cu îngrijorare la efectele modificărilor 

climatice asupra plantelor din toate genurile 

și speciile cultivate, survenite în ultimii ani, 

pentru a putea să-și stabilească un plan de 

cultură cu specii și soiuri cât mai adecvate 

condițiilor pedoclimatice din zona în care 

lucrează. 

  Un fapt este evident și anume că în condițiile în care se cultivă, în majoritatea 

fermelor, soiuri și hibrizi creați în alte țări, cu alte condiții climatice, prima problemă care 

trebuie rezolvată este cea de a alege materialul biologic cel mai adecvat, cu mare capacitate de 

adaptare la specificul din noul areal în care-i cultivat și cu rezistență genetică foarte bună la 

factorii de stres, respectiv la ger, secetă și la bolile și dăunătorii frecvenți în zonă. 

  Desigur că la stabilirea planului de cultură este nevoie să se pornească de la suprafața 

rămasă pentru culturi de primăvară, care sunt obligațiile contractuale deja încheiate, care este 

sistema de mașini existentă în fermă, plantele cultivate în anul anterior, starea de fertilitate a  

solului stabilită pe bază de analiză făcute în laboratoare agrochimice, care sunt posibilitățile 

reale de fertilizare în raport cu starea de vegetație a culturilor de toamnă și de necesarul de 

îngrășăminte care rezultă din planul de fertilizare  stabilit pentru plantele de primăvară, tipul 

de cultură (neirigat sau irigat) ș.a. 

  Aceste lucrări se impun a fii efectuate cu răbdare, atenție dar și cu cunoștințe bune de 

specialitate, consultând dacă-i necesar și cercetătorii din stațiunile agricole apropiate, cadrele 

didactice de la facultățile cu profil de agricultură, specialiști de la serviciile de consultanță 

agricolă și alți. 

  Greșelile care se fac în aceste probleme la început de drum, în cele mai multe cazuri 

se corectează greu pe parcursul anului.  

  În aceste zile sunt de rezolvat o serie de probleme din fermă, unele restante alături de 

cele specifice acestei perioade cum sunt: 
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 efectuarea reparațiilor la întregul set de mașini și tractoare care vor intra în lucru în 

primăvara care vine; 

 verificarea stării de vegetație a culturilor semănate în toamnă, prin metoda moniliților 

și analizarea acestora, lucrarea fiind imperios necesară datorită răsăririi eșalonate a 

culturilor în toamnă, fapt datorat secetei pronunțate din perioada în care s-au înființat. 

În același  lan de rapiță găsim plante cu 2 – 3 frunze și plante cu 5 – 7 frunze, plante 

cu diametru la colet de 2 – 3 mm și până la plante cu diametru de 7 – 8 mm, la 

cerealele de toamnă sunt plante neînfrățite alături de plante înfrățite; 

 transportarea în câmp, în zona solurilor acide, a amendamentelor cu calciu, corectarea 

reacției solului fiind prima condiție pentru ca aceste soluri să de-a recolte eficiente 

economic; 

 eliberarea ultimelor suprafețe rămase cu resturi vegetale și în ferestrele bune de lucru 

și dacă solul permite să se execute lucrările de bază; 

 în caz că apare crustă de gheață la suprafața zăpezii și este pericol de asfixiere a 

plantelor,aceasta trebuie spartă prin trecerea cu tăvălugi sau alte utilaje care pot 

efectua această lucrare; 

 verificarea permanentă a stării produselor depozitate, și încă alte multe probleme 

curente existente în ferme. 

 

 

Prof.dr.ing.Adrian Borcean                                  Prof.dr.ing. Gheorghe David 
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PALMIERUL- PLANTĂ DECORATIVĂ PENTRU SPAȚII URBANE 

 
 

Palmierii sunt cele mai frumoase şi apreciate plante de apartament, decorative prin 

frunze. 

În zonele de origine, ţinuturile tropicale şi subtropicale din Mexic, Australia, Asia, Africa şi 

Europa, ating dimensiuni uriaşe şi au o importanţă economică deosebită. La noi în ţară palmierii 

se cultivă numai în scop decorativ. 

Partea decorativă a palmierilor o constituie tulpina (stipul), care se termină cu un buchet de 

frunze penate sau palmate. Frunzele au teaca bine dezvoltată, sunt mari, ating lungimea de câţiva 

metri şi lăţimea de zeci de centimetri. 

Inflorescenţa este închisă în primele faze într-o bractee mare şi poate fi spadice sau racem, 

formată din flori numeroase mici, galbene sau alb lăptos. Fructul este o bacă de dimensiuni diferite 

de la 2 - 3 cm la 40 - 50 cm diametru. 

După forma frunzelor, se deosebesc două grupe de palmieri: cu frunze tip penat 

(Cocos, Chamaedorea, Howea, Phoenix) şi cu frunze de tip palmat (Chamaerops, Livistona, 

Rhapis, Trachycarpus, Washingtonia). 

 

PALMIERI CU FRUNZE TIP PENAT 

Cocos weddeliana (syn. Syagrus weddeliana Mort) – este considerat cel mai graţios 

palmier pentru apartamente. Planta tânără este practic acaulă, dar cu timpul formează un trunchi 

înfăşurat de o reţea de fibre negricioase. Frunzele lungi de 40 - 60 cm, alcătuite din foliole fine, 

sunt foarte elegant arcuite.  

Cocos nucifera – este cultivat în apartamente, are frunze lungi, penate, împărţite în 

fâşii liniare, inserate direct pe tegumentul lemnos-fibros al uriaşei seminţe. Sămânţa iese 

parţial din pământ conferind plantei un aspect exotic. 

Pentru cultivare în ghiveci a fost selecţionată varietatea horticolă „Nino”, mai mică în înălţime 

şi compactă, cu frunze splendide, înguste şi strălucitoare. 

 
   

                                      
 

    Cocos weddeliana                                                       Cocos nucifera  
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Chamaedorea elegans (syn. Neanthe elegans) – este un palmier care creşte repede, în 

6 - 7 ani poate ajunge la peste 2 m înălţime. Originar din Mexic, are tulpini lungi şi subţiri 

care poartă frunze elegante, lanceolate, late de 2,5 cm şi lungi de 45 - 60 cm. 

Varietatea „Bella” este originară din pădurile montane ale estului Guatemalei şi diferă 

de specia tipică prin aspectul compact şi creşterea mai lentă. Are tulpini robuste şi frunze 

înguste, subţiri şi uşoare. 

Chamaedorea metallica (syn. Chamaedorea tenella) – are o tulpină rezistentă, dar 

subţire, lungă de 60 - 90 cm. Originară din Mexic, are frunzişul în formă de evantai, constituit 

din frunze diferite, dar unite între ele şi separate doar la vârf. 

Chamaedorea elatior – este o plantă optimă pentru apartament. Originară din sudul 

Mexicului, are tulpini subţiri, asemănătoare trestiei şi frunze verde închis, bine separate.  

Howea belmoreana Becc (syn. Kentia belmoreana Moore et Muell) – este un 

palmier oarecum vertical care poate ajunge la 3 m înălţime. Frunzişul este dens şi compus din 

frunze înguste şi arcuite. 

