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CEREALELE DE TOAMNĂ LA ÎNCEPUTUL PRIMĂVERII  

ÎN BANAT 

 

Gheorghe DAVID,  Adrian BORCEAN  

 

După o iarnă capricioasă, cu perioade când mai calde, când mai reci, oamenii 

ogoarelor au așteptat cu emoție venirea primăverii, să vadă cum au trecut cerealele de toamnă 

perioada de criptovegetație. Emoțiile au fost mari, deoarece nu întreaga suprafață a putut fi 

semănată în toamnă la timp, întrucât pe unele suprafețe grâul abia a fost răsărit la data intrării 

în iarnă. La aceasta se adaugă faptul că soiurile de grâu, orz, orzoaică și triticale semănate, în 

mare parte, au provenit din Uniunea Europeană, unele chiar din țări cu condiții pedoclimatice 

diferite de cele din zonă și nu s-au știut toate datele privind rezistența la iernare a acestora.  

 Venirea primăverii a adus bucurie pentru majoritatea fermierilor, starea de vegetație 

este foarte bună acolo unde semănatul s-a făcut la vreme și acceptabilă, pe celelalte suprafețe. 

La aceasta a contribuit atât fertilizarea timpurie cu azot a suprafețelor cu stare de vegetație 

slabă, cu plante firave, neînfrățite și slab înrădăcinate, semănate târziu în toamnă, cât și starea 

bună fitosanitară a culturilor, datorată în mare parte faptului că la semănat s-a folosit sămânță 

sănătoasă, tratată  corespunzător și prin respectarea cultivării după plante premergătoare bune 

și foarte bune. 

În prezent se duce 

bătălia combaterii 

buruienilor, prin erbicidare. 

Este obligatorie verificarea 

la achiziționare a erbicidelor 

sub aspectul respectării 

termenelor de valabilitate și 

a condițiilor de păstrate, să 

fie eficiente pentru speciile 

de buruieni existente în 

parcelele unde sunt aplicate. 

La aplicare trebuie respectate 

dozele, utilajele trebuie 

corect reglate și să fie 

respectate normele de 

protecție a muncii și a mediului. 

Starea fitosanitară a culturilor trebuie verificată în permanență, pentru a preveni și 

combate încă din fază incipientă bolile și dăunătorii care pot să apară, tratamentele fiind mai 

eficace și mai economice dacă se respectă această procedură. Trebuie însă să recunoaștem că 

un element care conduce la lipsa unor atacuri importante a  agenților patogeni este chiar 

perioada de secetă din acest început de primăvară. Cu toate acestea dacă situația apei în sol se 

va reglementa prin apariția în perioada următoare a precipitațiilor, ne putem aștepta la 

deteriorarea stării fitosanitare prin reapariția bolilor care apar în fiecare an, iar fermierii cu 

vechime știu la ce să se aștepte.  

Dintre bolile care apar cel mai des la cerealele păioase, de la începutul primăverii până 

la înspicare sunt: fuzarioza bazei tulpinii (Fusarium culmorum), îngenunchierea cerealelor 
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(Ophiobolus graminis);  pătarea în ochi a bazei paiului (Pseudocercosporella 

herpotrichoides), septorioza  frunzelor la grâu (Septoria tritici),  făinarea cerealelor (Erysiphe 

graminis), sfâșierea frunzelor la orz şi orzoaică (Helminthosporium gramineum), pătarea 

reticulată a frunzelor de orz şi orzoaică (Helminthosporium teres) și ruginile (Puccinia sp.). 

Dintre dăunătorii care pot să apară cel mai des și care produc pagube la cerealele 

păioase amintim: viermii sârmă (Agriotes sp.), gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides), afidele 

cerealelor (Schizaphis graminum) și gândacul bălos (Lema melanopa). 

Alte griji de pe ogoare din această perioadă: 

• în Câmpia Banatului a început deja semănatul plantelor din epoca a II-a de semănat. În 

acest sens, prioritate se acordă florii soarelui, cultură prezentă pe suprafețe importante 

din această zonă; 

• cei care până în prezent nu și-au cumpărat încă sămânța de porumb, le reamintim că 

pentru stabilitatea recoltelor este bine ca fiecare cultivator să semene 2 – 3 hibrizi, cu 

perioadă de vegetație diferită; 

• verificarea răsăririi culturilor de primăvară semănate în luna anterioară. În acest sens 

este recomandat ca aceste verificări să se facă parcurgând parcelele cu plante deja 

răsărite, pe diagonala acestora. Cu acest prilej se impun observații privind densitatea 

culturilor răsărite și starea fitosanitară a acestora. 

 

ATENŢIE- Nu cumpărați produse pesticide indiferent dacă sunt destinate pentru 

combaterea buruienilor, bolilor sau a dăunătorilor decât de la firme autorizate, în 

ambalaje originale, omologate și nedeschise şi verificaţi termenul la care produsele 

expiră. 
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SCOLYTUS RUGULOSUS MÜLLER - CARIUL SCOARȚEI 

 

Otilia COTUNA  Nicolae Marinel HORABLAGA  

 

Scolytus rugulosus este un dăunător polifag ce poate fi întâlnit la măr, păr, prun, cais, 

cireș, păducel, cătină, nuc, mur, alun, carpen, fag, ulm etc. Este răspândit în Europa, Africa de 

Nord, Asia Mică, Rusia, Iran, America de Nord și de Sud etc. Acest dăunător secundar al 

pomilor și arbuștilor fructiferi (și nu numai), începe să câștige teren în livezile din România, 

mai ales în cele mai vechi sau netratate corespunzător.  

 

Ce trebuie să cunoască pomicultorii despre acest dăunător? 

Adultul are lungimea corpului cuprinsă între 1,4 - 3,2 mm. Corpul insectei este alungit și 

are culoare neagră mat. Culoarea elitrelor este brun - roșcată sau castanie. Antenele și 

picioarele au culoare brună. Larvele au culoare albă și sunt apode. Capul este de culoare brună 

iar lungimea corpului variază între 2 - 3 mm [Roșca et al., 2011]. 

Dăunătorul poate avea o generație în zonele nordice și două în zonele mai calde. În 

România are două generații pe an. Iernează în stadiul de larvă matură în galeriile săpate în 

lemn. Studiile asupra biologiei acestui dăunător arată că stadiile de prepupă și pupă se 

formează la începutul primăverii (martie - aprilie). Primii adulți încep să apară la începutul 

lunii aprilie - mai. Ei pătrund sub scoarță mai ales prin zona mugurilor [Tezcan & Civelek, 

1996]. 

Femela sapă galerii mamă (maternale) longitudinale sub scoarță de 1 - 2 cm, mai rar 3 cm 

și mici cavități în părțile laterale ale galeriei unde își depune ouăle. O femelă depune între 10 - 

100 ouă. Ramurile lungi de 25 cm pot avea uneori până la 15 galerii mamă. Galeriile produse 

de larve sunt lungi, sinuoase și uneori se intersectează sau se suprapun. La capătul galeriilor, 

larvele sapă o celulă adâncită unde se vor retrage pentru împupare. Noii adulți vor ieși la 

suprafața scoarței prin mici orificii [Alford D. David, 2016]. 

În livadă, adulții pot fi observați din mai și până în noiembrie, cu un maxim în lunile mai 

- iunie. Unii cercetători au raportat o apariție intensă a adulților în lunile iulie și septembrie 

[Özgen İ. et al., 2012]. Aceste aspecte legate de biologia dăunătorului sunt mult influențate de 

condițiile climatice. 

 

Daune produse și identificare 

Dăunătorul atacă mai ales livezile abandonate și pomii bolnavi. Pomii devitalizați, 

bolnavi sunt predispuși atacului unor dăunători secundari așa cum este și Scolytus rugulosos. 

În 2 - 3 ani copacii infestați puternic se pot usca. În general sunt mai atacate livezile de 

sâmburoase.  

În ultimul timp, Scolytus rugulosus își face simțită prezența și în livezi din România, mai 

ales la cais. De obicei, dăunătorul este prezent în livezile mai vechi sau în care tratamentele 

nu se fac corect sau la momentele optime de combatere. Frunzele pomilor atacați se 

îngălbenesc iar fructele rămân mici, pipernicite.  
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Acest gândac de scoarță (cariu) atacă scoarța interioară, minând zona floem - cambială a 

ramurilor, lăstarilor și trunchiurilor copacilor și arbuștilor fructiferi. În fisurile din scoarță se 

poate observa rumegușul rezultat în urma săpării galeriilor. Uneori rumegușul poate fi 

observat și pe pământ sau în pânzele de păianjen. Pe lângă rumeguș, prezența dăunătorului 

poate fi semnalată și după micile orificii din scoarță. Dacă detașăm scoarța cu orificii, vom 

observa scoarța interioară moartă, degradată, gândăcei noi, larve, galeriile săpate de larve și 

mult rumeguș. În lemn, după îndepărtarea rumegușului se pot vedea și celulele adâncite unde 

larvele se pregătesc de împupare.  

În caz de atacuri puternice, dăunătorul poate pătrunde și în fructe, în zona sâmburelui, 

unde sapă galerii [Özgen İ. et al., 2012]. 

Scolytus rugulosus atacă frecvent pomii bolnavi, răniți, stresați din cauza secetei sau alte 

cauze. Acest dăunător poate contribul la declinul și moartea pomilor fructiferi. 

 

 
a 

 
b 

Fig. 1. a și b: Larve de Scolytus rugulosus și galeriile produse pe ramură de cais  

[Cotuna Otilia, 2019] 

  
Fig. 2. Celule adâncite în care larvele se 

pregătesc de împupare [Cotuna Otilia, 

2019] 

Fig. 3. Rumeguș rezultat în urma săpării 

galeriilor [Cotuna Otilia, 2019] 

 

 Putem combate gândacul scoarței? 

Din păcate, cariul scoarței este destul de greu de controlat odată ce infestarea s-a produs. 

Bhagwandin (1992) susține că igiena culturală este singura care poate da bune rezultate în 
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managementul acestui dăunător. Se recomandă tăierea ramurilor și lăstarilor care prezintă atac 

și scoaterea lor rapid din plantație. Tot materialul lemnos scos din plantație trebuie distrus 

prin ardere. În cazurile în care trunchiul principal este infestat masiv, copacul trebuie eliminat 

din plantație și ars. În nici un caz, ramurile rezultate în urma tăierilor nu trebuie lăsate în 

apropierea pomilor sănătoși. 

Pentru a preîntâmpina atacul, se recomandă menținerea stării de sănătate a pomilor din 

livadă, eliminarea factorilor de stres, executarea tratamentelor împotriva patogenilor și 

dăunătorilor la avertizare și la momentele optime. 

Prevenția este cea mai eficientă metodă de control a gândacilor de scoarță. Așadar, evitați 

rănirea rădăcinilor și trunchiurilor în timpul executării lucrărilor de îngrijire în livadă. Irigați 

pomii în perioadele secetoase din vară (măcar de două ori pe lună). 

Este foarte important momentul în care efectuăm tăierile la pomi. Trebuie evitată crearea 

rănilor proaspete în timpul zborului adulților. Se recomandă să nu se execute tăieri de 

eliminare a ramurilor infestate în perioada martie - septembrie.  

După cum am menționat mai sus, materialul lemnos (ramuri, pomi) infestat trebuie scos 

rapid din livadă și distrus. Distrugerea se poate face prin ardere sau prin solarizare. Pentru 

protejarea mediului, este indicată solarizarea. Peste grămada de lemne se pune o folie de 

plastic mai groasă și se etanșează bine pentru ca gândacii să nu poată ieși. Este bine ca 

solarizarea să se facă într-o zonă însorită timp de câteva luni. Folia de plastic trebuie să fie 

transparentă, rezistentă la razele UV și de foarte bună calitate [Sanborn, S. R., 1996]. 

 

Controlul biologic al gândacilor de scoarță 

Gândacul de scoarță are dăunători naturali, atât prădători cât și paraziți. În reglarea 

populațiilor de gandaci sunt mai eficienți prădătorii decât paraziții. Totuși, lansările de 

prădători sau paraziți în livezile cu infestări majore nu au fost eficiente în combatere. 

Mortalitatea prin parazitism a acestei specii poate ajunge la aproximativ 16%. 

Pentru detectarea timpurie a gândacilor pot fi utilizate capcane cu feromoni. 

 

Combaterea chimică. Este eficientă sau nu? 

 

Deoarece gândăceii de scoarță sunt protejați de scoarță este destul de greu să îi combatem 

cu ajutorul insecticidelor. Tratamentele chimice pot avea succes doar atunci când livada este 

foarte bine monitorizată, pentru ca gândacii să poată fi omorâți din timp. Soluția trebuie 

pulverizată pe scoarță pentru ca gândacii să fie uciși înainte de a pătrunde dedesubtul ei. 

Odată intrați sub scoarță, cu greu mai pot fi omorâți. De asemenea, tratamentele aplicate 

pomilor deja infestați nu sunt eficiente, deși ele mai pot reduce din populații dacă se fac în 

timpul zborului adulților. Apariția eșalonată a gândacilor pe toată perioada verii îngreunează 

foarte mult combaterea. 

Studiile arată că nici insecticidele sistemice aplicate prin injectare sub scoarță sau la solul 

de sub pomi nu sunt eficiente în combatere. De altfel, multe insecticide sistemice în prezent 

nu sunt recomandate pentru combaterea gandacilor de scoarță [Donaldson S. G. și S. J. 

Seybold, 1998]. 

Există studii care arată că și-au dovedit eficiența insecticide pe bază de acetamiprid, 

esfenvalerate, spinosad. În general, orice insecticid utilizat în combaterea dăunătorilor din 
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pomicultură poate fi utilizat dacă este omologat și dacă este aplicat în timpul zborului maxim 

al adulților. Cele mai ”eficiente” sunt insecticidele cu o perioadă mai lungă de persistență.  

În Codexul produselor de protecția plantelor omologate pentru utilizare în România 

(2019), veți găsi la capitolul ”Silvicultură” fungicidul alfa-cipermetrin omologat pentru 

Scolytidae la pin și zadă. Se recomandă utilizarea în tratamente preventive în doză de 6 l/ha. 

Respectați instrucțiunile de pe etichete! 
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COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE VITICOLE 

PRIN PĂŞUNAT 
 

Alin DOBREI, Eleonora NISTOR, Alina DOBREI  
 

Odata cu mult dorita primavara, in plantatiile viticole reapar problemele obisnuite 

privind combaterea bolilor si daunatorilor, operatiile in verde sau combaterea buruienilor si 

intretinerea solului. In cele ce urmeaza, vrem sa va prezentam o metoda de intretinere a 

solului si de combatere a buruienilor in viticultura, care desi nu este o noutate absoluta, la noi 

in tara este foarte putin practicata. Aceasta metoda se poate practica cu succes mai ales in 

conditiile actuale cand in intreaga lume devine tot mai necesara si actuala agricultura 

biologica. Desigur, aceasta metoda nu este posibila a fi extinsa pe scara larga, ci se preteaza 

cu precadere acolo unde sectorul viticol se intrepatrunde cu cel de crestere a animalelor 

(ferme mixte, gospodarii familiale, etc.). 

Folosirea animalelor pentru menţinerea curată a intervalului dintre rândurile de vie nu 

este o iniţiativă nouă. Animalele şi păsările „muncesc” 24 de ore pe zi, şapte zile pe 

săptămână (chiar şi în nopţile senine) pe măsură ce plantele tinere, implicit buruienile cresc.  

Prin folosirea experimentala a mai multor specii în acest scop (vaci, găini, gâşte, oi)  

cele mai bune rezultate au fost obtinute când terenul a fost păşunat de către oi (fig. 1).  

Cel mai frecvent se folosesc ovinele şi gâştele, acestea având avantajul taliei mici şi a 

posiblităţii facile de control (Talley, 2013). În gestionarea plantaţiei, se ţine seama în acest caz 

de cantitatea de urină şi gunoi lăsate în urmă de animale, deci implicit de aportul de azot, 

fosfor şi potasiu. 

 

Pentru a se evita suprapopularea se determină anterior numărul de animale pe unitatea 

de suprafaţă. O densitate de 375-1000 de oi/ha s-a dovedit a fi optimă, aşa cum au dovedit-o 

încercările pe o perioadă experimentală de cinci ani, în plantaţiile viticole din Carolina de 

Nord (SUA).  

 

Fig. 1.. Oi la păşunat pe intervalul dintre rânduri în perioada de vegetaţie 

 (sursa: www.sfgate.com) 
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Păşunatul se face în  anumite perioade, in perioada de repaus a viei, vara - înainte de 

începerea coacerii strugurilor şi toamna după recoltare (fig.2), timp de trei zile pe un interval, 

pentru a se evita tentaţia oilor de a consuma lastarii tineri în perioada dezmuguritului  (Talley, 

2013).  

Într-un sezon se păşunează o singură dată, cu excepţia cazurilor când se doreşte o 

reducere a vigorii viei şi se poate face o a doua trecere cu animalele. Durata totală a 

păşunatului este de minimum 45 de zile şi poate ajunge până la peste 100 de zile. Controlul 

deplasării oilor în plantaţie se poate face folosind gardul de plasă, gardul electric, mai multe 

rânduri de sîrmă sau o combinaţie a celor două metode (Mulville, 2009). 

Avantajele folosirii păşunatului în plantaţiile viticole comparativ cu cosirea, erbicidarea 

sau ogorul negru sunt: 

-  din punct de vedere economic: reducerea muncii efective, a folosirii tractoarelor, a 

fertilizării şi a costului combustibililor; oile se pot folosi la păşunat şi pe vreme ploioasă, când 

folosirea maşinilor viticole ar duce la deteriorarea solului şi la imposibilitatea aplicării 

erbicidelor; reducerea considerabilă a cantităţii de apă de irigaţie acolo unde este cazul; 

eliminarea lucrărilor cu cultivatorul sau a cosirilor pe rândurile de vie sau între rânduri ca 

urmare a păşunatului cu oile, care converstesc masa verde în fertizanţi; oile consumă lăstarii 

laterali contribuind la lucrările de rărire; oile nu au nevoie de deparazitare internă ca urmare a 

faptului că păşunează pe terenuri care nu sunt infestate cu paraziţi; îmbunătăţesc atât 

producţia cât şi calitatea strugurilor. 

-  din punct de vedere ecologic: se ameliorează structura solului prin reducerea gradului 

de compactare a solului; îmbunătăţirea ciclului nutrienţilor prin conversia vegetaţiei în 

îngraşământ natural; reducerea gradului de poluare prin evitarea folosirii maşinilor viticole; 

proliferează insectele benefice comparativ cu practica convenţională; 

- din punct de vedere social: se îmbunătăţesc relaţiile de vecinătate datorită reducerii 

zgomotului şi poluării (cu condiţia ca efectivul de animale să fie optim); aspectul estetic 

pastoral oferit de ovinele care păşunează (Mulville, 2009). 

Pentru combaterea buruienilor de talie joasă, cum sunt trifoiul subteran (Trifolium 

subterraneum) sau trifoiul dinţat (Medicago polymorpha) deplasarea ovinelor trebuie să fie 

foarte limitată pentru un păşunat intensiv, pe o scurtă perioadă de timp. Când au posibilitatea 

de se deplasa pe un spaţiu larg, ovinele consumă plantele cu o palatabilitate ridicată, şi le lasă 

 

Fig. 2.Oi la păşunat  în perioada de repaus a  vitei de vie (sursa: www.redorbit.com) 
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neatinse pe cele neplăcute la gust (în general buruienile problematice din plantaţii şi cu un 

gust amar -  Clark şi Gage, 1996).  

Caprele nu sunt recomandate a fi folosite pentru combaterea buruienilor din vii 

deoarece consumă inclusiv coardele şi lemnul butucilor de vita de vie (Ohmart şi Chaney, 

2011). 

 

Cu toate acestea, precizam ca viticultura modernă se realizează prin folosirea maşinilor 

şi mai puţin prin folosirea păşunatului cu animalele. Cu toate că din cele mai vechi timpuri 

oile s-au folosit adeseori pentru combaterea vegetaţiei nedorite, din păcate tentaţia acestora de  

a consuma şi viţa de vie nu poate fi stăvilită. Folosirea ovinelor pentru păşunatul intervalului 

dintre rândurile de vie are şi dezavantaje. Pentru că sunt animale care consuma masa verde 

foarte aproape de nivelul solului, pot deranja tuburile de la instalaţiile de irigare prin picurare; 

oile se scot din plantaţie odată cu inceperea dezmuguritului si aparitia primilor lastari pentru a 

se evita consumarea acestora – fig. 3. (Talley, 2013).  

 

Fig. 3.  Oi la păşunat între rândurile de vie în perioada de vegetaţie (sursa: www.redorbit.com) 

 

Fig.4. Păşunatul plantaţiei viticole cu gâştele 

(sursa: http://www.spittoon.biz/geese-in-the-vineyard/) 
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Gâştele s-au folosit de foarte mult timp pentru combaterea buruienilor din diverse 

culturi. Clark şi col. (1995) au subliniat eficienţa gâştelor în combaterea buruienilor din livezi 

– în special a gramineelor – cu până la 90%. Gâştele consumă alte plante doar în cazul în care 

nu au suficientă hrană. În acest caz pot chiar să consume rizomi de pir gros (Cynodon 

dactylon) sau costrei (Sorghum halepense), care sunt de regulă buruieni problemă în 

plantaţiile viticole.  

Prin folosirea gardurilor electrice gâştele pot fi ţinute în perimetrul dorit şi în acelaşi 

timp sunt ferite de prădători (ex. câini, vulpi). Pe perioada de păşunat, păsărilor trebuie să li se 

asigure apă şi umbrire dacă este nevoie. Vasele cu apă se aşează strategic la capătul rândurilor 

pentru ca în drumul lor să consume masă verde. Cel mai bine pentru păşunat se pretează 

tineretul cu vârsta de până la un an care este preocupat de hrană şi odihnă (Doran, 2007).  

Gâştele consumă şi plantele care cresc lângă butucii de vie care sunt greu de îndepărtat 

chiar şi manual cu sapa (Fig.4). Dacă se introduc în plantaţie încă de la apariţia primelor 

buruieni, sunt suficiente până la 8-10 gâşte/ha (Geiger şi Biellier, 1993).  

Densitatea păsărilor creşte în cazul terenurilor imburuienate (fig.5), pe timp ploios favorabil 

dezvoltării buruienilor sau dacă au fost aduse în câmp la o fenofază de dezvoltare înaintată a 

buruienilor. Pentru a satisface necesarul de hrană al păsărilor uneori este nevoie de  

suplimentarea cu două până la 9 kg furaje concentrate la 100 de păsări. Dacă masa verde este 

de calitate dar si suficientă, gâştele pot consuma chiar până la 1 kg/zi. În cazul în care se 

aplică insecticide, gâştele se îndepărtează de pe terenul tratat câteva zile (Ohmart şi Chaney, 

2011).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  Păsări libere în plantaţia viticolă  (sursa: www.navarrowine.com) 
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PREGĂTIRI PENTRU O NOUĂ CAMPANIE  

DE PROTECȚIE A PLANTELOR 

Adrian BORCEAN 

 

Primăvara, odată cu pornirea în vegetație a plantelor își reiau asaltul și bolile, 

dăunătorii și buruienile. Lupta dusă cu 

organismele dăunătoare, indiferent care 

sunt acestea, trebuie dusă cu inteligență 

și multă răbdare, ingredientele de bază 

ale oricărei strategii de succes în 

protecția plantelor. 

Prima etapă în strategia de 

combatere este observarea atentă atât a 

momentului apariției organismelor 

dăunătoare în cultură cât și a evoluției 

acestora. Aceste observații sunt foarte importante deoarece sunt cele care stabilesc momentul 

în care este necesar să se intervină cu un tratament, iar acest moment este fără îndoială 

momentul în care se atinge pragul economic de dăunare (PED). 

Menținerea observațiilor efectuate cu privire la apariția organismelor dăunătoare și 

evoluția acestora într-o formă scrisă, ca un jurnal. Aceasta este foarte eficient pentru acțiunile 

viitoare deoarece fermierul are tot timpul o evidență clară a evoluției populațiilor din speciile 

de buruieni, agenți patogeni și dăunători de pe parcelele pe care le lucrează. Astfel poate face 

la un moment dat chiar predicții asupra apariției unui organism dăunător și se poate pregăti 

din timp pentru o acțiune de combatere. De asemenea pentru a crește eficiența în combaterea 

buruienilor dar mai ales a bolilor și dăunătorilor este bine să vorbească pe cât mai mult posibil  

cu vecinii și dacă se poate, se recomandă să își coordoneze operațiile de aprovizionare și 

aplicare a tratamentelor. Este de la sine înțeles că aceste acțiuni coordonate și aplicate pe 

suprafețe cât mai mari au o eficiență sporită ceea ce aduce multe avantaje, cum ar fi: 

- scăderea populațiilor de agenți patogeni dăunători și buruieni; 

- creșterea distanței între momentele de realizare a PED-urilor ceea ce conduce 

automat la economii prin rărirea tratamentelor și implicit a cheltuielilor cu acestea; 
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-  scăderea poluării prin aplicarea unor cantități mai mici de pesticide în general și 

scăderea cantității de gaze de la combustibilii arși; 

- se pot face economii prin negocierea unor prețuri mai bune la pesticide deoarece 

acestea se pot comanda din timp și chiar în momente când prețul este unul 

favorabil cu condiția existenței unui plan de tratamente. 

Un alt punct esențial pentru o combatere reușită a oricăror organisme dăunătoare din 

culturile agricole și horticole este evitarea folosirii aceluiași pesticid în tratamente succesive 

pentru combaterea unui anumit organism dăunător. Motivul este acela că în acest caz, la un 

moment dat populația acelui organism dăunător se va obișnui cu acel pesticid și efectul 

tratamentului va scădea drastic. Pentru aceasta va fi nevoie aplicarea în tratamente succesive a 

unor produse pesticide diferite pentru aceiași specie de organisme dăunătoare (buruiană, boală 

sau dăunător) astfel acestora le va fi imposibil să se adapteze la produsele pesticide aplicate, 

dau dacă o fac până la urmă, le va lua câțiva ani buni, timp în care chimia evoluează și apar 

produse pesticide mai eficiente.  

Iată deci câteva motive care pot explica și stimula lupta integrată și implicarea prin 

cooperare a fermierilor învecinați. Concurența este foarte bună dar în cadrul bătăliei cu 

organismele dăunătoare din culturile agricole colaborarea este mai bună și mai eficientă. 
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TĂIEREA POMILOR FRUCTIFERI 

 Olimpia Alina IORDĂNESCU, Maria BĂLA 

 

Tăierile sunt cele care contribuie la formarea coroanelor, asigurarea permanentă a 

lemnului de rod tânăr care concură la obţinerea de producţii de fructe mari şi de calitate, 

menţin echilibrul fiziologic, asigură un regim optim de lumină şi aer, ameliorează starea 

fitosanitară etc. 

Pomii netăiaţi cresc liber, coroanele se înalţă, şarpantele se arcuiesc sub greutatea 

fructelor iar rodul migrează spre exteriorul coroanei, mai mult, coroanele se îndesesc 

producându-se umbrirea pe rând şi între rânduri, ca atare este stânjenit accesul luminii în 

interior fructele rămânând mici şi de calitate precară. 

Influenţa tăierii asupra fructificării este corelată şi cu etapa de vârstă în care se 

găseşte pomul. Astfel, pomii tineri au creşteri viguroase şi o slabă inducţie florală şi ca atare 

în această perioadă tăierile trebuie evitate deoarece stimulează creşterile şi întârzie intrarea 

pomilor pe rod. 

În perioada de rodire maximă, pomii cărora nu li s-au aplicat tăieri manifestă 

prematur fenomenul de îmbătrânire observându-se şi scăderea recoltei de fructe. Ca atare, în 

această perioadă tăierea contribuie la o mai bună hrănire a fructelor rămase şi întârzie 

îmbătrânirea prin provocarea de noi creşteri. 

La pomii bătrâni care au creşteri reduse se impun scurtări în lemn de 1an, dar mai 

ales în lemn de 2-3 ani, care contribuie la întinerirea lemnului de rod şi asigură o bună 

fructificare. 

 

 Tăierile de rodire și întreținere la măr 

Tăierile de rodire se execută încă din primii ani, se taie combinat cu cele de formare şi au 

rolul de a norma producţia. Tăierile se amplifică pe măsura avansării în vârstă pentru a 

menţine echilibrul fiziologic exprimat prin producţii constante de 35 - 40 t/ha şi creşteri 

vegetative de 30 – 40 cm.  

Tăierile se fac în funcţie de particularităţile soiurilor, îndeosebi se ţine cont de tipul de 

fructificare, spur sau standard.  

La soiurile spur se operează mai ales asupra vetrelor de rod care se simplifică în grade 

diferite prin aceasta reducându-se substanţial încărcătura. De asemenea, la aceste soiuri se 
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urmăreşte completarea semischeletului din creşterile vegetative (normale sau chiar 

lacome) care se răresc şi apoi se scurtează cu 1/3 - 1/2 din lungimea lor. Semischeletul 

foarte ramificat şi îmbătrânit se simplifică până la nivelul a câteva ţepuşe sau pinteni. 

Soiurile standard au coroane dese, voluminoase, cu semischelet alungit sau degarnisit. La 

aceste soiuri operaţiunile principale sunt: 

 -  rărirea semischeletului la 25 - 30 cm, suprimând ramurile degarnisite, subţiri, în curs de 

epuizare; 

 -  scurtarea semischeletului viguros (păstrat în coroană) cu 1/3 - 1/2 din lungime; 

 -  scurtarea semischeletului subţire, arcuit, de la punctul de curbură chiar dacă pe 

porţiunea păstrată mai rămân doar 2 - 3 ramuri de rod. 

După scurtarea semischeletului se poate continua cu rărirea ramurilor de rod la 10 - 15 cm 

una de alta. La vârful coroanei se păstrează semischelet cât mai scurt sau direct ramuri de 

rod pe elemente de schelet. 

Ramurile vegetative se scurtează în funcţie de lungimea lor şi de echilibrul coroanei. În 

cazul pomilor cu creşteri viguroase (35 – 40 cm), ramurile anuale se scurtează cu 1/4 - 1/3 

din lungime, iar la pomii cu creşteri deficitare acestea se scurtează cu 1/2 - 2/3 din 

lungime pentru a stimula vegetaţia (creşterile). 

Tăierile de reducţie au drept scop menţinerea coroanele în stare permanentă de regenerare, 

se aplică în sisem clasic, utilizându-se foarte puţin în livezile intensive şi superintensive.  

Tăierile de rodire şi de întreţinere trebuie să fie suficient de energice pe tot ciclul biologic.  

 

         

Tăierea de rodire la soiul de măr Jonagold (foto original) 
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Pomi înfloriți la soiul Generos după aplicarea unor tăieri de intensitate medie 

(foto original) 

 

Tăierile de rodire şi întreţinere la păr  

Ramurile de rod la păr au  longevitate mare, iar pomii sunt mai puţini alternanţi. 

Necesitatea tăierii detaliate decurge însă din faptul că perele sunt fructe mari şi grele care 

arcuiesc sau rup semischeletul supraîncărcat. 

La pomii tineri, principala preocupare este grăbirea intrării pe rod iar la cei cu coroane 

rare, completarea elementelor coroanei. În acest scop sunt necesare scurtări ale lăstarilor de 

garnisire combinate cu înclinarea celor reţinuţi.  

După intrarea pe rod, tăierile se diferenţiază pe grupe de soiuri.  

La soiurile spur se fac tăieri sumare de simplificare a vetrelor de rod, completarea 

semischeletuilui din creşterile ce apar, inclusiv lacome, care se scurtează cu 1/3-1/ 2 din 

lungime. 

Soiurile Trivale, Clapp’s Favourite, Untoasă Precoce Morettini etc. conduse după 

sistemul fus subţire sau fus tufă, formează la vârful şarpantelor, chiar pe prelungirile anuale 

mulţi muguri de rod. În acest caz, semischeletul se arcuieşte puternic şi de la locul de curbură 

apar lăstari puternici. În anul următor din aceştia  se va păstra unul cu poziţie de prelungire 

care se va scurta cu 1/3, iar restul se suprimă.  

În plantaţiile artistic palisate se recomandă formarea unui schelet solid iar pe acesta să 

se opereze tăieri după metoda scurtă, adică să se reţină ţepuşe sau nuieluşe scurte. Mlădiţele 
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lungi cu numeroşi muguri de rod în partea terminală (întâlnite la soiurile Williams, Untoasă 

precoce Morettini, Napoca) se scurtează deasupra a 2-3 muguri micşti. Întrucât majoritatea 

soiurilor de păr au coroane rare, destul de aerisite, recomandăm a se opera mai puţine tăieri 

comparativ cu mărul. 