Tulpinile sunt colorate în nuanţe de roşcat şi cu trecerea timpului se transformă într-un 

trunchi scurt. Produce rar flori şi fructe. 

Howea forsteriana Becc (syn. Kenia forsteriana). În mediul său natural poate atinge 15 

m înălţime, dar în casă nu depăşeşte 3 m înălţime. Are tulpini lungi de circa 90 cm care reprezintă 

suportul frunzelor arcuite formate din foliole scorţoase, situate faţă în faţă, două câte două, verzi, 

lucioase. 

Tulpinile se arcuiesc înspre exterior putând deveni chiar orizontale. Plantele cultivate 

în casă nu produc flori şi fructe. 

 

                      
  
       Chamaedorea elegans                  Howea belmoreana                        Howea forsteriana 
 
 
 

Phoenix canariensis Hort. Este unul dintre cei mai răspândiţi palmieri, datorită 

rezistenţei sale. Planta prezintă trunchi scurt şi gros, frunze mari, penate, cu foliole liniar 

lanceolate, plisate în formă de jgheab. Plantele mature au până la 50 de frunze şi lungimea de 

3 m. 

Phoenix dactylifera L. Are frunze de culoare verde-albăstrui, ating 1-4 m cu foliole 

ascuţite, aşezate strâns. Fructul bine cunoscut este comestibil. 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.4 (141) 
 

16 
 

 
      

Phoenix canariensis                            Phoenix dactylifera 
 

 
 
PALMIERI CU FRUNZE TIP PALMAT 

Chamaerops humilis L. Este singurul palmier de origine europeană. Planta are 

creştere lentă şi talie mică de 1 - 1,5 m. 

Are frunze mari, rigide, mai mult sau mai puţin divizate, de culoare verde sau verde-albăstrui. 

Peţiolii sunt lungi, prevăzuţi cu două rânduri de spini. 

Livistona australis Mart. (syn. Corypha australis Br. P.). Plantă robustă a cărei 

frunze au diametrul de 1 - 2 m, limb puternic divizat, de culoare verde metalic. 

Trachycarpus fortunei. Planta formează un trunchi puternic, fără ramificaţii, cu 

frunze în vârf. Peţiolul prezintă peri fini iar limbul foliar este foarte larg segmentat până la 

locul de prindere pe peţiol. 

Washingtonia filifera Wendl. Este un palmier cu creştere rapidă şi mai puţin 

adaptabil. Tulpina deosebit de voluminoasă, cu peţioli mult lăţiţi şi ţepoşi, purtători de frunze 

largi, segmentate în întregime. Vârfurile lobilor se desfac în fire subţiri, filiforme ce se 

răsucesc.  

 

 
     

Chamaerops humilis                                         Livistona australis 
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Trachycarpus fortunei                               Washingtonia filifera 

 
 

Palmierii sunt plante cu creştere lentă. Vegetează mai intens vara, iar iarna se simt 

bine şi la o temperatură de 8 - 12°C, în funcţie de specie. După cerinţele faţă de temperatură, 

palmierii se împart în trei grupe: 

- palmieri pentru spații călduroase (Cocos); 

- palmieri pentru spații temperate (Howea, Phoenix, Livistona); 

- palmieri pentru spații reci (Chamaerops, Washingtonia). 

Preferă spaţiile luminoase dar suportă şi semiumbra, acţiunea directă a razelor solare 

determină apariţia de pete pe frunze. Sunt sensibile la schimbările bruşte de temperatură şi la 

curenţii de aer. 

Umiditatea trebuie asigurată în sol şi în atmosferă, dar nu suportă apa stagnantă. Lipsa 

umidităţii atmosferice provoacă uscarea vârfului la frunzele tinere, pentru cele mature acest 

fenomen este natural. 

Substratul de cultură trebuie să fie bogat în substanţe nutritive şi nu prea uşor. 

Amestecul folosit are următoarea compoziţie: pământ de frunze, mraniţă, pământ de 

ţelină, în proporţii egale, la care se adaugă 1/6 nisip grosier. 

Sunt printre cele mai apreciate şi întâlnite plante de interior. Vara pot fi aşezate şi în 

grădini, dar nu expuse direct la soare. Având şi specii de talie mai mare sunt recomandaţi 

pentru holuri, sufragerii, birouri şi săli de festivităţi. 

 

 

Prof. dr. ing. Băla Maria,  

Prof. dr. ing. Iordănescu Olimpia Alina,  

Asist. dr. ing. Toța Cristina 
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TRICHINELOZA – O BOALĂ MEREU ÎN ACTUALITATE 

 

Trichineloza este o boală parazitară cosmopolită, contractată de om prin consumul de 

carne crudă sau insuficient preparată termic care conține larvele infestante ale unui nematod 

vivipar din genul Trichinella. 

În producerea bolii sunt implicate mai multe specii: Trichinella spiralis, T. nativa, T. 

britovi, T. murrelli, T. nelsoni, T. pseudospiralis, T. papuae. 

Trichinella spiralis este specia cea mai cunoscută, porcul domestic prezentând o 

receptivitate maximă, urmat de celelalte mamifere: câinele, pisica, vulpea, lupul, mistrețul, 

ursul, șoarecele, șobolanul, inclusiv omul (fig.1). 

 

 

Fig. 1. Trichinella spiralis (https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-

dentistry/trichinella-spiralis)  

 

Ciclul de viață al parazitului este autoheteroxen, toate stadiile de dezvoltare se 

realizează pe o singură gazdă. Infestarea se realizează prin consumul de carne în care se 

găsesc larvele infestante de Trichinella. Sub acțiunea sucurilor gastrice, larvele sunt eliberate 

din chiști, pătrund în mucoasa intestinală, unde vor avea loc năpârlirile până la stadiul de 

adulți. Femelele fecundate se înfundă în mucoasa intestinală unde depun larve. Acestea 

migrează pe cale limfatică, apoi sanguină, fiind dispersate cu circulația generală în întreg 

organismul. Larvele ajung în musculatura striată dupa 6-12 zile. În jurul larvelor se formează 

chistul trichinelic care se dezvoltă complet in trei luni (fig.2). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichinella-spiralis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichinella-spiralis
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Fig. 2. Ciclul biologic pentru Trichinella spp. 

(https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichinella-spiralis) 

 

Sursa de infestare pentru animale și om este reprezentată de animalele care conțin în 

musculatură larve sau chiști de Trichinella. Infestarea se realizează prin carnivorism. 

Femelele în lactație pot transmite larvele prin lapte. Păsările carnivore după ce consumă 

musculatura parazitată, elimină larve prin fecalele lor. 

Canibalismul constituie un alt mod de infestare la șobolani și la porci prin codofagie și 

otofagie. Prezența sobolanilor în crescătoriile de porcine reprezintă un indicator important al 

apariției și menținerii infestației. 

În cadavre, larvele supraviețuiesc 3 săptămâni, în ciuda putrefacției. La 58°C, larvele 

libere mor în 10 minute. Prin sărare și afumare larvele nu sunt ditruse. Animalele cu sânge 

rece sunt nereceptive, dar puse în condiții de temperatură crescută pot face infecția. 

Caii se pot infesta dacă sunt alimentați cu resturi nesterilizate de la abatoarele de porci. 