 

Tăierile de rodire și întreținere la prun 

  Se fac în funcţie de particularităţile soiurilor.  

La soiurile de tip spur, cu rodire predominantă pe buchete, se practică următoarele 

operațiuni: 

- se suprimă  1/5 din ramurile de semischelet cu vârsta de peste 5-6 ani, înlocuindu-se 

cu creşteri noi, care se scurtează cu 1/3-1/2 din lungime; 

- se răresc buchetele la 10-12 cm, suprimându-se cele bătrâne în curs de epuizare; 

- se reţin ramurile mijlocii de 30-40 cm, rărindu-se la 15-20 cm una de alta. 

Soiurile cu rodire dominantă pe ramuri mijlocii şi lungi comport următoarele 

operațiuni: 

- scurtarea în lemn de 2-3 ani a unei treimi din ramurile de semischelet mai în vârstă 

de 4-5 ani; 

- suprimarea a 1/3 din ramurile semischelet mai vechi de 4-5 ani, înlocuindu-se cu 

creşteri noi; 

- se răresc ramurile lungi la 15-20 cm şi se scurtează cu 1/4-1/3 din lungime dacă 

depăşesc 70 cm. 

Epoca de executare a tăierilor în uscat este primăvara înainte de pornirea în vegetaţie 

(februarie-martie). 

Tăierile în verde  sunt foarte recomandate întrucât reglează vegetaţia, contribuie la 

apariţia anticipatelor şi a valului II de creştere, pe care mugurii floriferi au repausul mai lung. 

Acestea se fac în iunie sau după recoltare. 

Tăierile de regenerare  dau rezultate mulţumitoare dacă diametrul rănilor nu depăşeşte 

5-6 cm, vârsta lemnului 4-5 ani, rănile se dezinfectează cu soluţie de CuSO4  3 %  şi se 

izolează cu mastic sau vopsea de ulei. 
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Tăierea prunilor aflați în plină producție 

(foto www.paradisverde.ro ) 

 

 Tăierile de rodire și întreținere la piersic 

Tăierea de rodire reprezintă lucrarea de bază din tehnologia culturii piersicului. Pomii  

netăiaţi sau rău tăiaţi se epuizează în 3-4 ani şi se usucă datorită următoarelor  particularităţi 

biologice: 

- se degarnisesc puternic la bază iar vegetaţia se mută spre vârful coroanei; 

- în absenţa tăierilor, pomii se supraîncarcă cu fructe, acestea rămân mici, slab 

colorate, cu raport nefavorabil între pulpă şi sâmbure; 

- creşterile vegetative devin din ce în ce mai mici, lăstarii nu se maturează şi degeră în 

timpul iernii; 

- coroanele se îndesesc, fructele nu se colorează bine iar  atacul de boli şi dăunători 

este mai intens. 

Tăierile de rodire se fac detaliat în funcţie de specificul ramurilor de rod. Piersicul 

rodeşte pe: buchete de mai, salbe,  ramuri mixte normale şi anticipate. Dintre acestea numai 

ramura mixtă oferă spaţiu suficient de creştere a fructelor şi pe ele se formează lăstari noi, 

viguroşi, viitoare ramuri mixte. 

Din aceste particularităţi rezultă că, de obicei la tăierea de rodire se păstrează numai 

ramurile mixte iar salbele şi buchetele de mai se suprimă.  

Tăierea de rodire se face după două metode: 

Tăierea clasică,  se recomandă la piersicii  îmbătrâniţi degarnisiţi sau la o agrotehnică 

îndoielnică şi constă în următoarele operaţiuni: 

- ramurile buchet şi salbele firave se elimină, putând totuşi reţine o parte din salbele 

mai viguroase; 

http://www.paradisverde.ro/
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- ramurile mixte păstrate să fructifice se scurtează deasupra a 8-12 grupuri de muguri; 

- ramurile mixte în plus precum şi cele vegetative se vor scurta în cepi de 2-3 muguri, 

aceşti cepi au rolul de a forma noi ramuri mixte pentru anul viitor; 

- în anul viitor, ramura mixtă care a rodit se suprimă iar pe cepii din anul trecut se lasă 

un nou cep (spre bază) şi o ramură mixtă scurtată la 8-12 grupuri de muguri.  

Această metodă de tăiere previne eficient degarnisirea dar necesită mai multă forţă de 

muncă  şi creează numeroase răni care sunt în dezavantajul sănătăţii şi longevităţii pomilor. 

Tăierea lungă, (modernă, americană), constă în următoarele: 

- suprimarea buchetelor şi cel puţin parţial a ramurilor salbe; 

- ramurile mixte se răresc la 20-30 cm una de alta, păstrându-le pe cele de vigoare 

mijlocie (30-60 cm) cu poziţie laterală; 

- ramurile vegetative şi cele mixte în plus se suprimă sau în zonele degarnisite se 

scurtează în cepi de 2 muguri.  La un pom se păstrează (în funcţie de vigoarea lui) 80-120 

ramuri mixte. Se consideră că, pe o ramură mixtă de vigoare medie se obţin 300-500 g fructe. 

În anul curent, ramurile mixte care rodesc se arcuiesc şi de la curbură pornesc lăstari 

viguroşi care devin noi ramuri mixte. Această tăiere este recomandată în livezile bine îngrijite, 

irigate, care dezvoltă creşteri vegetative viguroase. 

Concomitent cu tăierea de rodire propriu-zisă se fac şi operaţiunile de întreţinere: 

eliminarea ramurilor uscate, bolnave, cele în plus sau dimpotrivă completarea scheletului sau 

a semischeletului din ramurile vegetative, chiar lacome. 

Se impune o remarcă; pentru a-şi atinge scopul, tăierile de rodire trebuie să fie 

suficient de energice. După Drăgănescu E., la pomii de vigoare slabă se elimină 80-90 % din 

creşterile anuale, iar la cei de vigoare bună se elimină 50-60 % din creşterile anuale. 

Tăierile se execută în februarie-martie şi se combină cu operaţiuni în verde executate 

în iunie şi după recoltare. Rănile se dezinfectează cu soluţie de CuSO4 - 3-5 % şi apoi se 

protejează cu vopsea de ulei. 
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Tăierea la piersici aflați în anul VI după plantare 

(foto original) 

 

 

                                 

Tăierea la piersici aflați în a doua parte a ciclului biologic 

(foto original) 

 

 Tăierile de rodire și întreținere la cais 

Tăierile de rodire  se fac în funcţie de particularităţile soiurilor.  

La soiurile de tip spur, care rodesc predominant pe buchete: 
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- se suprimă  1/5 din ramurile de semischelet cu vârsta de peste 5-6 ani, înlocuindu-se 

cu creşteri noi, care se scurtează cu 1/3-1/2 din lungime; 

- se răresc buchetele la 10-12 cm, suprimându-se cele bătrâne în curs de epuizare; 

- se reţin ramurile mijlocii de 30-40 cm, rărindu-se la 15-20 cm una de alta. 

Soiurile cu rodire dominantă pe ramuri mijlocii şi lungi comport următoarele 

operațiuni: 

- scurtarea în lemn de 2-3 ani a unei treimi din ramurile de semischelet mai în vârstă 

de 4-5 ani; 

- suprimarea a 1/3 din ramurile semischelet mai vechi de 4-5 ani, înlocuindu-se cu 

creşteri noi; 

- se răresc ramurile lungi la 15-20 cm şi se scurtează cu 1/4-1/3 din lungime dacă 

depăşesc 70 cm. 

 

                          

Caisi înainte și după tăierea în verde (foto original) 

 

Tăierile de întreţinere  au drept scop menţinerea echilibrului vertical şi orizontal al 

coroanei, prevenirea arcuirii puternice a scheletului şi semischeletului şi explozia lăstarilor 

lacomi. Se urmăreşte de asemenea luminarea interiorului la coroanele dese sau completarea 

semischeletului la coroanele rare. Principalele operaţiuni de întreţinere sunt: reducţia 

semischeletului alungit; suprimarea semischeletului epuizat; suprimarea concurentelor şi a 

ramurilor lacome; scurtarea ramurilor anuale lungi şi a lacomilor reţinuţi pentru completarea 

golurilor în coroană. 
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Epoca de executare a tăierilor în uscat este primăvara înainte de pornirea în vegetaţie 

(februarie-martie). 

Tăierile în verde  sunt foarte recomandate întrucât reglează vegetaţia, contribuie la 

apariţia anticipatelor şi a valului II de creştere, pe care mugurii floriferi au repausul mai lung. 

Acestea se fac în iunie sau după recoltare. 

Tăierile de regenerare  dau rezultate mulţumitoare dacă diametrul rănilor nu depăşeşte 

5-6 cm, vârsta lemnului 4-5 ani, rănile se dezinfectează cu soluţie de CuSO4  3 %  şi se 

izolează cu vopsea de ulei. 

 

 Tăierile de rodire la cireș și vișin  

Cireşul formează în mod natural o coroană destul de rară. Începând din anul II se 

recomandă scurtarea ramurilor de prelungire la 50-60 cm în creştere nouă pentru a asigura o 

bună garnisire. Etajarea pe ax este considerată oportună în schimb pe şarpante se suprimă 1-3 

ramuri subterminale lăsându-se câte una după sistemul bilateral.  

La cireş nu se recomandă răriri decât cu totul excepţional întrucât şi aşa coroanele 

rămân rare, slab garnisite şi realizează o suprafaţă productivă mică. Tăierile de rodire 

comportă puţine operaţiuni, întrucât buchetele de mai rodesc 8-12 ani, iar ramurile mijlocii şi 

lungi au o degarnisire lentă. Operaţiunea de bază este scurtarea ramurilor lungi cu 1/4-1/3, 

rărirea, dacă este cazul, a ramurilor mijlocii şi eventual scurtarea semischeletului  garnisit cu 

prea multe buchete de mai (Lambert compact, Stella compact). 

Tăierile de regenerare sunt suportate destul de greu de cireş, de aceea se vor scurta 

ramurile până la diametrul de 4,0-6,0 cm. Tăierile se vor face la sfârşitul perioadei de repaus 

sau mai bine în verde după recoltat. Rănile mari se dezinfectează cu soluţie de CuSO4 şi se 

protejează cu vopsea de ulei sau mastic. 

Tăierea de rodire la vișin se execută diferenţiat în funcţie de soi, fiind mai detaliată 

(mai complicată) la soiurile care rodesc predominant pe ramuri pletoase. La aceste soiuri se 

fac operaţiuni de rărire, scurtarea pletelor care prezintă ramificaţii, suprimarea celor 

degarnisite şi reducţia semischeletului. În acelaşi scop, recomandăm păstrarea lăstarilor ce 

apar în coroană inclusiv cei lacomi, bine plasaţi care devin, fie plete tinere, fie semischelet 

nou.  

Epoca optimă de executare a tăierilor este: vara după recoltare sau primăvara înainte 

de umflarea mugurilor. 
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 Tăierile de rodire și întreținere la nuc 

Tăierile de întreţinere  necesită puţine operaţiuni: suprimarea unor ramuri concurente, 

lacome, scurtarea semischeletului pentru a provoca creşteri de 10-20 cm pe care se 

diferenţiază mulţi muguri micşti femeieşti. 

Tăierile de regenerare, comportă scurtări în lemn de 4-6 ani, astfel că dimensiunile 

coroanei se reduc cu 1/4 sau 1/3.  

În general, nucul suportă regenerarea dacă nu se fac răni prea multe, iar cele de 

dimensiuni mari se dezinfectează cu soluţie de  CuSO4  3-5 %  apoi se izolează corespunzător. 

Tăierile la nuc se fac primăvara în martie-aprilie. 
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PLANTE SUCULENTE UTILIZATE ÎN DECORUL INTERIOARELOR 

ȘI A ANUMITOR CATEGORII DE SPAȚII VERZI 

 

 Maria BĂLA, Olimpia Alina IORDĂNESCU, Cristina TOȚA 

 

Plantele suculente cuprind pe lângă cactuşi o serie de specii aparţinând altor 

familii botanice. Ele sunt originare din zone geografice cu un climat călduros şi secetos. 

Majoritatea speciilor incluse în această grupă au frunze groase, cu suc celular 

mucilaginos şi cu strat protector ceros, care diminuează pierderile de apă, prin transpiraţie. Sunt 

decorative în special prin forma, culoarea şi modul de aşezare a frunzelor. Unele dintre ele au şi 

florile foarte interesante. 

 

AEONIUM - Fam. Crassulaceae 

Română – Aeonium; Franceză – Aeonium; Engleză – Aeonium 

 

Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. Plantele ajung până la 50 - 60 cm 

înălţime. Tulpina şi ramificaţiile sunt nude, pieloase, cu rozete de frunze în vârf. Frunzele larg 

lanceolate, strălucitoare, sunt verzi (Fig. 184).  

 

          
 Aeonium arboreum                  Aeonium arboreum „Atropurpureum”        

 

      
    Aeonium arboreum „Schwarrzkopf”             Aeonium haworthii 
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Varietăţi: „Atropurpureum” – frunze brune purpurii; „Schwarrzkopf” – frunze mai 

înguste, purpurii negricioase. Florile galbene-aurii apar pe tulpini în vârstă de 2 - 3 ani care 

după înflorire mor. 

Aeonium haworthii (S.D.) Webb et Berth. Planta înaltă până la 50 - 60, are 

tulpina puternic ramificată. În vârfurile ramificaţiilor sunt rozete de 10 - 12 cm lărgime, 

alcătuite din frunze albăstrui, adesea bordate cu roşu. 

Aeonium tabuleformae (Haw) Webb et Berth. Planta nu are tulpină vizibilă. 

Rozeta este plată, asemănătoare unei farfurii, alcătuită din frunze puternic cerate dispuse 

foarte dens, precum solzii de peşte. 

 

 

AGAVE - Fam. Agavaceae 

Română – Agave; Franceză – Agave; Engleză – Agave 

 

Agave americana L. Planta prezintă frunze foarte mari (60 -100/10 - 20 cm), 

verzi-albăstrui, lanceolate, prevăzute pe margini şi în vârf cu ghimpi puternici, bruni (Fig. 

185). 

Varietăţi: „Marginata” - frunzele au câte o dungă galbenă pe margine; 

„Mediopicta” - frunzele de culoare crem cu bordură lată, verde. Înflorirea are loc la exemplare 

foarte vârstnice. Florile sunt grupate într-un panicul susţinut de o tulpină înaltă de câţiva 

metri. 

 

 
             Agave americana                     Agave americana „Marginata”   

 

Agave filifera Salm. Duck. Planta sub formă de rozetă compactă este alcătuită din 

numeroase frunze lungi de 25 - 30 cm, ascendente, terminate cu un ghimpe brun. Marginea se 

desface în numeroase fibre ca nişte aţe care cad uşor. 

Agave victoriae - reginae R. Moore. Este una dintre cele mai frumoase plante, ale 

cărei frunze triangulare, cu bordură albă şi dinte terminal aproape negru, formează o rozetă 

compactă. Are creştere foarte lentă. 
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              Agave filifera                                         Agave victoriae - reginae 

 

 

ALOE - Fam. Liliaceae 

Română – Aloe; Franceză – Aloès; Engleză – Aloe 

 

Aloe arborescens Mill. Planta, înaltă de 50 - 100 cm, are tulpina viguroasă, 

cărnoasă, cu ramificaţii laterale. Frunzele lanceolate, puternic suculente, verzi-albăstrui, cu 

ghimpi pe margine, rămân grupate în vârfurile lăstarilor. Florile, grupate în inflorescenţe bogate, 

axilare, au culoarea roşu-corai. 

Aloe aristata Haw. Este o plantă mică sub formă de rozetă alcătuită din frunze 

cărnoase cu vârfuri filiforme şi pete albe ca nişte negi. 

       
             Aloe arborescens     Aloe humilis 

 

Aloe humilis (L) Mill. Planta mică, sub formă de rozetă bazală deasă, prezintă 

numeroase frunze cărnoase, albastru-verzui, cu spini albi pe margine şi vârfurile curbate spre 

centru. Florile roşii, ca nişte clopoţei, grupate în paniculi, se formează pe tulpini florale înalte 

de 20 - 30 cm. 

Aloe saponaria Haw. Planta, sub formă de rozetă largă, are frunzele foarte 

cărnoase, verzi, zebrate transversal cu alb. Marginea frunzei prezintă dinţi mari, rigizi, foarte 

ascuţiţi, cu vârful brun. 
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Aloe variegata L. Planta, de talie mică, formează stoloni. Frunzele, lungi de 12 - 

14 cm, sunt concave, ascuţite, de culoare verde, cu benzi transversale albe. Florile roşii sunt 

susţinute de tulpini florale scurte.  

 

 

       

                             
Aloe variegata      Aloe saponaria     

 

CRASSULA - Fam. Crassulaceae 

                   Română – Crassula; Franceză – Crassule;Engleză – Crassula 

 

Crassula arborescens (Mill) Willd. Este o plantă înaltă cu tulpina foarte ramificată. 

Frunzele cărnoase, rotunjite, verzi-albăstrui bordate cu purpuriu, înfloreşte adeseori toamna-iarna. 

Florile sunt mici, albe, ca nişte steluţe. 

Crassula argentea Thumb. Planta are tulpina foarte ramificată, cărnoasă, brună, 
frunzele verzi, strălucitoare, uneori cu bordură roşie sunt de asemenea foarte cărnoase. 

Toamna şi iarna apar numeroase flori mici, albe, cu deschidere în formă de stea. 
Crassula falcata Wendl (syn. Rochea falcata). Tulpina cu noduri foarte strânse este 

îmbrăcată aproape în întregime de frunze lungi (10 - 14 cm), cărnoase, albăstrui, dispuse într-o elice. 
La sfârşitul verii apar florile roşii, parfumate, aşezate în buchet. 

Crassula lycopodioides Lam. Planta prezintă multe ramificaţii complet îmbrăcate 
de frunze mici, solzoase, triangulare, de culoare verde intens. 
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  Crassula arborescens         Crassula falcata 

 

ECHEVERIA – Fam. Crassulaceae 

                   Română – Echeveria; Franceză – Echeveria; 

                   Engleză –Echeveria, hen and chickens 

 

Echeveria agavoides Lem. Planta înaltă de circa 25 cm formează o rozetă bogată 
de frunze late la bază, colorate verde deschis, uneori cu bordură roşie şi cu vârful ascuţit de 
culoare brună. 

Echeveria elegans Rose. Frunzele rotunjite, foarte cărnoase şi de culoare verde 
glauc, sunt aşezate într-o rozetă bazală ce aminteşte de floarea de nufăr. 

Echeveria gibbiflora D.C. Este o specie cu tulpini şi frunze foarte viguroase. 

Tulpina florală, de asemenea viguroasă, înaltă de 50 - 60 cm, poartă flori tubulare 

roşu-corai cu interiorul galben. 

Echeveria glauca Baker. Frunzele ce amintesc de scobitura lingurii, aşezate în 

rozete dense, sunt albăstrui cerate. 

Planta formează un număr mare de rozete laterale. Florile sunt roşii cu puncte 

galbene. 

 

              
Echeveria elegans      Echeveria glauca 
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GASTERIA - Fam. Liliaceae 

                    Română – Gasteria; Franceză – Gasteria; Engleză – Gasteria 

 

Gasteria verrucosa (Mill) Duv. Planta tânără are frunzele opuse, iar cu vârsta 

formează o rozetă. Caracteristice sunt proeminenţele albe, ca nişte negi, cu răspândire 

neuniformă pe fondul verde închis al frunzei. Florile campanulate, roşu-corai, apar primăvara pe 

tulpini subţiri, înalte de 25 - 30 cm  

Gasteria maculata. Se aseamănă cu specia precedentă, dar petele albe de pe 
frunze nu sunt proeminente. 

Gasteria liliputana Poellnitz. Are formă de rozetă bogată în frunze, înaltă de 
numai 7 - 8 cm. Culoarea este verde-închis, lucios, cu pete mici albe. Florile sunt colorate 
verde-portocaliu. 

      
Gasteria verrucosa       Gasteria liliputana  

 

 
HAWORTHIA - Fam. Liliaceae 
Genul cuprinde numeroase specii ale căror plante mici, fără tulpină aparentă, au 

formă de rozetă alcătuită din frunze groase, cărnoase, de cele mai multe ori triangulare, cu 
pete mici albe sau verzui, dispuse regulat sau dezordonat. 

Haworthia margaritifera L. Haw. Partea inferioară a frunzelor prezintă nişte 

protuberanţe rotunjite albe ca nişte perle. 

Haworthia fasciata Haw. Frunzele au benzi orizontale albe, ce le dau un aspect 

zebrat. 

Haworthia attenuata Haw. Se remarcă tot prin dungi albe transversale pe partea 

externă a frunzelor. 

Haworthia setata. Frunzele sunt prevăzute pe margini cu dinţi filiformi, albi. 

Alte specii: H. angustifolia, H. magnifica, H. reinwardtii etc.  
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                      Haworthia margaritifera                     Haworthia fasciata   

 

KALANCHOE - Fam. Crassulaceae  

                     Română – Kalanchoe; Franceză – Kalanchoé;  

                     Engleză – Kalanchoe, palm Beach bells            

 

Kalanchoe tomentosa Bak. Planta creşte sub formă de tufă înaltă de 30 - 50 cm. 

Frunzele ovale, colorate verde-cenuşiu, groase sunt acoperite de o pubescenţă moale. Cu vârsta, 

marginea frunzei capătă culoarea brunie. 

Kalanchoe beharensis Tulpina dreaptă, cărnoasă, este îmbrăcată de frunze mari, 

triangulare sau lanceolate, verde-oliv, cu peri scurţi maronii, care dau aspectul catifelat, foarte 

apreciat. 

 

       
 

Kalanchoe tomentosa                    Kalanchoe beharensis  

 

SEDUM - Fam. Crassulaceae 

                     Română – Sedum; Franceză – Sédum; Engleză – Stonecrop, orpine    

 

Sedum nusbaumerii. Planta are înălţimea de 18 - 20 cm şi aspectul de tufă. Tulpina 
şi ramificaţiile sunt groase, cărnoase, de culoare uşor violacee, la început verticale şi apoi în 
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poziţie uşor târâtoare cu vârfurile îndreptate în sus. Frunzele dispuse în spirală formează rozete 
în vârfurile lăstarilor. Au lungimea de 3 - 4 cm, lăţimea de 1 cm. Sunt groase, cărnoase, sesile, 
cu vârful ascuţit. Culoarea este verde cu reflexe aurii şi marginea brun-violet. 

Sedum alantoides. Planta prezintă numeroşi lăstari (2 - 3 mm grosime), verticali, 

rigizi, cu aspect sârmos, care se degarnisesc uşor de frunze. Frunzele dispuse des sunt groase (4 - 

5 mm grosime şi 2 - 3 cm lungime) ca nişte boabe de strugure, de culoare albăstruie datorită 

stratului gros de pruină. 

Sedum pachyphyllum Rose. Tulpina şi lăstarii sunt subţiri (1-2 mm grosime) şi în 

poziţie uşor târâtoare. Frunzele, aşezate foarte des, sunt aproape cilindrice, verzi, cu vârfurile 

roşcate arămii. Pe măsura maturizării ele devin arămii în întregime. 

Sedum morganianum E. Walth. Lăstarii subţiri, pe măsură ce cresc, capătă poziţie 

pendentă. Frunzele dispuse foarte des acoperă total lăstarul. Ele sunt cilindrice, cu vârful ascuţit, 

de culoare verde-albăstrui. 

Sedum sieboldii Sweet. Planta are o capacitate foarte mare de lăstărire. Lăstarii 

subţiri, lungi de 20 - 30 cm, au creştere pendentă. Frunzele cărnoase, aşezate câte 3 în verticil, 

sunt aproape rotunde (cca 2 cm diametru), cu marginea uşor ondulată, verzi-albăstrui. Toamna 

ele capătă culoarea roz intens. Florile mici şi numeroase, ca nişte steluţe, reunite în corimbe 

umbeliforme terminale, apar toamna şi sunt deosebit de frumoase. 

 

                       
 

Sedum pachyphyllum      Sedum sieboldii 

 

Cerinţe ecologice 

Plantele suculente sunt puţin pretenţioase, au cerinţe moderate faţă de umiditate în 

special iarna, când acestea trebuie corelate cu temperatura. Necesită locuri luminoase, substrat 

permeabil. 

Cultura 

Suculentele se pot înmulţi prin seminţe care germinează la întuneric (Agave, Aloe, 

Kalanchoe). În mod obişnuit se înmulţesc prin drajoni (Agave, Aloe), butaşi (Euphorbia, 

Crassula, Stapelia) sau prin separarea rozetelor laterale (Howorthia, Echeveria). 
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Înrădăcinarea se face în nisip, iar pentru cultura plantelor se foloseşte un amestec 

format din pământ de ţelină, pământ de frunze, turbă, cărbune şi nisip. 

Plantele suculente vara pot fi scoase în teren deschis, în prima perioadă, pentru 

acomodare necesită o uşoară umbrire. Iarna se păstrează în locuri luminoase, uscate, cu 

temperaturi de 8 - 10°C şi se udă rar. 

Transvazarea se face la un interval de 2 - 3 ani, de obicei primăvara, în ghivece 

mai mari, în care se asigură un drenaj corespunzător pentru excesul de apă. 

Cei mai frecvenţi dăunători în cultura plantelor suculente sunt: Heterodera 

marioni şi Eriosoma lanigerum. 

Utilizare 

Plantele suculente sunt utilizate pentru decorul apartamentelor, vitrinelor, 

balcoanelor. În funcţie de talia plantelor se pot folosi exemplare izolate pe peluze sau se 

folosesc în alcătuirea bordurilor. 
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UNA DINTRE SPECIILE LEMNOASE ORNAMENTALE 

CU RITM RAPID DE CREȘTERE  

 

Daniela Sabina POȘTA Mihaela MĂLĂESCU  

 

Cupressus x leylandii Dallim. – Fam . Cupressaceae 

 

Cupressus x leylandii (A.B. Jackson & Dallim) – Chiparos Leyland, leylandii 

Această specie este un hibrid între Cupressus macrocarpa și Chamacyparis 

nootkatensis, obținut în Anglia. La noi ajunge la înălțimea de 15-20 m. 

  Caractere biologice: prezintă frunziș solzos, sempervirescent, coroana piramidală, 

deasă, pornește de la baza arborelui.  Datorită faptului că tulpina este flexibilă, nu se rupe la  

vânturile puternice. 

 

         
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Leyland_cypress  

 

Are o creștere rapidă (50-60 cm/an), suportă foarte bine tunderea. 

 

       
       Sursa : https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+gard+viu 

Sursa : https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+forme+tunse 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leyland_cypress
https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+gard+viu
https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+forme+tunse
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 Cerințe ecologice: este o specie subtermofilă (cu exigențe față de căldură, dar se 

adaptează și la temperaturi mai scăzute). Preferă zonele însorite, dar crește bine și la 

semiumbră chiar umbră. Se dezvoltă bine pe soluri reavene. Se recomandă la plantare să se 

încorporeze compost sau gunoi de grajd foarte bine descompus.  Nu suportă apa stagnantă. 

Puieții se vor uda foarte bine la plantare, după prindere doar la nevoie. 

 Utilizare în spațiile verzi: poate fi plantat solitar, în aliniament sau în grupuri. De cele 

mai multe ori se utilizează sub formă de garduri vii înalte, cu distanțe de plantare - 0,7-1 m și 

necesită tăieri frecvente laterale, fără scurtarea vârfului tulpinii înainte ca puieții să ajungă la 

2,5-3 m înălțime. 

 

                                                                                                                                  
Sursa: https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+gard+viu  

 

 

      
Sursa: https://www.google.com/search?q=cupressus+leylandii+in+aliniament 

 

 Înmulțire: numai prin butași, deoarece arborele este un hibrid, semințele fructelor sale 

sunt sterile.  

Varietăți: "Douglas Gold", "Green Spire", "Hyde Hall", "Irish Mint", "Silver Dust", 

"Winter Sun", "Jubilee", "Variegata", "New Ornament". 

https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+gard+viu
https://www.google.com/search?q=cupressus+leylandii+in+aliniament
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Sursa: https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+pepiniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cupressocyparis+leylandii+pepiniera
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MENINGOENCEFALITELE 

Teodor MOȚ  Daniela MOȚ  

Pahimengita reprezintă inflamația durei mater, iar leptomengita, inflamația 

arahnoidei și a durei mater. 

Cauzele sunt reprezentate de: 

-infecții neurotrope (turbare, boala Aujeszki, Boala de Borna, boala de Teschen, 

listerioză etc.); 

-infecții din vecinătate (otite, sinuzite, periflebite supurative); 

-infecții de la distană, cu sediu articular, podal, ombilical, mamar, sfera genitală;  

-infestații parazitare cu coenurus, cisticercus, toxoplasma; 

-micotoxicoze produse de miceți din gen. Aspergillus, Mucor, Absidia etc.; 

-intoxicații exo-endogene: sare, plumb, enterotoxiemii; 

La carnivore, majoritatea bolilor inflamatorii ale sistemului nervos central care 

afectează meningele, encefalul și/sau măduva spinării au origine infecțioasă și parazitară, 

celelate fiind grupate sub denumirea de "meningo-encefalo-mielite -MEMNI". 

Factorii favorizanți sunt reprezentați de vârsta tânără, debilitate, stres, frig, 

traumatisme craniene, insolație, șoc termic. 

Pătrunderea agenților cauzali se poate realiza pe cale descendentă-hematogenă (cea 

mai frecventă), prin contact de la țesuturile limitrofe, cale limfatică, transcranian consecutiv 

traumatismelor, ascendent de la nivelul măduvei și pe calea nervilor. 

Tabloul clinic depinde de faza de evoluție (acută, cronică), întinderea leziunilor 

(localizat, generalizat) și de intensitatea agenților cauzali. 

Astfel, în meningoencefalita acută generalizată se constată: 

-simptome generale (febră, anorexie, tahipnee, tahicardie, congestia, hiperemia tunicii 

conjunctivale); 

-simptome nervoase (în faza de excitație corticală, animalele sunt neliniștite, agitate, 

prezintă halucinații, agresivitate, antero-retropulsie, opistotonus, nistagmus, midriază sau 

mioză, ataxie, astazie, hiperestezie, hiperreflectivitate – zgomotele sau simpla atingere a 

craniului sau a coloanei vertebrale duce la amplificarea simptomelor; după faza de excitație 

urmează faza de inhibiție corticală, cu hiporeflectivitate, hiporeactivitate, hipoestezie, 

respirații periodice: Cheyne Stokes, Kussmaul, Biot). 

Paraclinic se constată leucocitoză neutrofilică (infecții bacteriene), leucopenie sau 

număr normal de leucocite cu limfocitoză (infecții virale), leucopenie (micotoxicoze), iar 

lichidul cefalorahidian (LCR) prezintă albuminorahie (peste 100 mg/dl), globunorahie. 

În meningoencefaliat acută localizată (circumscrisă) pe lângă febră apar și simptome 

nervoase corespunzătoare sectorului afectat, după cum urmează: 

• afectarea bazei encefalului evoluează cu trismus, nistagmus, spasmul cefei, 

mioclonie maseterină, urmată de ptoză (căderea) palpebrală și mandibulară;  

• afectarea părții convexe a encefalului: tulburări de conștiență, pareze, 

paralizii; 
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• afectarea ventriculului encefalic: mișcări forțate, ataxie, astazie; 

• în meningoencefaliata cerebrospinală, inițial, predomină hipertoniile cervicale 

(opistotonus, torticolis), apoi hipotoniile și paraliziile cervicale. 

Meningoencefalita cronică poate fi continuarea celei acute, dar cel mai frecvent este 

de natură tuberculoasă sau micotică și se caracterizează prin simptomele sindromului de 

imobilitate, mișcări forțate, hipermetrice, uneori crize epileptiforme și/sau diferite semene de 

focar. 

Diagnosticul pozitiv în meningoencefalita acută se satbilește pe baza simtomelor și a 

examenului de laborator. În forma cronică, diagnosticul se stabilește mai dificil, fiind, totuși, 

ilustrat de o stare de inhibiție corticală, mergând până la imobilitate, eventual la semene de 

focar. 

Evoluția este acută (5-7 zile), mai rar subacută și cronică, iar prognosticul este grav 

datorită mortalității ridicate,. Supraviețuitorii rămân, de regulă, cu sechele, infirmi. 

Profilaxia constă în tratarea la timp, corectă a tuturor proceselor supurative și în 

respectarea măsurilor de profilaxie specifice, vizând virozele și bacteriozele neurotrope. 

Tratamentul igieno-dietetic constă în repaus, loc liniștit, întunecos, răcoros (dar nu 

rece), ferite de zgomote sau alți excitanți externi; așternut gros; lichide la discreție; 

administrarea de alimente, furaje ușor digerabile; la nevoie, alimentație artificială (orală și/sau 

parenterală). 