Infestarea omului este dependentă de obiceiurile alimentare de a consuma carne crudă sau 

insuficient preparată termic. La animale, parazitul rezistă toată viața acestora, iar la om poate 

să reziste peste 25 de ani. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichinella-spiralis
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Relațiile epidemiologice în trichineloză se pot concretiza într-un ciclu domestic în care 

actorii principali sunt porcul și șobolanul; acestora li se alătură calul, câinele și pisica. Al 

doilea ciclu este cel silvatic și este reprezentat de mistreț, vulpe, urs. Cea mai importantă 

verigă de legătură dintre cele două cicluri este șobolanul. Ciclul domestic are importanță 

relevantă pentru sănătatea publică. 

Boala evoluează după o perioadă de incubație de câteva zile, sub două forme clinice: 

intestinală și musculară. 

La om, se manifestă prin dureri abdominale, diaree sau constipație, vomă, febră, stare 

generală alterată, o stare similară paraliziei, dureri de cap, erupții cutanate, dificultăți la 

înghițire sau la deschiderea gurii, pierdere în greutate, tulburări de vedere. 

La animalele de interes economic, după sacrificare, diagnosticul se stabilește în urma 

examinării cărnii, realizat prin trichineloscopie și digestie artificială. Pentru efectuarea acestor 

tehnici de diagnostic se vor recolta probe de musculatură din zonele de elecție. 

În prezent, terapia trichinelozei la animale și la om se bazează pe utilizarea unor 

antihelmintice cu spectru larg antiparazitar (derivații benzimidazolici, cei tiazolici și 

avermectinele) asociate cu o terapie simptomatică. 

Utilizarea produselor antihelmintice s-a dovedit a fi eficientă în infestația cu formele 

adulte ale T. spiralis. Eficacitatea terapeutică scade atunci când parazitul și-a definitivat 

evoluția ca larvă infestantă în musculatură. 

Recomandări: 

 Examenul trichineloscopic și digestia artificială se vor executa în mod obligatoriu 

pentru tăierile de animale receptive la trichineloză, indiferent de apartenență și locul 

de sacrificare. 

 Controlul trichineloscopic se face pentru carnea provenită de la porc, mistreț, cal, urs, 

nutrie care pot prezenta un pericol pentru sănătatea umană. 

 În unitățile de alimentație publică nu vor fi admise cărnuri care nu au fost controlate 

trichineloscopic și nu poartă ștampila ”FĂRĂ TRICHINĂ”. 

 Carnea, organele și subprodusele de la animalele cu infestații masive se confiscă și se 

denaturează. 

 Produsele și subprodusele din carne rezultate de la abatoare vor fi sterilizate înainte de 

a fi oferite în hrana porcilor. 

 Se vor ecarisa cadavrele provenite de la animalele receptive. 

 Trebuie asigurată igiena corespunzătoare în adăposturile de animale și depozitele de 

furaje. 
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 Se vor efectua deratizări periodice urmate obligatoriu de colectarea și distrugerea 

cadavrelor. 

 Este necesar ca alimentația si îngrijirea porcilor să fie conform standardelor pentru a 

evita canibalismul și coprofagia. 

 Se va acorda atenție controlului circulației animalelor care pot reprezenta o legătură 

între cele două cicluri domestic/silvatic. 

 Pericolul infestării umane, posibilitățile de infestare, importanța examenului 

trichineloscopic obligă o educație sanitară a populației. 
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ECTOPARAZITISMUL CU MUSCIDE LA ANIMALELE DE RENTĂ 

 

Deoarece toamna lungă și caldă precum și începutul atipic din punct de 

vedere meteorologic al iernii favorizează menținerea în continuare a populațiilor 

de muște nu este nepotrivită abordarea problemei ectoparazitismului cu aceste 

insecte asupra animalelor de fermă. Diferitele specii ale familiilor Muscidae şi 

Fanniidae atacă animalele în grade diferite în raport cu numeroşi factori de 

mediu şi cu coordonatele geografice ale fermelor. Hrana diversă, uşor de găsit şi 

locurile de pontă numeroase asigură menţinerea unor populaţii de muscide şi 

faniide suficient de numeroase pentru a fi luate în considerare, cel puţin ca 

stânjenitori ai realizării producţiilor animalelor.  

În grajdurile de porci predomină M. domestica, urmata de Fannia 

canicularis, pe când în cele de bovine primul loc este ocupat de Stomoxys 

calcitrans. Adăposturile viţeilor sunt populate mai ales de M. domestica şi F. 

canicularis. Fauna adăposturilor cabalinelor este alcătuită în principal de M. 

domestica şi S. calcitrans. În îngrăşătoriile de miei predomina M. domestica. 

Muştele de grajd prezintă importanţă în îngrăşătoriile de porci în care 

evacuarea gunoiului se face mecanizat, în adăposturile de viţei, de ovine şi 

uneori în cele de găini ouătoare. În îngrăşătoriile de porci trebuie avut în vedere 

că în majoritatea situaţiilor întregul ciclu evolutiv are loc în grajd, în cazul 

speciilor „proprii de biotop” şi că pătrunderea în grajduri a dipterelor adulte din 

locurile de pontă exterioare, ca în sistemele extensive, are rol minor. 

Dezvoltarea formelor preadulte se realizează în canalele de evacuare a 

dejecţiilor, în stratul superficial care pluteşte. Amestecurile de resturi de furaje, 

fecale şi urină constituie un mediu deosebit de favorabil în acest sens. Într-un kg 

de asemenea substrat din canale pot fi găsite peste 10 000 larve şi pupe, cu mici 

oscilaţii în raport cu sezonul.  

Spre deosebire de adăposturile tradiţionale în care populaţiile de muscide 

diminua drastic iarna, în cele modernizate se pot găsi, în acest anotimp, 

populaţii extrem de numeroase. În adăposturile convenţionale, locurile de 

odihnă ale muştelor sunt plafonul şi pereţii, pe când în îngrăşătorii ele se aşează 

de preferinţă pe animale, atât iarna, cât şi vara. 

Populaţiile masive din adăposturi provoacă disconfort pentru îngrijitori şi 

pentru animale. În sistemele de creştere tradiţională s-a observat diminuarea 

semnificativă a producţiei de lapte la bovine, ca şi a celei de carne la bovine şi 

porcine. În plus, laptele provenit de la vacile adăpostite în grajduri intens 

populate de muşte are, de regulă, un procent mai mic de grăsime. Disconfortul 

animalelor este realizat pe cale mecanică, prin deplasarea muştelor pe corp, şi 

prin hrănirea cu secreţiile diverse de pe pielea intactă sau, mai ales, lezionată 

(M. domestica, M, autumnalis). Muştele înţepătoare (Stomoxys calcitrans) 
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provoacă iritaţii prin trompa lor şi, în infestaţiile masive, sug cantităţi importante 

de sânge (o femelă poate consuma zilnic circa 16,5 mg de sânge, iar un mascul 

9,5 mg).  

Animalele sunt atacate la păşune de muscide înţepătoare (Stomoxys 

calcitrans, Haematobia irritans). După regiunile corporale preferate, aceste 

specii mai sunt cunoscute şi după unele denumiri populare: musca de ochi (M. 

autumnalis). musca de cap (Hydrotaea), musca de coarne (Haematobia). 