Medicamentos, în meningoencefalitele acute, se recurge la administrarea de antibiotice 

(penicilină, streptomicină), în asociere cu corticosteroizi (Hidrocortizon, Dexametazonă), 

sulfamide, cefalosporine; sedative (Fenobarbital, Diazepam) în stările de excitație, 

neurotonice în stările de inhibiție corticală (vit. B1, B6); anticongestive memingoencefalice ( 

comprese reci pe craniu, purgative-sulfat de sodiu, sulfat de magneziu, diuretice-Furosemid, 

ceaiuri de cozi de cireșe, mătase de porumb); stimularea troficității sistemului nervos 

(vitaminoterapie) 

În meningoencefalitele subacute și cronice se recomandă antiinfecțioase asociate cu 

iodurate (iodură de potasiu, iodură de sodiu), corticoizi; neurotonice; abcese de fixație sau 

vezicante în regiunea cefei; stimulente generale (vitaminoterapie). 
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AGALAXIA CONTAGIOASĂ A OILOR ȘI CAPRELOR  

(RĂSFUGUL ALB) 

Daniela MOȚ   

Această afecțiune, cunoscută popular sub numele de răsfugul alb, este produsă de 

tulpini patogene de Mycoplasma agalactiae tip A. Se îmbolnăvesc oile și caprele indiferent 

de sex și stare fiziologică, dar mai sensibile sunt femelele lactante și, mai ales primiparele. 

Boala a fost descrisă prima oară în Italia, în 1816, fiind apoi semnalată în mai multe țări din 

sudul Europei și nordul Africii. În prezent boala evoluează în Europa, mai puțin în țările 

nordice ale continentului, în Asia, Africa, Australia, America de Nord și de Sud. 

Sursele de infecție sunt reprezentate de animalele bolnave și cele trecute prin boală, 

care elimină germenii prin lapte, secreții oculare, artrite deschise, fecale și urină. Căile de 

infecție sunt mucoasele conjunctivală, respiratorie și digestivă, iar la oile lactante și canalul 

papilar care se contaminează cu germeni aflați pe mâinile mulgătorilor. La capre, transmiterea 

se poate face și transcutanat prin ectoparaziți. Evoluția și caracterul bolii sunt enzootico-

epizootică, staționară și sezonieră, în perioada de lactație (lunile mai-octombrie). Morbiditatea 

atinge 50-60%, uneori 100%. Mortalitate este mică, de 2-5%. Perioada de incubație se 

încadrează în limite foarte largi, de la una până la opt săptămâni. Clinic, boala se manifestă 

sub trei forme: acută, subacută și cronică. Forma acută se întâlnește mai rar și se manifestă ca 

o boală exprimată prin sindrom febril, cu tremurături musculare, ataxie, șchiopături, 

conjunctivită și tumefacție a limfonodurilor explorabile. În această formă evoluția este de 6-7 

zile, iar mortalitatea poate ajunge la 15%. O parte din animalele bolnave trec în forma 

subacută de evoluție. Infecţiile mamare sunt poduse de germeni care se găsesc atât în adăpost, 

cât şi în afara lui, fiind frecvent localizați pe uger, pe sfârcuri, pe pielea animalelor şi a 

omului, pe ustensilele de muls şi pe recipientele de recoltare şi de manipulare a laptelui. Când 

pătrund pe canalul papilar microbii se răspândesc cu uşurinţă şi produc infecţia: inițial 

afectează mai puţin evident unul din sferturi urmând apoi starea de  inflamaţie cu toate 

manifestările ei (roşeaţă, căldură, edem şi durere). De la aceste oi, laptele din sfertul inflamat 

se mulge separat de cel din sferturile sănătoase şi se trece de urgenţă la tratarea inflamaţiei, 

introducând pe canalul papilar, un unguent ce conţine o substanţă activă față de genul și 

specia de microorganisme invadatoare. Prin respectarea cu stricteţe a regulilor de asigurare a 

condițiilor optime în întreţinerea oilor, precum şi cele de igienă a mulsului, prin menținerea în 

adăpostosturi curate, fără dejecţii, de preferinţă cu aşternut curat și prin respectarea altor 

factori de microclimat se poate preveni apariția sau complicarea acestei boli. La începutul 

repausului mamar cisternele ugerului se tratează cu un unguent dezinfectant. 

Această afecțiune reprezintă una dintre cele mai costisitoare întâlnite în cadrul 

creșterii oilor. Agalaxia contagioasă poate evolua sub mai multe forme: 

- mamită cu evoluţie benignă: oile afectate prezintă sensibilitatea ugerului, scăderea 

producţiei de lapte, laptele are aspect apos, lăsat în repaus se separă formând un depozit 

grunjos şi o parte lichidă de culoare verde murdar, gustul fiind sărat;  
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- mamită cu evoluţie gravă: oile afectate prezintă febră, tulburări generale, agalaxie 

(lipsa secreţiei lactate). Se mai constată edemul cald, dureros şi dur al glandei mamare. Din 

uger se poate mulge o secreţie apoasă, galben-verzuie, cu aspect vâscos sanguinolent şi gust 

sărat. Uneori, ugerul se atrofiază, prezintă induraţii, şi chiar abcese. Durata bolii, în 

localizarea mamară, este de 1-2 săptămâni, după care ugerul de obicei se reface, dar producţia 

de lapte rămâne compromisă. 

Localizarea articulară este mai rară, ea putând evolua în asociere cu localizarea 

mamară. Se constată şchiopături precedate de edeme calde, dureroase, localizate la 

articulaţiile tarsiene sau carpiene. La tineret apar poliartrite. Durata bolii este de 2-7 

săptămâni, dacă nu apar complicaţii care pot produce anchiloze.  

Localizarea oculară afectează, de regulă, un singur ochi, se manifestă cu lăcrimare, 

conjunctivită, lumina deranjează, motiv pentru care animalul ţine ochiul închis. Pe globul 

ocular apar zone de opacifiere ale corneei şi chiar ulcere corneene care duc la pierderea 

globului ocular. 

Forma cronică este foarte rară, se manifestă prin slăbire progresivă, noduli în 

parenchimul mamar, atrofia glandei mamare.  

Boala poate fi prevenită dacă se aplică atât măsuri generale, nespecifice, cât şi măsuri 

specifice. Profilaxia nespecifică constă în interzicerea contactului turmei, la păşune sau 

adăpat, cu animale bolnave, achiziționarea de animale numai din efective indemne, 

respectarea carantinei profilactice de 21 de zile la introducerea de animale noi în turmă. 

Profilaxia specifică (imunoprofilaxia) se realizează cu ajutorul vaccinului contra 

agalaxiei contagioase a oilor şi caprelor, obţinut din mai multe tulpini de Mycoplasma 

agalactiae, inactivate cu formol şi căldură şi adsorbite pe hidroxid de aluminiu. 

În zonele în care boala a fost semnalată în ultimii ani, se recomandă vaccinarea oilor mame la 

jumătatea perioadei de gestaţie, iar la restul efectivului pe parcursul lunii mai. Vaccinul se 

inoculează subcutanat, în doză de 1 ml, indiferent de vârsta şi talia animalului. Imunitatea se 

instalează după 10-14 zile şi durează un an. Dacă boala a apărut, se va face examenul clinic al 

tuturor animalelor în timpul mulsului, pentru depistarea oilor bolnave şi izolarea lor în 

vederea tratamentului. Animalele bolnave se tratează cu antibiotice, în funcție de localizarea 

bolii. În localizarea mamară se recomandă mulgerea de trei ori pe zi şi tratarea cu antibiotice. 

În forma articulară, se fac aplicaţii locale cu tinctură de iod. În forma oculară, se aplică 

unguente cu antibiotice. Se va face vaccinarea de necesitate a animalelor clinic sănătoase din 

efectivele infectate. Se fac dezinfecţii în saivane şi padocuri. Animalele vindecate se introduc 

în turmă la sfârşitul sezonului de lactaţie. Timp de un an, în turmele infectate, nu se vor 

introduce animale noi, nevaccinate. 
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GLANDELE SALIVARE LA ȘACALUL AURIU (CANIS AUREUS) 

Ionuț CRĂCIUN, Crina MOȘNEANG, Călin HULEA, Marius PENTEA  

 

Șacalul este un mamifer omnivor care face parte din familia Canide și cuprinde mai 

multe genuri: șacalul auriu, șacalul dungat, șacalul pătat și șacalul etiopian. Este mai mic 

decât lupul, dar mai mare decât vulpea și este extrem de agil, ceea ce face ca vânătoarea de 

șacal să fie deosebit de dificilă. 

În ultimi ani, datorită extinderii arealului său spre nord-vestul continentului, prezența 

șacalului în țara noastră a devenit o constantă a faunei sălbatice. Efectivele de șacali au 

crescut considerabil, ajungând din urmă populațiile de lupi și vulpi. 

Dacă la început șacalul a pătruns pe teritoriul României prin Delta Dunării și a migrat 

până în zona de sud-est a țării, în prezent s-a identificat o nouă cale de migrație, dinspre nord-

est, astfel că atât în Banat cât și în Crișana grupurile șacali sunt o frecvent întâlnite prin 

pădurile și câmpiile din zona de vest. 

Biologia șacalului, în general, și a șacalul auriu (Canis aureus), în special a început să 

intereseze deopotrivă, personalul silvic și de vânătoare atât din cadrul direcțiilor silvice cât și 

din asociațiile de vânătoare din vestul țări, biologi, dar și medicii veterinari practicieni. 

Astfel, în cadrul disciplinei de Anatomie de la FMV Timișoara au fost disecate mai 

multe exemplare de șacali provenite din diferite fonduri de vânătoare. Cercetările întreprinse 

au avut în vedere, în mod deosebit, cunoașterea șacalului din punct de vedere anatomic, și în 

special a particularităților morfologice prin care acesta se deosebește de ceilalți membri ai 

familiei Carnivora. 

Au fost studiate encefalul și originea nervilor cranieni, precum și organe ale aparatului 

digestiv, uro-genital, limfonodurile superficiale și profunde. S-au realizat cercetări 

morfologice ale plexurilor brahial și lombo-sacral la șacal și câine. 

Glandele salivare mari sunt reprezentate de glanda parotidă, glanda mandibulară și 

glanda sublinguală. 

 

  
Fig. 1. Glandele salivare mari la șacal 

1. Gl. parotid; 2. Gl. mandibulară; 3. Gl. zigomatică; 4. 

Canalul parotidian; 5. M. buccinators; 6. M. trapez 

cervical; 7. M. sternocephalic; 8. M. parotidoauricular; 9 

M. maseter; 10. M. temporal; 11. Cartilajul scutelar 
 

Fig. 2. Glanda sublinguală 

1. Gl. sublinguală monostomatică; 2. M. maseter; 

3. M. temporal; 4. M. buccinator 
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La șacal glanda parotidă este mai voluminoasă și mai extinsă distal decât la câine. Are 

culoare roz, iar canalul parotidian se dispune în treimea ventrală a mușchiului maseter și se 

deschide în dreptul ultimului premolar superior (Fig. 1). 

Glanda mandibulară are contur triunghiular, este acoperită de m. parotido-auricular și 

flancată caudal de vena maxilară. La marginea ei cranială se află lnn. mandibulare, ovoide și  

Glanda sublinguală monostomatică, situată medial de gl. mandibulară, este alungită și 

de culoare roz (Fig. 2). 

Canalul glandei parotide are același traiect ca și la câine (Fig. 1). 

Glanda zigomatică este mai alungită și dispusă mai ventral decât la câine (Fig. 1). 
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BOALA EDEMELOR 

Adrian STANCU 

 

 

 

Edemul colonului spiralat-Boala edemelor 

(foto) 

 

 

 

Boala edemelor la purcei, numită şi enterotoxiemia colibacilară, este o formă 

particulară de colibaciloză foarte gravă, obişnuit mortală, care afectează de obicei purceii, 

frecvent în primele 2 săptămâni după înțărcare. Boala apare sub formă de cazuri sporadice şi 

afectează purceii cei mai dezvoltați, supraalimentaţi. 

Boala este cauzată de o tulpină de E.coli, numita E coli betahemolitică. Bacteriile se 

dezvoltă în conţinutul intestinal al purcelului, ca urmare a intervenţiei unor factori favorizanţi: 

supraalimentaţia, raţii cu conţinut ridicat de proteine, schimbarea alimentaţiei, raţii alimentare 

sărace în vitamine (în special complex B, vitamina A) şi microelemente, adăposturi 

neigienice. Colonizarea intestinului cu aceste bacterii nu este posibilă atât timp cât purcelul 

este alăptat şi protejat prin anticorpii maternali. Hrana administrată imediat după înţărcare 

trebuie să fie restricţionată cantitativ şi redusă în proteine. 

Boala edemelor evoluează supraacut şi acut. Forma supraacută este lipsită de semne 

clinice, purceii fiind găsiţi morţi, mai ales dimineaţa. Forma acută se exprimă prin abatere, 

lipsa poftei de mâncare şi încordări în mers, tulburări de echilibru, tremurături musculare, 

scrâşnituri din dinţi, mişcări de pedalare ale picioarelor, pareze, paralizii etc. Un semn 

caracteristic este edemul pleoapelor, care poate să cuprindă fruntea, baza urechilor şi alte 

regiuni ale corpului. La cea mai mică excitaţie, purceii guiţă, se rostogolesc şi prezintă crize 

epileptiforme. Animalele mor prin asfixie de cele mai multe ori în primele 24-36 de ore. 

Edemul pleoapelor este un semn caracteristic bolii, dar nu se întâlneşte în mod 

constant.În schimb, se produce o leziune care se întâlneste în toate cazurile, şi anume edemul 

gelatinos al colonului spiralat, colonul este cuprins de o masa gelatinoasă, leziune 

caracteristică acestei boli. 
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 Diagnosticul se suspicionează atunci când în efectiv apar mortalităţi bruşte la purceii 

recent înţărcaţi sau pe baza semnelor clinice daca prezintă edemul pleoapelor, sau pe baza 

leziunii caracteristice de la nivelul colonului. Prognosticul bolii este grav din cauza evoluţiei 

rapide a bolii, şi lipsei de tratament, singurele masuri eficiente sunt cele de prevenire a bolii, 

si anume evitarea raţiilor cu exces de protein după înţărcare. Daca boala s-a instalat nu 

rămâne de făcut decat corectarea raţiei cu una sărăcăcioase, cu un conţinut slab de 

protein.Uneori nici această masură nu dă rezultate. 
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ETICA ACTIVITĂŢII DE MARKETING 

Genoveva BUZAMĂT. 

 

În activitatea lor cotidiană, oamenii se 

confruntă cu numeroase probleme de ordin moral. 

De cele mai multe ori, ei nu pot să îsi dea seama 

dacă o actiune este morală sau nu. Din acest motiv 

toate organizațiile, trebuie sa aibe coduri de 

comportament etic, însoțit de reguli clare care să 

îndrume toți angajații în anumite situații referitoare 

la etică, precum și de sancțiuni ale 

comportamentelor  care se abat de la etică. Pentru a 

întelege mai bine aspectele eticii marketingului, sunt 

necesare cateva delimitări teoretice  

În sensul firesc al limbii române, ansamblul 

acestor reguli de „bună purtare” se numeşte morală, 

iar condiţia omului care aspiră să trăiască potrivit unor idealuri şi principii cât mai înalte se 

numeşte moralitate. 

În sensul său propriu, etica sau filosofia morală este o interpretare teoretică a ethosului 

(caracter, obișnuiță, datină) şi a fenomenelor morale. Reflecţia etică îşi propune să clarifice cu 

instrumente teoretice o serie de probleme, precum: Putem fi morali? De ce să fim morali? 

Cum să fim morali? Ce sunt binele şi răul, plăcerea şi datoria, dreptatea, demnitatea sau 

mărinimia? În ce constă fericirea şi cum poate fi ea atinsă şi păstrată? Ce fel de argumente 

raţionale pot susţine în mod consistent o anumită angajare sau decizie morală? Cât de 

puternică este influenţa factorilor iraţionali în atitudinile noastre morale? etc. 

Etica nu încearcă să răspundă la aceste întrebări din perspectiva specifică a vreunei 

categorii particulare de oameni, ci se străduieşte să afle răspunsuri cu valoare universal 

valabilă. „Ce ar trebui să facă un om spre a-şi realiza dorinţele, scopurile şi idealurile, astfel 

încât să poată atinge maxima împlinire a fiinţei sale, fără a face însă rău celorlalţi, ci lăsând pe 

fiecare să-şi caute propria împlinire personală şi chiar contribuind la progresul întregii 

societăţi?” – aceasta este interogaţia fundamentală, ce stă la baza investigaţiilor etice. 

Etica trebuie examinată astfel încât deciziile luate în procesul de marketing să fie 

acceptate şi să fie benefice pentru societate, în ansamblul ei. Marketingul etic se referă la 

principiile definite ca acţiuni şi activităţile desfăşurate în mod acceptabil. Studierea 

principiilor de marketing ajută la o mai bună recunoaştere, înţelegere şi la rezolvarea 

conflictelor etice. Principiile etice pot fi diferite de la o organizaţie la alta, de la o industrie la 

alta, iar mar-keterii trebuie să înţeleagă principiile şi modalităţile de lucru în ariile în care-şi 

desfăşoară activitate. 

Conform concepţiei de marketing societal,managerii trebuie să privească dincolo de 

ceea ce este legal şi permis şi să conceapă standarde care să se bazeze pe conştiinţa firmei şi 

bunăstarea consumatorului pe termen lung 
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Noul concept de marketing social reflectă faptul că firma trebuie să-şi definească 

misiunea în termeni mai largi, de ordin „social" şi nu doar în termeni înguşti, referitori la 

„produs". Aplicând principiul marketingului social, o firmă adoptă decizii de marketing pe 

baza nevoilor consumatorilor, a intereselor pe tremen lung, a nevoilor firmei şi intereselor de 

perspectivă ale societăţii. Un prim aspect se referă la faptul că, de multe ori, nevoile, dorinţele 

şi interesele de perspectivă ale clientului coincid, iar clienţii sunt cei care ştiu cel mai bine ce 

le trebuie. Totuşi, ei nu iau întotdeauna deciziile cele mai potrivite. Oamenii vor să mănânce 

alimente grase, dăunoare sănătăţii. Unii vor să fumeze, ştiind că fumatul îi poate omorî, 

afectăndu-i şi pe alţii. Pentru a menţine sub control o parte din relele potenţiale ale activităţii 

de marketing, este necesar ca, prin mijloacele de comunicare în masă, să se explice şi să se 

dovedească de ce sunt dăunătoare fumatul, mâncărurile grase şi alcoolul. De asemenea, este 

necesară introducerea unor reglementări implicite, dacă nu explicite (oficiale), în vederea 

limitării cererii pentru asemenea produse .În ansamblu responsabilitatea socială reprezintă o 

provocare pentru organizarea firmei, exercitarea conducerii şi dezvoltarea organizaţiilor 

moderne. Responsabilităţile etice presupun obligativitatea conducătorului şi a celorlalţi 

membrii ai organizaţiei de a se comporta corect respectând normele morale, chiar dacă 

acestea nu se regăsesc precizate în legi şi nu servesc direct interesele economice ale firmei. 

Trebuie precizat că nivelul de implicare a firmei în asumarea responsabilităţilor sociale este 

influenţat de o serie de factori care impun acordarea unei atenţii deosebite. În principiu, aceşti 

factori trebuie identificaţi, analizaţi, combinaţi şi apoi valorificaţi: cultura organizaţională, 

legislaţia, starea sectorului industrial, gradul de profitabilitate al firmei,presiunea socială Într-

o societate sunt create structuri şi instituţii, norme si reguli, în special de natură juridică, 

solicitate să promoveze acele valori existenţiale care sunt compatibile cu aşteptările 

indivizilor Promovarea unui comportament etic adecvat, atât din partea managerilor cât şi a 

subordonaţilor, are o importanţă capitală, cu impact decisiv pentru rezultatele finale ale 

întregii organizaţii în evoluţia pe piaţă. 
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ANALIZA PIEŢEI MUNCII ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST 

DIN ROMÂNIA - OBSERVAȚII PRIVIND EVOLUȚIA CÂŞTIGULUI 

SALARIAL 

 

Ciprian Ioan RUJESCU Nicoleta Gabriela HĂDĂRUGĂ Iuxel VIJIAC  

Simona Cristina CONSTANTINESCU Manuela Dora ORBOI 
 

 

Transformările pieței muncii în România ultimului deceniu sunt evidente referindu-ne 

la o multitudine de de indicatori care o definesc. Câștigul salarial net reprezintă un indicator 

statistic fundamental utilizat frecvent ca descriptor al pieței muncii, generând o multitudine de 

implicații de tip cauză – efect.  

Institutul Național de Statistică din România (INS), prin intermediul portalului Tempo 

Online, oferă date care descriu aceste tendințe și care reprezintă sursa de date statistice a 

prezentului studiu, perioada analizată fiind intervalul de timp cuprins între anii 2008 și 2018. 

Referitor la ramurile economiei naționale, care au fost analizate prin prisma datelor statistice 

redate de INS la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest din România, au fost luate în calcul cinci 

dintre acestea: Agricultura, silvicultura și pescuitul, Hoteluri și restaurante, Informații şi 

comunicații, Activități profesionale științifice și tehnice, Activități de servicii administrative 

și activități de servicii suport. Aceste ramuri au prezentat o dezvoltare semnificativă pe 

parcursul perioadei 2008-2018, fiind analizate în cadrul unui studiu mai amplu, având o 

importantă creștere a numărului de salariați. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 

POCU/379/6/21/124388 cu referire la Subactivitatea 2.1 – ”Proiectarea metodologică și 

realizarea a trei studii practice de analiză a pieței muncii din trei regiuni de dezvoltare pentru 

identificarea și analiza sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în trei centre 

universitare”. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest din România, cu cele patru județe, Arad, 

Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, trecerea ultimului deceniu a indus schimbări majore de 

evoluție referitoare la piața muncii în întreg ansamblul său. Câștigul salarial a crescut într-un 

mod evident însă nu toate ramurile economiei s-au dezvoltat la fel, cum dealtfel nu toate 

arealele locale au evoluat similar referitor la acest indicator. 

Raportându-ne la cursul valutar euro / leu aferent momentelor de timp studiate, cu 

valori cuprinse între aproximativ 3,6 lei/euro la mijlocul anului 2008 şi aproximativ 4,6 

lei/euro la mijlocul anului 2018,  câștigul salarial nominal mediu net, calculat lunar pentru 

activitățile economiei naționale (INSSE - FOM 106E) a crescut de la aproximativ 330 euro în 

anul 2008 la aproximativ 545 euro în anul 2018, deci cu o rată medie de creștere de 

aproximativ 66%, luând anul 2008 ca referință. Interesant este cum a evoluat câștigul salarial 

la nivelul activităților grupate în cadrul Agriculturii, silviculturii și a pescuitului. De la un 

câștig salarial mediu net lunar de aproximativ 255 euro în anul 2008, ajunge în anul 2018 la 

aproape 500 euro lunar. Chiar dacă acest domeniu se află pe o poziție relativ modestă în 

clasamentele salariale, situat adesea sub media calculată pentru totalul activităților la nivel 

regional, este de observat că totuși este ramura care prezintă o importantă rată medie de 

creștere salarială pe parcursul acestui interval de timp studiat. Astfel, raportat la anul 2008, 

creșterea medie observată în anul 2018 este de aproximativ 94%. 

Industria hotelurilor și a restaurantelor a prezentat pe parcursul întregii perioade un 

nivel scăzut al salarizării. În anul 2008, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest din România, 

câștigul salarial nominal mediu net lunar a fost de aproape 190 euro lunar și a crescut în anul 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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2018 la aproximativ 315 euro lunar, aflându-se permanent cu mult sub media calculată pentru 

totalul activităților.  

De departe, cele mai ridicate câștiguri salariale au fost în domeniul tehnologiei 

informației și a comunicațiilor, care au evoluat de la aproximativ 610 euro lunar în anul 2008 

la aproximativ 1145 euro lunar în anul 2018. Este în mare majoritate categoria de salariați 

care au un nivel ridicat calitativ de pregătire, aspect corelat în mod evident cu câștigurile 

salariale, dar și cu cerințele moderne de informatizare a altor domenii. 

Activitățile profesionale, științifice și tehnice s-au situat la nivelul acestei regiuni în 

vecinătatea mediei calculată pentru totalul activităților, însă pe parcursul întregii perioade de 

timp analizate, rata medie de creștere a câștigului salarial a fost mai redusă, fiind de 

aproximativ 46%. 
 

 

Figura 1. Evoluția câştigului salarial nominal net mediu lunar (euro), pentru unele 

activități ale economiei naționale în Regiunea de dezvoltare Vest din România 
*Sursa: Prelucrare după INS - FOM 106E 

 

Referitor la diferențele de câștig salarial observate între județele care compun această 

regiune de dezvoltare se observă valori superioare la nivelul județului Timiș, raportate la 

valorile medii calculate la nivelul întregii regiuni pentru toate ramurile economiei. De cealaltă 

parte se situează județele Caraș-Severin și Hunedoara, aspecte explicabile datorită 

particularităților industriei specifice locului (metalurgică, extractivă) care a ocupat în trecut o 

pondere însemnată în sistemul de generare al veniturilor salariale și care, în prezent, după cum 

se cunoaște, a suferit o depreciere însemnată, aflate într-o stare de necompetitivitate care din 

nefericire nu mai atrage în prezent într-o suficientă măsură personalul calificat. 
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Figura 2. Evoluția câştigului salarial nominal net mediu lunar, pentru județele din 

Regiunea de dezvoltare Vest – pentru totalul activităților 
*Sursa: Prelucrare după INS - FOM 106E 

 

Referitor la Agricultură, silvicultură și pescuit, la nivelul județului Timiș sunt 

observate de obicei câștiguri salariale mai ridicate, aflate cel mai adesea deasupra valorilor 

medii regionale, însă prezentând o variabilitate uneori mai ridicată. De remarcat este faptul că 

începând cu anul 2015 câștigurile salariale au crescut rapid în cadrul acestei ramuri și cel mai 

probabil se pot explica datorită tehnologiilor moderne care și-au făcut loc în domeniul agricol 

în ultima perioadă de timp și care necesită în prezent un personal cu un grad mai ridicat de 

calificare – implicit fiind încadrat pe poziții de muncă care au câștiguri salariale superioare. 

 

Figura 3. Evoluția câştigului salarial nominal net mediu lunar, pentru județele din Regiunea de 
dezvoltare Vest – la nivelul activităților din cadrul Agriculturii, silviculturii și a pescuitului 

*Sursa: Prelucrare după INS - FOM 106E 

 

În industria hotelurilor și a restaurantelor, creșterile salariale sunt vizibile în toate cele 

patru județe, chiar dacă încă au valori scăzute comparativ cu celelalte ramuri. Atât la nivel 

hotelier, cât și la nivelul restaurantelor, cerințele pieței muncii referitoare la resurse umane 



AGRICULTURA BANATULUI 2020 Nr.1 (142) 
 

51 
 

sunt mult mai ridicate calitativ în ultimii ani. Introducerea unor meniuri diversificate care 

necesită pregătire prealabilă a personalului restaurantelor, necesitatea cunoașterii limbilor 

străine, a unor cunoștințe generale tot mai bine definite, au făcut ca salariații pe piața muncii 

din domeniu să fie tot mai adesea solicitați din rândurile personelor cu un nivel de pregătire 

din ce în ce mai ridicat. 

  
Figura 4. Evoluția câştigului salarial nominal net mediu lunar, pentru județele din 

Regiunea de dezvoltare Vest – la nivelul activităților din cadrul industriei hotelurilor și 

a restaurantelor 
*Sursa: Prelucrare după INS - FOM 106E 

 

În concluzie, perioada de timp analizată este caracterizată într-un mod evident de o 

creștere a câștigurilor salariale în multiple ramuri ale economiei, pentru toate cele patru județe 

care fac parte din Regiunea de Dezvoltare Vest din țara noastră. Cu excepția intervalului de 

timp din vecinătatea anului 2009, când pentru toate situațiile analizate, câștigurile salariale 

prezintă un oarecare declin, trendul general este unul ascendent până în anul 2018. 

Coeficienții de variație ai seriilor de date statistice, calculați pentru această perioadă, pentru 

activitățile economice amintite mai sus, la nivelul întregii regiuni de dezvoltare, au valori 

cuprinse în intervalul 20-30%. Acest prag reprezintă într-un sens general limita până la care 

seriile statistice sunt considerate omogene, variația acestora fiind scăzută. 

Recunoaştere: 

- “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a 

studenților din medii defavorizate Antre_S”, Contract POCU/379/6/21/124388 (SA2.1. - 

Proiectarea metodologică şi realizarea a 3 studii practice de analiză a pieţei muncii din 3 

regiuni de dezvoltare pentru identificarea şi analiza sectoarelor cu potenţial competitiv 

antreprenorial în 3 centre universitare). 
- Institutul Național de Statistică din România, Tempo Online, 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AGRONOMIA BANATICA POSTDECEMBRISTĂ 

(1990-2020) 

 

Acad. prof. emerit Păun Ion Otiman, Dr.h.c. 

 

Din ce în ce mai puțini oameni, din păcate și din mediile înalt intelectuale, 

universitare, pun cât de cât preț pe istoria noastră mai veche sau recentă. 

Începând cu acest număr al revistei noastre Agricultura Banatului, deschid o serie de 

pagini din istoria recentă a universității noastre - AGRONOMIA BANATICA -, grupate în 

mai multe episoade (fără a urma în prezentare cursul strict cronologic al acestora), după cum 

urmează: 

1. Decembrie 1989; 

2. Evoluția instituțională: De la Institutul Agronomic la Universitatea de Științe 

Agricole (1990-2005); 

3. Semicentenarul universității - 1995; 

4. Deschiderea europeană - Relațiile internaționale ale universității; 

5. Primele contacte europene. Școala agronomică germană; 

6. Școlile agronomice vesteuropene (franceză, belgiană, portugheză, italiană, 

suedeză); 

7. Școlile agronomice și de medicină veterinară americane (mexicană, cubaneză, 

americană-SUA); 

8. Recuperarea și păstrarea patrimoniului funciar al universității - o mare și grea 

problemă. Atacuri ”politice” puternice asupra terenului agricol al universității; 

9. Proiectul de dezvoltare instituțională al Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului – VESTAGROPOLIS 2005-2045 (până la Centenar). 

 

 

DECEMBRIE 1989 

 

1. Începutul 

 

La nici o lună de la „alegerea”, de tip comunist, a rectorului Institutului Agronomic 

din Timişoara, care a avut loc în noiembrie 1989, după evenimentele din Decembrie 1989, a 

început din ce în ce mai mult să se contureze ideea alegerii unui nou rector, de data aceasta 

însă pe baze democratice. După imensele jertfe umane ale Timişoarei – scânteia detonatoare 

şi vârful de lance a revoluţiei din România – în comunitatea academică s-a pus cu acuitate, 

prin glasul studenţilor şi a unei părţi din colegii universitari, chestiunea eliminării procedurilor 

comuniste de numire, pe criterii politice, de dosar „curat” de cadre PCR, şi înlocuirea acestora 

cu proceduri democratice, necontrolate de partidul comunist şi de securitate.  

Unii colegi, care aspirau încă de atunci la funcţii de conducere, au fost acuzaţi, pe mai 

mult sau mai puţin temei, de colaborare cu securitatea. După cum unii dintre noi ne aducem 

aminte, s-au făcut nominalizări publice, s-au spus nume pe faţă, fără a fi contestate de către 

cei numiţi. Ne amintim de nominalizările făcute atunci de profesorul Mircea Goian şi de alţi 

colegi. Pe de altă parte, studenţii protestau puternic împotriva unor colegi proveniţi cadre 

didactice din activişti de partid, a corupţilor  şi a celor care nu au avut un comportament 

universitar adecvat, academic. Studenţii au contestat vehement „alegerile” conducerii 

universitare din toamna anului 1989, controlate integral, cum spuneam mai înainte, de partidul 

comunist şi de securitate. 
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Deşi, după cum bine se ştie, am fost membru de partid, tot mai mulţi colegi şi studenţi 

m-au contactat direct pentru a-mi propune să candidez la funcţia de rector. La acea dată, fără a 

nega faptul că eram direct interesat de o reformă profundă a învăţământului superior, în 

general, şi a celui agronomic, în special, după cum se va vedea din scrisoarea pe care le-am 

scris-o, imediat după evenimente, în martie 1990, miniştrilor învăţământului şi agriculturii de 

la acea dată, eram foarte ocupat cu redactarea programului de restructurare a agriculturii, 

la care am lucrat împreună cu o echipă complexă de specialiști, dar foarte diversă din punct de 

vedere conceptual şi doctrinar. 