H. stimulans poate fi găsită ca populaţii de câte 80 - 100 de indivizi pe o 

singură bovină, spre sfârşitul verii - începutul toamnei. 

Musca autumnalis poate parcurge până la 11 km pe zi. Adulţii sunt găsiţi 

doar temporar pe bovine, deoarece în cea mai mare parte a zilei stau în mediul 

înconjurător pe iarbă, pe garduri şi pe alte obiecte verticale. În schimb, în zilele 

călduroase din mijlocul verii, numeroase muşte sunt observate pe capul 

bovinelor. Mai multe specii de Hydrotaea şi Morellia pot fi găsite temporar pe 

corpul bovinelor, în special în jurul orificiilor naturale, pe uger şi plăgi. 

Infestaţiile masive duc la scăderea producţiilor prin spolierea nutritivă a 

gazdelor şi disconfort. Se produc: utilizarea necorespunzătoare a furajelor, 

tulburări de creştere la tineret, scăderea semnificativă a producţiei de lapte. 

Aprecierea exactă a pierderilor economice în urma infestaţiei cu muşte de 

păşune este foarte greu de făcut deoarece intervin numeroşi factori greu de 

estimat şi controlat: specia de dipter, intensitatea infestaţiei, regimul de păşunat, 

nivelul productiv al animalului, durata observaţiei etc. Din această cauză datele 

din literatura variază mult:  

 producţia de lapte scade cu 4-50%,  

 sporul cu 90-300 g/zi,  

 utilizarea furajelor este considerată a fi cu până la 13% mai slabă.  

Pierderea de sânge din cauza muştelor înţepătoare poate duce, în anumite 

condiţii, la anemie. O femelă de Haematobia irritans poate suge 17,1 mg sânge 

pe zi, iar un mascul 12,1 mg. Stomoxys calcitrans suge sânge de cel puţin doua 

ori pe zi, iar la fiecare priză de sânge se produce o mică hemoragie care atrage 

alte numeroase muscide neînţepătoare.  

Hydrotaea (atrasă de hemoragia rezultată în urma hrănirii muştelor 

înţepătoare pe ugerul vacilor) devine principalul transmiţător al mastitei de vară 

a vacilor.  

Reacţiile toxice sau alergice după înţepăturile muştelor nu au importanţă 

economică precizată. Există însă cazuri de reactivitate individuală deosebită: 

înţepăturile speciei tropicale Stomoxys nigra provoacă la viţei un tablou clinic 

foarte asemănător cu cel din simuliditoxicoză. 

Muştele joacă rol şi de vectori pentru agenţi patogeni foarte diverşi 

(virusuri, bacterii, rickettsii, ciuperci, protozoare sau helminţi), care sunt preluaţi 

din gunoaie, resturi menajere, substanţe în putrefacţie, de pe plăgi, din 

deschiderile naturale, ca şi de pe alte diptere şi sunt depuşi, în funcţie de 

comportamentul nutritiv şi prin fecale, pe alimente, furaje, piele, mucoase, plăgi 
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etc.  

Un pericol mare îl reprezintă M. domestica care, în ciuda faptului că nu 

este un vizitator specific al fecalelor, cum sunt Fannia canicularis sau Muscina 

stabulans, apare în număr foarte mare în grajduri. 

Dintre virusurile cu importanţă veterinară transmisibile prin muşte se 

amintesc: virusul febrei aftoase, anemiei infecţioase, pestei porcine, variolei 

păsărilor şi al turbării. Atât muscidele înţepătoare, cât şi cele neînţepătoare pot 

transmite şi virusuri patogene pentru om: virusul poliomelitei, al variolei, al 

febrei galbene. 

Pe corpul lor muştele pot transporta milioane de bacterii, iar intestinul lor 

poate conţine altele, dintre care unele sunt deosebit de patogene. Anumite specii 

de salmonele pot supravieţui în/pe corpul muştelor până la 35 zile. S-a dovedit 

experimental transmiterea prin muşte a speciilor Escherichia coli şi Shigella. 

Totodată pot fi implicate în transmiterea agenţilor cauzali ai tuberculozei, leprei, 

tularemiei, brucelozei, holerei, botulismului, antraxului, rujetului, listeriozei, 

leptospirozei. Muştele reprezintă de asemenea factori importanţi în cazul 

mastitelor piogene şi al cheratoconjunctivitei. 

Transmiterea miceţilor prin muşte este dovedită, mai ales în cazul celor 

cutanaţi de la bovine (Trichophyton).  

Transportul mecanic se observă în cazul oochiștilor de coccidii, al unor 

tripanosome, babesii, leishmanii. Toxoplasma gondii poate rămâne viabilă şi 

infestantă timp îndelungat în intestinul mijlociu al speciilor Stomoxys calcitrans, 

Musca autumnalis sau M. domestica şi de la acestea poate fi transmisă la diferite 

gazde intermediare şi la pisică.  

Unele muscide sunt cunoscute ca gazde intermediare pentru anumite 

cestode şi nematode, iar ouăle unor helminţi pot fi transportate mecanic. Specii 

ale genurilor Musca, Hydrotaea, Haematobia şi Stomoxys sunt gazde 

intermediare pentru diferite specii de Stephanofilaria. Thelazia, Habronema, 

Parafilaria. 

Muscidele şi Fanniidele sunt provocatoare de miaze facultative în special 

la om. 

Combaterea muscidelor poate avea succes numai dacă se aplică măsuri 

complexe, igienice şi tehnologice, împreună cu folosirea insecticidelor şi a 

larvicidelor. 

Se urmăreşte reducerea populaţiilor acestor diptere şi menţinerea lor sub 

nivelul care ar putea fi dăunător sănătăţii şi ar provoca nerealizarea producţiilor 

animalelor de fermă. Măsurile trebuiesc luate sistematic în fiecare grajd. 

Evacuarea şi corecta depozitare a gunoiului sunt măsuri elementare obligatorii 

pentru asigurarea parametrilor igienici optimi. Printr-o curăţenie eficientă în 

adăposturi şi în jurul lor se reduc sau chiar se suprimă biotopurile de pontă. Pe 

păşune trebuie să se ia în considerare reducerea numărului de larve în fecale şi 

resturi organice în descompunere prin activitatea coleopterelor coprafage. Pe 

toată perioada de păşunat se pot folosi crotaliile impregnate cu substanțe 
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eficiente în menținerea muștelor departe de animale.  

Pentru combaterea chimică a muştelor pe păşune se foloseşte o întreagă 

paletă de substanţe organofosforice, carbamice sau piretrinoide: clorfoxin, 

clorpirifos, diazinon, diclorvos, dimetoat, fenclorfos, fenitrotion, fention, 

iodofenfos, malation, temefos, triclorfon, bendiocarb, carbaril, propoxur, aletrin, 

resmetrin, fenotrin, permetrin, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat etc. 

Insecticidele se aplică în amestec cu diverse substanţe inactive, netoxice 

pentru a diminua impactul negativ asupra animalelor aflate în mediu. În mod 

curent, insecticidele se condiționează sub formă de momeli toxice, pulberi de 

prăfuit, pulberi umectabile, concentrate. Căutându-se mereu să se 

îmbunătăţească raportul doză-eficacitate, s-au preparat spray-uri, concentrate cu 

volum ultra redus (VUR), granule şi microcapsule care permit eliberarea lentă şi 

controlată a substanţei active. Insecticidele condiţionate sub formă de pulberi de 

prăfuit aderă rapid la suprafeţele solide, mai ales dacă sunt alcătuite din particule 

foarte fine. 

În pulberile umectabile, substanţa activă este amestecată cu diferiţi 

ingredienţi inactivi şi agenţi tensioactivi. La aplicarea se adaugă apă şi rezultă o 

suspensie stabilă, omogenă, care se etalează bine pe suprafaţa tratată. 

Insecticidele lichide se găsesc sub formulări diferite: concentrate 

emulsionabile, produse pentru aplicare în volum ultra redus (VUR), produse 

care se folosesc dizolvate într-un lichid organic, microcapsule, suspensii 

concentrate. 

În combaterea muscidelor din adăposturi cele mai bune rezultate se obţin 

prin aplicarea insecticidelor sub forma de aerosoli produşi la cald, cu particule 

până la 15 μm, sau produşi la rece, cu particule între 15 şi 50 μm.  

În creşterea intensivă a porcinelor tavanul şi pereţii, ca locuri preferate de 

muşte, au suprafeţe reduse mult în raport cu efectivul de animale şi de aceea, 

dacă aspersarea se reduce la aceste suprafeţe, este însă puţin eficientă. În plus, 

insecticidele depuse sunt repede inactivate prin praf, condens etc.  

Aplicarea insecticidelor pe suporturi (pereţi, boxe etc.) are bune rezultate 

dacă se folosesc produse cu efect fulgurant şi care au o activitate remanentă 

suficientă.  

Aplicaţiile realizate la sfârşitul iernii distrug populaţiile de Musca 

autumnalis care iernează în grajduri. Toamna se recomandă prevenirea 

pătrunderii M. autumnalis în adăposturi prin pulverizarea insecticidelor pe 

pereţii exteriori, insistând asupra contururilor deschiderilor. În aplicările pe 

pereţi, în amestecul insecticid se vor adăuga substanţe atractante (glucide, 

proteine, feromoni) pentru insectele înţepătoare.  

Aspersarea de soluţii insecticide pe gunoiul de grajd sau pe baligi nu este 

recomandată, decât în cazuri cu totul speciale, din cauza pericolului apariţiei 

rapide a rezistenţei. Este preferabilă strângerea regulată a gunoiului şi 

depozitarea în platforme bine întreţinute în care să se asigure dezvoltarea 

proceselor biotermice, iar dacă este posibilă, acoperirea acestora cu folii de 
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material plastic negru. 

Aplicaţiile prin aspersare se fac la interval de 14-17 zile, dar trebuie să se 

aibă în vedere apariţia reziduurilor în lapte şi a rezistenţei. 

Crotaliile din polivinil impregnate cu un insecticid lipofil, aplicate la 

începutul perioadei de păşunat, permit difuzarea continuă a insecticidului sub 

forma unui film lipidic superficial. Frecarea animalelor unul de altul facilitează 

difuzarea produsului, dar nu în mod uniform pe tot corpul. S-au preparat crotalii 

cu cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, permetrin, tetraclorvinfos, diazinon 

(ultimele două mai puţin active). Cele mai bune rezultate s-au obţinut contra 

Haematobia irritans şi mai puţin bune s-au obţinut contra Musca autumnalis. 

Dezavantajele crotalilor: traumatismul auricular, pierderea în timpul verii prin 

frecare de arbori, adăposturi etc, necesitatea colectării acestora înainte de 

sfârşitul păşunatului pentru a evita apariţia de suşe rezistente prin subdozare; 

costul destul de ridicat.  

O altă metodă este cea a adezivelor cu insecticide (ear tape) care, aplicate 

pe crotaliile de identificare, asigura difuzarea în „pată de ulei” a unei soluţii cu 

cihalotrin. Prin preparatele pour on de suprafaţă se obţine o bună protecţie a 

bovinelor în perioada de păşunat. Avermectinele au fost, de asemenea, utilizate 

sub forma pour on cu activitate bună contra insectelor neînţepătoare, a celor 

hematofage şi asupra unor endoparaziţi.  

Aplicarea insecticidelor pe corpul animalelor a început să manifeste 

interes din partea fermierilor odată cu comercializarea piretrinoidelor. Din 

această categorie de substanţe cele mai cunoscute sunt: cihalotrin, cipermetrin, 

deltametrin, fenvalerat şi permetrin. Primele pulverizări trebuie să fie făcute 

când populaţia de diptere din fermă începe să crească. Următoarele se fac atunci 

când se constată că efectul primei a început să scadă, de regulă la 3 - 4 

săptămâni. Produsele trebuie să fie lipofile pentru a nu fi spălate de ploi. 

Avantaje: nu este necesară contenţia animalelor, costul tratamentelor este redus 

şi nu se impun restricţii ale consumului de lapte sau carne. Dezavantaje: 

necesitarea unui aparat de pulverizat, soluţia trebuie preparată extemporaneu iar 

excesul de soluţie poate ajunge în mediul ambiant. 

Insecticidele sub formă de aerosoli se aplică direct pe părul animalului, 

fiind necesar un volum redus şi au o eficacitate egală cu cea obţinută prin 

pulverizări. Se aplica foarte uşor, fiind necesare doar cinci secunde pentru un 

animal, fără să necesite contenţia. 

Metoda genetică de combatere a muștelor constă în utilizarea masculilor 

sterilizaţi prin raze gamma emise de Co
60

 sau pe cale chimică prin afolat. Unii 

sunt purtători ai unor gene letale dominante şi prin împerechere, descendenţa 

este compromisă în diferite stadii. La o proporţie de 10 masculi sterili la un 

mascul fertil s-a reuşit, într-un teritoriu relativ izolat, să se reducă o populaţie de 

Haematobia irritans cu 98%. 

Metoda hormonală de combatere a muștelor constă în folosirea unor 

feromoni şi a unor hormoni de creştere, năpârlire şi metamorfoză.  
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Deşi nu s-a comercializat încă pentru bovine un preparat care se conţină 

reglatori de creştere, numeroase cercetări demonstrează efectul acestora asupra 

populaţiilor de muşte. După administrarea în hrană a reglatorilor de creştere 

(IGR) şi a unor insecticide, unele fracţiuni din acestea nu sunt absorbite prin 

mucoasa intestinală şi se regăsesc în fecale, asigurând distrugerea formelor 

larvare care evoluează în acestea.  

Un insecticid aplicat des pe o zonă geografică întinsă, cu expunerea 

prelungită a tuturor indivizilor aparţinând mai multor generaţii succesive de 

insecte, facilitează apariţia de populaţii rezistente. Alte condiţii favorizante 

pentru apariția acestui fenomen sunt: utilizarea de produse iritante sau repulsive, 

aplicarea succesivă de produşi asemănători din punct de vedere chimic, 

tratamentele efectuate înainte de acuplarea insectelor, absenţa schimburilor cu 

populaţiile vecine, rapiditatea succesiunii generaţiilor, prolificitatea mare şi 

mobilitatea deosebită. 