Activitatea de redactare a programului de reformă şi restructurare a agriculturii 

româneşti, începută sub gloanţe, încă înainte de procesul şi execuţia necreştinească, de 

Crăciun, a lui Nicolae şi Elena Ceauşescu, am considerat-o deosebit de importantă, deoarece, 

pentru mine, era absolut limpede că proaspătul Front al Salvării Naţionale avea ca intenţie 

restructurarea agriculturii după modelul perestroicii lui Gorbaciov. 

Cu toate că în Europa centrală şi de est, în ţările în care avuseseră loc revoluţii de 

catifea, direcţia politică era foarte clar conturată, adică desprinderea de Uniunea Sovietică, 

părăsirea lagărului comunist şi trecerea spre forme democratice, occidentale de structură 

politică şi economică, în România se manifestau foarte puternice curente neocomuniste, 

proclamate, în primul rând, de preşedintele Frontului Salvării Naţionale, Ion Iliescu. 

Programul Frontului Salvării Naţionale de „cosmetizare” a agriculturii ţărăneşti, prin 

acordarea a câte 0,5 ha de cap de familie, nu era altceva decât o „ameliorare” de tip 

neoceauşist. 

Acesta a fost motivul principal pentru care am pledat, în echipa de redactare a 

programului, în direcţia unei reforme profunde, a unei schimbări esenţiale de sistem în 

agricultura românească. Cunoscând, din literatură, destul de bine modul de organizare şi 

performanţele agriculturii din ţările vest-europene, văzând, în anul 1980, graţie unei excursii 

în Italia, Germania, Austria, Elveţia (”păcălind” vigilentele organe de securitate), exploataţii 

agricole privat-familiale de excepţie în ţările amintite, precum şi modul în care lucrează 

agricultorii din aceste ţări (comparativ cu calvarul ţăranului român colectivist), nu aveam nici 

un dubiu cu privire la necesitatea schimbării fundamentale a sistemului în agricultura din ţara 

noastră. Deoarece în echipa de specialiști au participat şi mulţi foşti, până de curând, înalţi 

activişti de partid, directori de I.A.S., preşedinţi de C.A.P., oameni legaţi nemijlocit, trup şi 

suflet, conceptual şi doctrinar, de sistemul comunist şi interesaţi direct în perpetuarea acestor 

structuri, nu a fost foarte uşor să impun, deşi eram coordonatorul grupului, necesitatea unui 

nou sistem de organizare agricolă. Argumentele lor vizau aşa zisa asemănare dintre 

agricultura „mare” românească şi agricultura americană. Cei mai mulţi dintre ei fuseseră în 

vizită în S.U.A., argumentând că, de fapt, fermele româneşti, concepute de fostul ministru al 

agriculturii din timpul lui Ceauşescu, Angelo Miculescu, sunt la fel ca şi cele americane. Deşi 

eu nu vizitasem până la acea dată America, ştiam, din literatură şi doctrină, că, între 

agricultura românească şi cea americană nu există nici o asemănare, cu o singură 

excepţie, dimensiunea solelor. În timp ce agricultura americană era (şi este) integralmente 

privată, excepţional dotată, de înaltă performanţă, fără nici un control al statului, deci, într-un 

cuvânt, agricultură capitalistă, agricultura românească era de tip comunist, sub controlul total 

şi arbitrar al statului, slab dotată, având performanţe, cu rarisime excepţii, extrem de slabe, de 

necomparat cu cele americane. Rarisimele excepţii, care afişau rezultate performante în 

agricultura românească, făceau parte din ceea ce se numeşte agricultura de paradă a 

regimului comunist. Aşa că argumentul asemănării era unul fals, susţinut de oameni care, deşi 

vizitaseră agricultura americană,  nu au văzut şi nu au înţeles nimic sau nu au vrut  să 

înţeleagă esenţa agriculturii americane. 

În aceste condiţii, programul de restructurare al agriculturii, la care am lucrat mai bine 

de zece zile, deşi conţinea idei şi propuneri de un progres imens, comparativ cu ceea ce aveam 
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în ţară, totuşi, analizat, acum, din perspectiva celor 30 de ani şi, mai ales, al viitorului, 

apreciem că are, în conţinutul său, şi multe naivităţi şi chiar rămăşiţe de gândire 

neocomunistă, rămase în text, după cum am arătat mai înainte, prin diversitatea de opinii a 

membrilor echipei de redactare.  

Am încercat să dau publicităţii acest program, dar, în mare parte, presa controlată încă, 

din umbră, de foştii comunişti și securiști, sub pretextul că este prea lung, nu am reuşit să-l 

public. L-am remis Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale, lui Petrişor Morar, şi 

l-am trimis lui Ion Iliescu, primului ministru Petre Roman şi ministrului agriculturii, Nicolae 

Ştefan, fără a avea nici un fel de reacţie din partea acestora. Dealtfel, după ce am ascultat în 

seara de Revelion a anului 1990, îmi era clar că noua putere instalată la Bucureşti, după cum 

se va vedea şi în anii următori, nu avea nici un fel de intenţie în a opera schimbări majore, 

schimbări substanţiale de sistem în agricultura din România. Cum era să dea atenţie atunci 

programului nostru, care avea multe idei incompatibile cu neocomunismul agricol al Frontului 

Salvării Naţionale? 

După Revelionul 1990 şi revenirea din scurta vacanţă de Crăciun, din ce în ce mai 

mulţi colegi şi studenţii, în covârşitoarea lor majoritate, mi-au propus să candidez pentru 

funcţia de rector al Institutului Agronomic din Timişoara. Cu toate că au  fost şi colegi care au 

făcut şi alte propuneri, în toate adunările studenţeşti şi ale cadrelor didactice, organizate pe ani 

şi secţii de specialitate, la acea dată având trei: agricultură, medicină veterinară şi zootehnie, 

eu am întrunit, de departe, cele mai multe voturi. Cu toate acestea, pentru că au existat încă 

două propuneri, în persoana Prof.dr. Ioan Vintilă, de la Zootehnie şi Prof.dr. Mihai Decun, de 

la Medicină Veterinară, am propus Senatului universitar, nou constituit, să candidăm toţi trei 

pentru funcţia de rector. Conform regulamentului redactat pentru alegerea rectorului şi 

decanilor, cel care întrunea cele mai multe voturi va deveni rector, iar ceilalţi doi, indiferent 

de numărul de voturi, vor deveni prorectori. Am câştigat cu un număr zdrobitor de voturi în 

urma scrutinului organizat în data de 10 ianuarie 1990, zi în care am preluat, de la doamna 

Prof.dr. Georgeta Nichita, conducerea Institutului Agronomic din Timişoara, în calitate de 

rector ales democratic pentru prima dată în istoria sa de 45 de ani. 

 

2. Reînfiinţarea Facultăţilor de Agronomie, Zootehnie   

şi Medicină veterinară 

 

Prima măsură pe care am întreprins-o, a doua zi, prin consultarea  Senatului, a fost 

reînfiinţarea celor trei facultăţi, de Agronomie, de Zootehnie şi de Medicină Veterinară, 

desfiinţate cu doi ani înainte, precum şi a catedrelor de profil, câte trei la fiecare facultate. S-

au organizat alegeri democratice de decani şi prodecani, la fiecare facultate şi de noi şefi de 

catedre. Alegerile nu au decurs liniar, fără evenimente, apărând multe păreri şi puncte de 

vedere contradictorii. Cu unele excepţii, au fost aleşi oameni reprezentativi, fie cu 

performanţe profesionale, fie cu moralitate şi orizont cultural excepţional. Este cazul 

decanului de la Facultatea de Agronomie, Prof.dr. Mircea Goian şi a decanului de la 

Facultatea de Medicină Veterinară, Prof.dr. Radu Moga-Mânzat. Alegerile pentru funcţia de 

prodecan la agronomie au fost marcate de controverse. Deşi cadrele didactice îl susţineau pe 

Prof.dr. Nicolae Onu, cel care a fost prodecan şi înainte de 1990, studenţii însă nu l-au 

acceptat, fiind necesar un nou scrutin, în urma căruia prodecan a fost ales Ioan Coste, şef de 

lucrări la disciplina de Botanică. 

În cartea de aur a universităţii, după aceste alegeri, cronicarul va consemna: 

...  ŞI A URMAT DECEMBRIE ’89 ...  

 

FLACĂRA LIBERTĂŢII ŞI A DESCĂTUŞĂRII APRINSĂ ÎN MEMORABILUL 

DECEMBRIE ’89, CU PREŢUL MARTIRAJULUI A MII DE TINERI – ÎNTRU LAUDĂ 
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ŞI CINSTIRE PENTRU ACTUL DE SUPREM CURAJ ŞI SACRIFICIU – A FĂCUT 

POSIBIL, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN EXISTENŢA INSTITUŢIEI NOASTRE, 

DESFĂŞURAREA, ÎN IANUARIE 10, 1990 A ALEGERILOR, LIBERE ŞI 

DEMOCRATICE, PENTRU PRIMUL SENAT UNIVERSITAR, ALES ÎN 

URMĂTOAREA COMPONENŢĂ : 

RECTOR:  Conf.Dr. PĂUN ION OTIMAN 

PRORECTOR:Prof.Dr.  IOAN VINTILĂ 

    Şef lucr.Dr. MIHAI DECUN 

DECAN :  Şef lucr.Dr. MIRCEA GOIAN - la  

   FACULTATEA DE  AGRICULTURĂ 

       Conf.Dr. MOGA-MÂNZAT RADU - la 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

     Şef lucr.Dr. EUGENIE GRIGOROIU - la 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 

MEMBRI: Conf.Dr. PETRU HĂLMĂGEANU, Conf.Dr. GAVRIL STANCIU, Şef 

lucr.Dr. SIMION BOLTE - Prodecan la FACULTATEA DE 

MEDICINĂ VETERINARĂ, Şef lucr.Dr. HORIA CERNESCU, Şef 

lucr.Dr. IULIANA CHIŞU, Şef lucr.Dr. IOAN COSTE - Prodecan la 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, Şef lucr.Dr. EUGEN 

CRĂINICEANU, Şef lucr.Dr. GABRIEL NEDELEA, Şef lucr.Dr. 

CORNELIU RITT, Şef lucr.Dr. VALERIU TABĂRĂ, Asist.Dr. 

MARIAN BURA - Prodecan la FACULTATEA DE ZOOTEHNIE, 

Asist.Dr. MIHAI DRUGĂ,  Stud. CONSTANTIN GHIDĂNAC, Stud. 

SORINEL IANCU, Stud. TEODOR MATEOC, Stud. CONSTANTIN 

PĂTRUICĂ, Stud. ADRIAN PEREŞ, Stud. GABRIEL RADBEA, Stud. 

MARIUS STOIA, Stud. CRISTIAN TARLA, Stud. ADRIANA UNC, 

Stud. VASILE URDĂ, Econ. CAROL HERMAN PANASETH - 

Contabil şef. 

 

După constituirea structurilor de conducere: senat, rector, prorectori, decani, 

prodecani, şefi de catedre, secretari ştiinţifici, din mulţimea de probleme de rezolvat, două 

erau de maximă importanţă la acea dată: (1) definirea corectă a evoluţiei spaţiului rural şi a 

agriculturii României şi, prin consecinţă, (2) definirea corectă a evoluţiei învăţământului 

superior agronomic românesc. 

În acest sens, am redactat un punct de vedere cu privire la restructurarea 

învăţământului superior agricol încă în ianuarie 1990, sub formă de scrisoare deschisă 

adresară miniştrilor învăţământului şi agriculturii. Scrisoarea a apărut în revista Forum, 

nr. 3/1990, revistă a învăţământului superior, care, din păcate, între timp, a dispărut. 

Punctele   de   vedere,  părerile,   ideile,   privite   prin   prisma experienţei celor 15 

(25) ani, trecuţi din ianuarie 1990, pot fi considerate, acum, pe alocuri, naive, incomplete ori 

desuete. Dar, la momentul respectiv, a fost o primă poziţie publică a unui profesor – rector 

cu privire la nevoia de reformă, de restructurare, atât a agriculturii româneşti cât şi a 

învăţământului agronomic din ţara noastră. 

 

3. Scrisoare deschisă adresată domnilor miniştri (de azi şi de mâine) ai 

învăţământului şi agriculturii 

 

Domnilor miniştri, 
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Agricultura a fost ramura economiei naţionale, iar agricultorii de orice fel categoria 

socială care a suferit cel mai mare dezastru economic, ecologic şi uman în perioada 

comunistă şi mai cu seamă în „epoca” ceauşistă. 

Pornind de la această dureroasă constatare, se impune ca imperativ al continuităţii şi 

al reuşitei revoluţiei noastre, ca noi, specialiştii (independenţi sau aderenţi la partidele 

politice), indiferent de orientarea noastră politică viitoare, indiferent de partidul sau coaliţia 

de partide care vor conduce şi guverna ţara, să găsim şi să propunem soluţiile cele mai 

realiste, cele mai viabile care să dea rezultate superioare pentru a readuce agricultura la 

locul ce i se cuvine. 

După părerea mea, ca dascăl şi cercetător al fenomenului agrar românesc şi 

european, ca om care am văzut şi alte sisteme de agricultură din Europa apuseană, studiind 

experienţa agriculturii nord-americane, cred că trebuie să începem reclădirea agriculturii de 

la o concepţie clară referitoare la ce înseamnă agricultura de mâine pentru viitorul mai 

apropiat sau mai îndepărtat al României. Îmi permit să definesc agricultura, conştient fiind 

că această ramură, „muma tuturor meşteşugurilor”, după afirmaţia profesorului american de 

origine română, Nicolas Georgescu-Roegen, de la Universitatea Vanderbilt – SUA – este 

extrem de greu de a fi definită complet. 

Agricultura este ramura productivă şi, totodată, activitatea socială de maximă 

importanţă pentru dezvoltarea armonioasă a fiinţei biologice şi spirituale, de revitalizare a 

valorilor autentice ale poporului român, de responsabilizare culturală şi spirituală a satului 

românesc. 

Acceptând acest punct de vedere, evident cu imperfecţiunile şi cu completările 

necesare, se pune firesc întrebarea: ce trebuie să facem pentru a repune agricultura în 

drepturile, atribuţiile şi scopurile ei? La această întrebare nu se poate da răspuns singular, ci 

prin o mulţime de soluţii, defalcate pe fiecare segment, pe fiecare subsistem funcţional al 

agriculturii. Un fapt este cert, acesta auzindu-l şi la alţi specialişti sau de la oamenii simpli, 

oameni cu bun simţ şi cu simţul realităţii, că agricultura bine restructurată, privatizată, cu 

multe grade de libertate, cu autoreglare şi cu sprijin masiv, inclusiv cu subvenţii, este ramura 

economiei naţionale care ne poate aduce rezultate imediate, este activitatea care poate să 

contribuie la stabilitatea economiei şi, totodată, să asigure condiţiile materiale necesare – 

mai exact confortul alimentar – pentru siguranţa zilei de mâine a muncitorului, a ţăranului, a 

intelectualului, a românului, în general. Revigorarea agriculturii româneşti ar contribui 

masiv şi la rezolvarea unor grave şi grele chestiuni financiare, valutare ale ţării, în primul 

rând prin degrevarea balanţei de plăţi de valuta necesară pentru alimentele importante, iar, 

mai apoi, prin aportul valutar rezultat din încasările mărfurilor agroalimentare exportate să 

echilibreze această balanţă. Nu am făcut un calcul exact pentru ţara noastră, dar, aşa cum 

echipa de experţi agrari iugoslavi susţin că Voivodina (este adevărat un ţinut agricol 

important al Iugoslaviei, dar cu mult mai restrâns faţă de cele 10 milioane de ha pământ 

arabil al României, fără a socoti celelalte categorii de folosinţă agricolă) are potenţial 

agricol pentru a asigura hrană pentru 80 milioane de locuitori, tot aşa şi România are 

capacitatea umană, pedoclimatică şi tehnică (în devenire) de a produce hrană pentru mult 

mai multe persoane, faţă de cei 23 milioane de locuitori câţi suntem în prezent în țară. 

Dar, să revin, agricultura poate fi „pusă pe picioare” prin acţiuni complexe, în 

centrul acestora aflându-se procesul de formare a agricultorilor de orice fel, a specialiştilor 

agricoli. 