Rezistenţa dobândită în timpul cel mai scurt este în cazul sistemelor cu 

eliberare lentă (plachete, adezive auriculare) folosite contra speciei Haematobia 

irritans, specie mobilă, prolifică (400 ouă/femelă) şi cu un timp scurt pentru o 

generaţie (10-15 zile). 

În cazul apariţiei rezistenţei la insecticide se recomandă schimbarea 

produsului cu altul, având structură chimică diferită pentru evitarea apariției   

rezistenţei încrucişate. O populaţie rezistentă la piretrinoide va fi combătută în 

continuare cu organofosforice, carbamaţi sau avermectine. 

Metoda biologică de combatere a muștelor se bazează pe utilizarea directă 

sau indirectă a duşmanilor naturali, inclusiv a metaboliţilor acestora. Se ridică 

însă problema introducerii şi a menţinerii acestor specii prădătoare, parazite sau 

concentrate în biotopurile speciei de combătut, fără a perturba echilibrul 

biocenozei. În stadiile preimaginale speciile de muscide au numeroşi duşmani: 

coleoptere (larve şi adulţi), unele diptere, himenoptere. Adulţii sunt atacaţi de 

păianjeni şi viespide. Viespile din familia Pteromalidae depun ouă în pupăriile 

de muşte, larvele lor hrănindu-se cu conţinutul acestora. Eficienţa este însă 

destul de scăzută. Împotriva stadiilor larvare au fost obţinute succese 

remarcabile prin utilizarea exotoxinelor produse de Bacillus thuringiensis, direct 

pe fecale, alternând cu aplicarea pe gazed. 

În prezent, în ciuda inconvenienţelor cunoscute, metodele chimice, bazate 

pe utilizarea insecticidelor de sinteză, au rămas cele principale în lupta contra 

insectelor dăunătoare, în general. Dar, pentru evitarea selecţionării de suşe 

rezistente, protocoalele recomandate, de asociere a mai multor insecticide, devin 

din ce în ce mai costisitoare. 

Producerea de noi substanţe cu rol insecticide s-a redus în ultimul timp 

din cauza costului enorm al experimentelor şi controalelor cerute de producători. 

În această situaţie este evident că în viitorul apropiat lupta antivectorială şi 

contra insectelor patogene pentru om şi animale trebuie să fie dusă cu 

insecticidele disponibile în prezent, al căror număr se restrânge treptat din cauza 
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dezvoltării considerabile a rezistenţei simple sau multiple. 

Metodele biologice şi genetice sunt încă în stadiul experimental, 

neoperaţionale.  

Alternarea metodelor este posibilă şi de dorit, pentru că, în acest fel, se pot 

evita, cel puţin parţial, inconvenientele fiecăreia dintre ele. Aşa apărut conceptul 

de combatere integrată prin folosirea raţională a metodelor chimice, asociată cu 

distrugerea sau sterilizarea locurilor de pontă, cu aplicarea consecventă a 

sanitaţiei şi cu perfecţionarea tehnologiilor. 

În lupta cu speciile sinantrope, deosebit de importantă este respectarea 

riguroasă a normelor sanitare. De asemenea, un rol important îl deţin metodele 

individuale de apărare al oamenilor de atacul dipterelor. În locurile cu un număr 

foarte mare de astfel de insecte este necesară utilizarea unui special, utilizarea 

substanţelor repelente şi insecticide. De asemenea, se vor utiliza plase împotriva 

insectelor instalate la uşi şi geamuri pentru evitarea pătrunderii lor în case. În 

scopul profilaxiei miazei este necesară dezinfectarea plăgilor deschise şi 

îngrijirea lor. Evitarea atacurilor de larve se poate face prin evitarea consumului 

alimentelor alterate, legumelor şi fructelor nespălate etc. 

Tratamentul constă în extragerea larvelor cu o pensă din ţesutul atacat. În 

unele ţări se utilizează inhalaţii sau fumigaţii de frunze uscate, fructe sau 

seminţe de Hyosciamus niger (popular - măselariţă) în scopul eliminării larvelor 

de Sarcophagidae. 

 

                                                                   Șef lucrări dr. Daniela Moț 

                                                                   Prof. dr. Teodor Moț 
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GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI, pentru ȘTIINȚE AGRONOMICE și 

MEDICINĂ VETERINARĂ 

 

14 decembrie 2019 

Timișoara 
 

 

 

 

 

 

UNUI OM, UN INGINER, UN PROFESOR 

FLORIN IMBREA 

 

 

 

 

 

 

 
 Omul acesta, vine din Țara Almăjului, de facto din țara unor mari personalități care s-

au remarcat printre altele și în domeniul cultivării pământului, fiind HOMO NOVUS, care 

desemnează bărbatul care, cel dintâi din familia sa a dobândit nu doar o funcție, Decan ci și 

gradul didactic cel mai înalt din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului, PROFESOR UNIVERSITAR. 

 Omul acesta s-a identificat în timp cu: 

 un om al naturii, inginer agronom, absolvent al unei facultăți de profil; 

 un om al pornirilor pure, curate ca lacrima, dedicându-se agriculturii de precizie; 

 un om care aduce cercetarea agricolă mai aproape de truditorii pământului. 

Omul acesta a trecut potrivit concepției lui Lucian Blaga prin toate cele trei timpuri 

istorice: 

 timpul  cascadă, pe verticala căruia Dumnezeu și-a coborât dreptatea în lume, 

acordând oamenilor drepturi cardinale, dreptul de a se instrui în acest domeniu 

prioritar; 
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 timpul fluviu, pe orizontala căruia omul a avut răgazul să își modeleze propria 

jurisdicție, devenind din bun în timp mai bun în activitatea de producție, didactică și 

științifică; 

 timpul havuz prin care omul își va înălța pe verticală orizontala. 

În tot acest timp de la absolvirea Facultății în anul 1995, domnul Prof. Dr. Florin 

Imbrea s-a implicat plenar în căutarea tainelor și găsirea adevărului legat de pământ.  

Sensurile de raportare a domniei sale la lume și la el însuși relevă cele trei tipuri de cunoaștere 

umană: teologică, științifică și filozofică. Fără a neglija vreo una dintre acestea s-a consacrat 

cu precădere cunoașterii științifice cu deosebire ingineriei agricole, domeniul în care a 

repurtat succese imprevizibile.  

Esența lumânării nu este ceara, nici seul care lasă urme ci lumina, după cum esența 

omului, nu este prioritar cuvântul ci fapta, întocmai ca și în cazul inginerului agronom  Prof. 

Univ. Dr. Florin Imbrea, sunt realizările reliefate în: lucrări științifice publicate, granturi de 

cercetare, cărți și manuale de specialitate. 

Sarcinile multiple pe care le are de îndeplinit ca și profesor relevă un orizont cultural 

larg dublat de o bază filozofică menită să asigure o viziune de ansamblu asupra luminii și 

devenirii ei. 

Ca profesor instruiește, îndeamnă,  dirijează, cultivă, organizează, corectează, 

perfecționează și evaluează neîncetat procesul formării și desăvârșirii calităților necesare 

specialistului în agricultura de mâine, fiind nu numai autorul formării și dezvoltării 

personalității educațiilor ci și factorul de bază a întregii activități instructiv-educative, 

realizatorul principal al tuturor obiectivelor legate de instruirea, educarea, autoevaluarea, 

orientarea, integrarea și perfecționarea profilului civico-moral al viitorului inginer agronom. 

Deoarece toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui, 

profesorul  s-a remarcat la superlativ în activitatea cu studenții, de cercetare și managerială în 

domeniul agricol  în anul de grație 2019, din aceste motive a primit acest trofeu  ce reprezintă 

prin forma sa regulară rigurozitatea și spiritul practic ce caracterizează oamenii. Suportul său 

gravat conform părerii autorilor (Matei Gașpar și Ion Gherman), este rezultatul contopirii 

hărților județelor ce formează Banatul, având forma unei făclii ce izvorăște din fertilul pământ 

a acestei  regiuni românești ce se pare a se  undui în bătaia vântului. 

 

Prof. Dr. Ioan Petroman  
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PLANTELE CRĂCIUNULUI – GRÂUL 
 

 
 

Se apropie Crăciunul. În satul tradițional, era cea mai importantă sărbătoare a iernii, cea 

care declanșa perioada de celebrare a zilelor de sfârșit de ani vechi și început de An Nou. Un 

element important al Crăciunului era constituit de colinde. Colindătorii mergeau din casă în 

casă, vesteau Nașterea lui Iisus (acesta era darul cel mare al Crăciunului), și primeau în 

schimb daruri ale pământului (nu bani), produse ale țăranului din gospodăria sa: cârnați, vin, 

și colaci. În termenul etnologului Marcel Mauss, avea loc un schimb de daruri, în care un rol 

important îl juca, firește, colacul. Acesta era plămădit din grâu curat, ținut special pentru 

această ocazie. 
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Grâul este una dintre cele mai vechi cereale cultivate, la noi și în întreaga lume. 

„Valorificat” destul de nesistematic și, am putea spune, chiar aleatoriu, atâta vreme cât el era 

cules în stare sălbatică, de plantă spontană, în paleolitic, el devine, din momentul cultivării 

sale conștiente și intenționate, principala sursă de hrană pentru umanitate. Perioadele de 

prosperitate ori decădere ale unei civilizații consonează, drept urmare, cu cele ale recoltelor 

mai mult sau mai puțin îmbelșugate de cereale, în principal de grâu (porumbul este 

„descoperirea” amerindienilor, el devenind plantă de cultură masivă abia de la jumătatea 

secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea).Mai mult chiar, există istorici, 

antropologi, istorici ai religiilor etc. care afirmă ca apariția scrisului ar fi strâns legată de 

cultivarea și expansiunea acestei plante cerealiere: statul, având nevoie de o evidență a 

producțiilor tot mai mari, pentru a le impozita și controla, a apelat la serviciile celor care știau 

să scrie (vraci, preoți etc.). Este o teorie care ar explica, astfel, și „grija” cu care aceștia notau, 

deopotrivă, și credințele legate de respectiva cereală (sau plantă, sau animal etc.). Căci ele nu 

erau nici puține, și nici ușor de explicat, astfel că au fost puse, din cele mai vechi timpuri, în 

legătură cu divinul. 

Simbolistica grâului este enormă în tradiția culturală românească, ea fiind extrem de bine 

ilustrată în prezentarea lui Romulus Antonescu: „De la sămânţa semănată şi până la sămânţa 

recoltată, iar de aici până la transformarea ei în pâine, considerată, pe drept, ˂˂cinstea 

mesei˃˃, grâul este prezent în toate obiceiurile calendaristice şi însoţeşte zi de zi viaţa 

omului, inclusiv în momentele sale de răscruce: naşterea, căsătoria, moartea; nu există 

plantă, în afară de grâu, şi nici aliment, în afară de pâine, care să adune în jur atâtea 

obiceiuri şi tradiţii populare (12. GHINOIU, p. 213). Grâul mai este numit şi trupul lui 

Hristos (VLĂDUŢESCU, p. 141). Un text de colind din Ţara Oltului este grăitor în ceea ce 

priveşte convingerea poporului asupra originii grâului: ˂˂Şi din noi toţi / Pe Iisus l-au luat / 

Şi l-au răstignit / Pe cruce de brad…/ Sângele i-a curs, / Bun vin s-a făcut…/ Sudoarea i-a 

curs, / Bun mir s-a făcut…/ Carnea i-a picat, / Bun grâu s-a făcut…!˃˃ (HERSENI, p. 232). 

Grâul trebuie semănat când laptele câinelui (Aliorul; Euforbia Agraria) este crescut până la 

grindeiul plugului - Bihor (3. BOCŞE, p. 117). La semănatul grâului, în marginea ogorului se 

aruncă o mână de boabe în sus, ca să crească spicele mari şi bogate - Vâlcea; se spune că 

trece rândunica sau scorpia, când grâul se apleacă sub suflarea vântului - Neamţ; la finele 

seceratului, se lasă la marginea lanului o mică parcelă de spice nesecerate, ca să fie de 

belşug în recoltă - Tecuci; acest petic de grâu nesecerat poartă denumirea de Barba lui 

Dumnezeu şi este lăsat în mijlocul câmpului, fiindcă aşa este bine - Teleorman; tot Barba lui 

Dumnezeu se numesc şi cele trei sau nouă spice de grâu din recolta nouă, care se împletesc 
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frumos şi se pun la icoană - Tecuci; cele din urmă spice de grâu dintr-un lan, lăsate special 

nesecerate, se numesc Barba popii - Vlaşca; sau Iepure- Tulcea; Neamţ; din cele mai 

frumoase spice, se face buzduganul, o împletitură montată pe un schelet de lemn în formă de 

cruce, purtată apoi de un flăcău de la câmp şi până acasă, însoţit de fete care cântă Dealul 

Mohului, pe drum buzduganul fiind stropit cu apă de către cei prin dreptul cărora trece alaiul 

(ritual menit să augmenteze rezultatele activităţii agricole din acel an); din primul grâu 

măcinat, se face un colăcel, care se introduce într-o fântână, sau i se dă drumul la vale pe o 

apă curgătoare, pentru ca tot aşa să izvorască şi roadele - Ţara Oltului (2. GOROVEI, p. 

104-105; 195; 202; GOLOPENŢIA, p. 83; 142). La strângerea recoltei plantelor de cultură, 

urmează aducerea unei ofrande, care să asigure plugarilor belşugul pentru anul viitor; astfel, 

la holda de grâu se lasă nesecerate câteva spice, cu motivarea de a nu se lua, odată cu 

recolta întreagă, sporul locului, procedeul fiind respectat pentru orice fel de recoltă, ca să 

mănânce păsările - Argeş; ogorului i se lasă trei spice de grâu înfrăţite (crescute din aceeaşi 

rădăcină), ca să nu rămână ogorul sărac - Ţara Haţegului (2. CHELCEA, p. 7).  

Ritualurile referitoare la grâu sunt, de altfel, extrem de complexe, ele referindu-se și la 

anumite categorii de vârstă. Nu doar începutul secerișului este marcat ritualic ci și sfârșitul 

acestuia, oferindu-se astfel ofrande spiritelor bune care au permis obținerea unei recolte 

îmbelșugate. Astfel, în unele zone fetele sunt cele care alcătuiesc o cunună (în formă de 

cruce) din spicele de grâu, oferind-o drept ofrandă, în care nu lipsesc elementele esențiale ale 

ritului de fertilitate: apa, prezența factorului masculin etc.: „Când se sfârşeşte secerişul, 

fetele împletesc o cunună din spice de grâu, sau un buzdugan (în formă de cruce); cununa se 

aşează pe capul unei fete, care urmată în alai de celelalte pleacă spre sat rostind Cântecul 

cununii (Dealu’ Mohului, în zona Sibiului); după intrarea în sat, locuitorii aruncă apă, ca să 

ude cununa, iar fetele îi invită la acest ritual:Veniţi feciori cu apa, /Să ne udaţi cununa. 

/Veniţi feciori cu râul, /Udaţi fata cu grâul!; când ceata se apropie de casa gospodarului a 

cărui holdă a fost secerată, se cântă un text de laudă a belşugului, iar la intrarea în curte se 

face o ultimă stropire a cununii; se intră în curte şi ceata înconjoară cu solemnitate masa, 

după care cununa este luată de pe capul miresei grâului, urmând ospăţul şi petrecerea 

grupului de secerători - Sibiu; Ţara Oltului (2. PAVELESCU, p. 57).”
2
 

 

 Fără teama de a fi greșit înțeleși, am putea spune că, într-un anume fel (adică în cel 

mai important), folclorul românesc este unic în lume. Dacă, în cele mai multe dintre culturile 

                                                           
2
 Ibidem 
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și civilizațiile moderne, credința și cultul creștin au estompat, dacă nu cumva le-au eliminat cu 

totul, vechile credințe și practici religioase, în universul nostru de existență ele au coexistat, 

datorită îngăduinței mai mari a ortodoxiei (în anumite privințe, în altele, cele socotite 

realmente esențiale, fiind inflexibilă – postul, Purgatoriul etc.) în ceea ce privește credințele 

precreștine. Mai mult decât atât, nu doar că le-a îngăduit, dar le-a și asimilat, astfel încât, 

după știința noastră, nu credem să mai există vreo cultură tradițională atât de simbiotică, 

precum a noastră. Nu există sfânt, sărbătoare religioasă majoră, care să nu aibă un 

corespondent în vechile credințe, după cum nu există eveniment calendaristic popular care să 

nu „beneficieze” de „sprijinul” spiritului creștin. 

Cu grâul, lucrurile nu puteau sta altfel. Dacă țăranul român a putut vedea în bobul de grâu 

chipul lui Iisus Hristos, tot el a îngăduit ca spiritul magic al grâului să îi învăluie, din când în 

când, ca un abur binefăcător, existenţa de zi cu zi.  

 

 
 

Această perioadă a anului (sfârșitul de an vechi, cum spuneam) este prielnică, deopotrivă, 

în mentalul popular, activităților propițiatorii (de urare de belșug, prosperitate, sănătate etc.) 

și, nu mai puțin, a celor cu caracter prospectiv. Un astfel de act era cel al fetelor de măritat 

care, dornice să își viseze (vadă în vis) iubitul, viitorul soț, apelau la o serie de gesturi, în 

multe dintre ele prezent fiind și grâul, de a cărui încărcătură sacră moșii și strămoșii noștri 

erau pe deplin convinși: „…fetele tinere mătură a doua zi boabele semănate, în zori (pe 2 

ianuarie), le iau pe mătură, le aruncă apoi în curte, cheamă păsările de trei ori şi aşteaptă, 

cu picioarele călcând pe mătura aşezată pe pragul casei, să audă din sat un nume bărbătesc, 

considerând că ursitul va avea acelaşi nume şi că în acea parte de sat se vor căsători; alţii 

obişnuiesc să păstreze aceste boabe până primăvara, când le vor semăna pe ogor, ca să 
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rodească; deci aceste seminţele sunt considerate ca fiind pline de încărcătură magică - Vaslui 

(ADĂSCĂLIŢEI, p. 115-116).”
3
 

 

 
 

 Ideea că grâul aduce prosperitate și noroc este ilustrată și de un alt obicei de început de 

an, practicat de către copii (în Banat, aceștia se numesc pițărăi): ei colindă fiecare casă, în 

dimineața Anului Nou *sau a doua zi), aruncând boabe de grâu și proferând formule 

propițiatorii, de belșug, sănătate etc. Pe de o parte, acești copii sunt iertați, în sensul că ei sunt 

lipsiți de păcate, sunt ingenui și mai aproape de Dumnezeu (Lăsați copiii să vină la mine). Pe 

de altă parte, grâul este purtător de valențe magice benefice și, mai mult decât atât, ei primes 

(primeau) drept dar pentru demersul lor colaci făcuți din făină de grâu, cu semnificațiile, 

simbolurile și sensurile magice, simbolice și sacre cunoscute: „În ziua Anului Nou, dimineaţa, 

se umblă cu Semănatul; obiceiul este practicat numai de copiii mici, între 5 şi 8 ani, în 

grupuri de câte 3-4 sau numai câte un singur copil, care merg pe la casele sătenilor şi 

seamănă, din prag, cu grâu sau cu orz, zicând Sănătate, Anul Nou!, primind fiecare dintre ei 

câte un colăcel şi bani; seminţele sunt adunate apoi şi păstrate, iar primăvara sunt aruncate 

pe ogor, spre rodnicia pământului - Bucovina (COJOCARU, p. 182).”
4 

 

 

                                                           
3
Ibidem 

4
Ibidem 
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De altfel, nu există sărbătoare așa-zisă de peste an, care să nu aibă propriile credințe 

legate de grâu. În legătură cu Boboteaza (una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, 

de altfel), de pildă, numeroase credințe magice sunt puse în legătură cu grâul fiert (mâncare 

de post frecventă la români, alături de porumbul fiert), știut fiind că în Ajunul Bobotezei se 

ține post: „În ziua Ajunului Bobotezei, când se pregătesc bucatele de post, gospodinele se 

abţin să guste din grâul pus la fiert, crezându-se că, dacă îl gustă, grâul va fi mâncat şi el de 

purici peste an - Moldova; unii aruncă o mână din acest grâu fiert în podul casei, ca şi grâul 

să aibă la vară aceeaşi înălţime - Bucovina (2. MARIAN, I, p. 110; 124; 144).”
5
 

Practic, toate marile noastre sărbători sunt puse, într-un fel sau altul, în legătură cu grâul 

și, mai cu seamă, cu proprietățile sale fertilizatoare, de plantă spornică, rodnică, menită să 

                                                           
5
Ibidem 
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aducă belșugul casei. Nu de puține ori ea este pusă în legătură cu mierea, un alt aliment nu 

doar biblic, ci și adânc înrădăcinat în mitologia românească:„La plecarea preotului, care vine 

cu botezul în ziua de ajun a Bobotezei (5 ianuarie), flăcăii din casă aruncă după el cu boabe 

de grâu, pentru ca tot aşa să se împrăştie şi fetele pe la casele lor, măritându-se - Ţara 

Oltului (GOLOPENŢIA, p. 143).  

 

 
 

 

Conf. dr. Gheorghe SECHEȘAN 
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