Iată de ce, Domnilor miniştri, vă propun puncte de vedere, opinii, păreri, care 

completate, combătute, adăugate, contestate, dar, în ultimă instanţă, structurate prin 

contribuţia altor colegi, într-un summum de idei (emise fără interese particulare sau de grup, 

fără patimi sau „pasiuni”), vor facilita optimizarea deciziilor dumneavoastră cu privire la 
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restructurarea învăţământului superior agronomic de azi şi, mai cu seamă, a celui de mâine 

(înţelegând, prin mâine, Mileniul III). 

1. Autonomia şi personalitatea universitară.  Autonomia universitară este un drept 

câştigat prin lupta, prin jertfa tinerilor, studenţilor noştri, prin ideile noastre dintotdeauna, 

dar care acum s-au conturat, s-au materializat. Constat însă, din vorbe şi fapte, o mare 

diversitate  de   sensuri,   de  înţelesuri  date  autonomiei  universitare.  

Poate nici nu este rău, dar, totuşi, câteva principii sunt necesare. 

După părerea mea, principiul fundamental, care constituie esenţa autonomiei 

universitare, trebuie să fie: făurirea în universităţile României de specialişti de valori 

intelectuale şi morale competitive pe orice „piaţă” românească şi mondială. Nu pot trece 

mai departe, fără a spune că şi până acum am avut astfel de valori. Două exemple, colegul de 

an, Dr. ing. Karl Fritz Lauer, fost cercetător ştiinţific la Staţiunea de cercetări agricole 

Lovrin din Banat, este un nume bine cunoscut în ştiinţa agricolă din R.F. Germania (l-am 

văzut cu ochii mei şi m-am bucurat enorm pentru şcoala agronomică timişoreană), iar Dr. 

Ing. Ioan Hoffmann, absolvent de la agronomia Timișoara, este şeful programului de 

ameliorare a grâului şi ovăzului din R.F.G ş.a. 

Cum se poate pune în practică acest principiu-deziderat? Credem că fiecare dascăl, 

fiecare student, fiecare universitate agricolă au datoria de a gândi soluţii proprii să nu mai 

aşteptăm „formule unice” gândite de alţii, dar mai cu seamă impuse. Există un principiu 

sfânt (dar şi dur) al promovării valorilor, cel al concurenţei, al competiţiei. Să lăsăm 

universităţile să-şi construiască propria autonomie. Pentru aceasta, după părerea mea, (şi 

cred că nu numai), se impune o vastă documentare „bibliografică” şi în teren. Să vedem ce 

fac marile universităţi de ştiinţe agricole, marile şcoli de înalte studii agronomice ale lumii 

civilizate, ale ţărilor cu agricultură avansată, fără a nega tradiţiile noaste valoroase, fără a 

neglija spaţiul ecologic românesc, pentru că noi formăm, în primul rând, specialişti agronomi 

pentru agricultura României. Deci, planuri de învăţământ, universităţile agricole româneşti, 

trebuiesc structurate într-un cadru „aliniat” la ceea ce este mai valoros în lume. 

Să studiem trecutul şi prezentul şi să proiectăm cu optimism şi realism viitorul. 

Învăţământul autonom solicită cadre didactice, dascăli universitari de înaltă competenţă 

profesională, cunoscuţi şi recunoscuţi în ţară şi în afara graniţelor, de mare probitate 

morală. Aceştia conferă autonomie universitară şi nu zidurile, clădirile, laboratoarele, 

amfiteatrele, fermele didactice, oricât de dotate ar fi ele. 

Dar personalitatea universitară? Personalitatea universitară este dată de 

personalităţile care o compun. La o analiză sinceră şi cinstită, nu putem răspunde la 

întrebarea pusă anterior, cu mâna pe inimă şi cu conştiinţa curată, că avem suficient de bine 

conturată personalitatea universitară. Procesul de personalizare al universităţii agricole este 

anevoios, este greu, este lung, de durată. Dar nu se poate aştepta decenii, până când apar 

noile personalităţi din actualele generaţii de studenţi. Trebuie să căutăm și să susținem 

personalităţi care există printre noi, pe lângă noi. 

În acest sens, vă propun, Domnilor miniştri, să fiţi de acord ca, în fiecare universitate 

agricolă, să existe două departamente, două institute, nu are prea mare importanţă cum le 

numim, unul de învăţământ şi celălalt de cercetare. Aşa stau lucrurile în principalele 

universităţi agricole din ţările cu agricultură avansată. Astfel, vom avea posibilitatea ca azi, 

cel târziu mâine, să putem „aduce” în învăţământ cercetători ştiinţifici de mare valoare, cu 

vocaţie didactică, şi să transferăm cadre didactice cu rezultate remarcabile în cercetare, dar 

cu mai puţină chemare la catedră. Sunt convins că formula propusă de mine va fi înfierată, 

dar nu de cercetătorii care fac realmente cercetare, ci de birocraţii cercetării, de cei care s-

au agăţat de structurile anchilozate şi nefuncţionale ale învățământului și ştiinţei agricole 

româneşti. Cercetare ştiinţifică, deşi principala sursă de dascăli potenţiali, nu este singurul 



AGRICULTURA BANATULUI 2020 Nr.1 (142) 
 

58 
 

rezervor de viitori profesori. Am întâlnit, cei drept mai puţin, specialişti din producţie şi 

service-ul agricol care pot acoperi cu prestanţă oricând o catedră universitară agronomică. 

Personalitatea universitară mai are şi un alt aspect. Este vorba de denumirea 

institutelor agronomice. Am anticipat, până în acest moment, de câteva ori denumirile de 

Universitate agricolă, Universitatea de Ştiinţe Agricole etc. Am studiat modul de definire al 

instituţiilor de învăţământ superior agronomic din lume. Am întâlnit o mare diversitate, dar 

cel mai des se regăsesc denumirile de UNIVERSITATE AGRONOMICĂ, UNIVERSITATE DE 

ŞTIINŢE AGRONOMICE, UNIVERSITATE AGRICOLĂ şi acestea în R.F. Germania, Belgia, 

Olanda, Italia şi chiar Ungaria. 

În ceea ce ne priveşte pe noi, studenţii şi dascălii din Timişoara, am hotărât ca 

Institutul Agronomic să fie denumit UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE A 

BANATULUI – TIMIŞOARA.  

2. Structura universitară. Am enunţat anterior că structura organizatorică a 

Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului trebuie să cuprindă două departamente: de 

învăţământ şi de cercetare. În continuare, mă voi referi la structura analitică a 

departamentului (institutului) de învăţământ agronomic. La baza structurării învăţământului 

agronomic superior românesc, în general, şi cel timişorean, în special, stă  principiul 

formării integrate şi integrale a tuturor specialiştilor din agricultură în Universitatea 

agricolă. Acest principiu poate fi motivat din multiple puncte de vedere, dar cel mai 

important mi se pare a fi unitatea de vederi, consensul real în pregătirea tuturor 

specialiştilor care contribuie sau concură la obţinerea, prelucrarea şi comercializarea 

produselor alimentare, la păstrarea şi conservarea mediului ambiant şi, în primul rând, al 

pământului, apelor şi aerului, ca bunuri naţionale inalienabile. 

În prezent, funcţionează la Institutele Agronomice din România Facultăţile de 

Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară, iar la Bucureşti şi Facultatea de 

Îmbunătăţiri funciare. Nu mă voi opri asupra facultăţilor „tradiţionale”, pentru că este lesne 

de înţeles pentru oricine că locul lor este la Universitatea agricolă în formula organizatorică 

de facultate şi nu de secţii. 

În spiritul cerinţelor agriculturii din vestul României, propunem şi susţinem ca 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului să fie formată din următoarele facultăţi: 

Agronomia, Horticultura, Zootehnia, Medicina veterinară, Industria alimentară, Geniul 

rural, Mecanizarea agriculturii şi Economia rurală. 

Menţionăm că la ora actuală, deşi ne situăm în zona agricolă la care m-am referit, 

institutul nostru are structura cea mai „subţire”. Din considerente lesne de înţeles, nu am 

„primit”, deşi am solicitat de nenumărate ori, o Facultate de Horticultură, motivând cererea 

noastră prin importantul bazin legumicol, viticol şi pomicol, pe care-l deservim. Deci, 

actualmente, Institutul Agronomic din Timişoara, funcţionează cu trei facultăţi: Agronomie, 

Medicină Veterinară, Zootehnie. 

Suntem conştienţi de faptul că nu este lesnicioasă lupta pentru reintegrarea şcolii 

noastre, dar vom depune toate eforturile în vederea atingerii acestui ţel. 

Facultatea de mecanizare agroalimentară. Încă în perioada anterioară s-au purtat 

discuţii, iar dascălii institutelor agronomice au arătat că locul formării specialiştilor în 

mecanizarea agriculturii este la institutul agronomic. Suntem conştienţi de faptul că un 

inginer mecanic agricol trebuie să se ocupe, în principal, de trei mari activităţi: proiectarea, 

construirea, exploatarea, inclusiv întreţinerea maşinilor agricole. Din analiza situaţiei din 

teren, adică din agricultură, din sondajele făcute în partea de vest, din studiul opţiunilor 

studenţilor de la facultatea de mecanică agricolă de pe lângă Institutul Politehnic Timişoara, 

am constat că, prin educaţia primită, marea majoritate a acestora nu doresc să lucreze direct 

în agricultură, în service-ul de mecanizare. Visul oricărui tânăr inginer mecanic agricol este 

de a ajunge în industria de orice fel, în industria constructoare de maşini agricole sau 
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proiectare. La întâlnirea de 10, 20 de ani de la absolvirea facultăţii, colegii care au rămas pe 

glie, la SMA, sunt consideraţi ca nerealizaţi profesional. Ba mai mult, Domnule ministru al 

învăţământului, luaţi, vă rog, statele de funcţii ale facultăţilor de mecanică agricolă şi veţi 

vedea mulţi dascăli de formaţie „inginer mecanic agricol” care au „migrat” spre discipline 

teoretice, spre mecanică fină, spre alte discipline mecanice „neagricole”. Cum vă explicaţi 

această glisare, chiar dacă nu este un fenomen de masă? 

De acum încolo agricultura românească, fie privată, fie de stat (cât o mai rămâne), va 

avea nevoie mai vârtos de ingineri mecanizatori ai agriculturii. Cum îi vom forma pe aceşti 

studenţi ca  specialişti, cum îi vom educa în spiritul dragostei faţă de pământ, pentru că 

agricultura se face cu profesionalism, cu bani, dar şi cu dragoste! Vă rog să-mi răspundeţi, 

domnilor colegi, de la mecanică agricolă, la această întrebare, cu fapte, nu cu vorbe; 

răspunsul nu-l aştept eu, ci-l aşteaptă agricultorii României de azi, dar mai cu seamă de 

mâine. 

Mai am şi alte argumente în legătură cu locul Facultăţii de Mecanizarea Agriculturii 

la Agronomie, dar nu mai insist, pentru că alţi colegi, alţi specialişti pentru agricultură pot fi 

mai documentaţi decât sunt eu. Dar un singur lucru vă mai cer, Domnilor miniştri, ştiu că 

timpul Dumneavoastră de muncă este extrem de măsurat, dar vă rog frumos, în numele  

agricultorilor bănăţeni, al agronomilor din  Timişoara, găsiţi o oră într-o zi şi întrebaţi-i pe 

domnii profesori de la Facultatea de Mecanică Agricolă dacă doresc să vină la Agronomie. 

Noi i-am întrebat, cu mai mulţi ani în urmă dar  răspunsul lor „în cor” a fost „nu avem ce 

căuta la agronomie”. De ce au răspuns aşa şi cu atâta vehemenţă? Nu cer ca răspunsul să-mi 

fie dat mie, dar Dumneavoastră, Domnilor miniştri, trebuie să vi-l dea. 

Facultatea de Geniu rural. În concepţia noastră, chiar dacă denumirea de „geniu 

rural” pare anacronică, această facultate trebuie să fie cu mult mai mult faţă de ceea ce este 

actualmente, în concepţia comunistă, „secţia” de Îmbunătăţiri funciare de pe lângă 

Facultatea de construcţii. Considerăm că inginerii de geniu rural, cu diferitele lor 

specialităţi, să devină „proiectanţii şi realizatorii” marilor proiecte şi sisteme ecologice ale 

mediului rural, în general şi a celui românesc, în special. Această cerinţă o formulăm vis-à-

vis de ceea ce au făcut în proiectare şi în execuţie „trasatorii” sau „desenatorii” (că nu pot fi 

proiectanţi şi executanţi) de canale care au îmbolnăvit mare parte din crema pământurilor 

Europei, pământul nostru. Dr. C. Răuţă, la Conferinţa de Ştiinţele Solului, Timişoara, 1987 

spunea: „Vă atrag atenţia că prin irigaţii şi exploatarea intensivă neraţională a solului se 

manifestă fenomene îngrijorătoare de deteriorare a fertilităţii. Noi nu putem lucra ca şi 

minerii: extragem totul şi apoi părăsim terenul, mina, adică terenurile agricole!” Toată 

lumea ştie, de asemenea, de marea catastrofă ecologică a Techirghiolului, de sărăturarea 

secundară şi înmlăştinirea a întinse suprafeţe arabile de cea mai bună calitate în inima 

Bărăganului şi a Banatului, fără a mai vorbi de distrugerea parţială (sau chiar totală) a celei 

mai mari rezervaţii ecologice a Europei, implicit şi a României, Delta Dunării. Am auzit la un 

„Congres al ţărănimii”, pe Ion Dincă – actualmente pe banca acuzaţilor, complice la 

genocid – că exista intenţia „genialului” de a mai câştiga teren agricol pentru România din 

Marea Neagră. M-am înfricoşat, şi m-am întrebat, România este Olanda? 

Scuzaţi-mi prea lunga paranteză, Domnilor miniştri, dar inginerii de geniu rural, 

după părerea mea, înainte de a şti bine desen tehnic, hidraulică, hidrotehnică, betoane, 

fundaţii, canale, terase etc., trebuie să ştie agricultură ecologică, trebuie să ştie protecţie a 

mediului ambiant, trebuie să fie educaţi în spiritul dragostei faţă de glia străbună, faţă de 

pământul strămoşesc, care a fost şi este atât de răbdător cu cei care l-au râmat, l-au 

scormonit, l-au batjocorit, marea majoritate dintre ei fără să-şi dea seama ce fac. 

Geniul rural trebuie să fie o profesiune integratoare de mare complexitate, care 

studiază, proiectează şi execută sisteme ecologice pentru înfrumuseţarea şi înnobilarea 

spaţiului agrar românesc în consens cu tradiţiile şi aspiraţiile satului românesc. Paleta 
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specialiştilor de geniu rural, planurile lor de învăţământ, durata studiilor, sunt probleme la 

care nu pot răspunde eu, o vor face specialiştii în domeniu. Să le dăm cuvântul şi să-i 

ascultăm. 

Facultatea de Industria alimentară. Sunt multe ţări în lume, şi în toate cele civilizate 

şi dezvoltate, unde nu se vorbeşte de o „problemă agrară”, de o „problemă a agriculturii”, ci 

de „politici rurale”, de „problema agroalimentară” a unei ţări, a unui continent, a lumii, în 

general. Chiar şi la noi, forul conducător al agriculturii şi industriei alimentare este 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Credem că la concepţia formării acestui 

minister nu au stat principii birocratice, centralizatoare sau de economie de un ministru, ci 

chestiuni de fond, vitale pentru alimentaţia populaţiei româneşti. 

Dar iată că în învăţământul agroalimentar problemele stau exact pe dos. 

Funcţionează, la Universitatea din Galaţi (de ce acolo?) o facultate de Industrie alimentară. 

S-ar putea să aibă intenţii bune, specialişti buni. Dar, Domnilor miniştri ai Învăţământului şi 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, eu vă declar, cu toată responsabilitatea, că o mai mare 

catastrofă ca în industria alimentară a României nu am văzut nici unde în lume. Am acasă un 

câine dalmaţian şi un pisoi (şi deşi câine şi pisică, sunt prieteni foarte buni, dorm, mănâncă 

şi se joacă împreună; ce lecţii de conduită ne dau animalele, nouă oamenilor), care Vă rog să 

mă credeţi, că mâncau coji de pâine, varză sau fasole, dar refuzau să mănânce de cele mai 

multe ori salamurile după reţetele „chimistei analfabete”. 

Am avut ocazia să călătoresc în lume (locuind în luxoase hoteluri Dacia 1300 şi mai 

apoi Lada 1200 şi am mâncat salam de Sibiu, brânză de Dorna, cârnaţi în untură de la mama 

de acasă şi ouă transportate în făină), şi am văzut ce este industria alimentară în ţările vest-

europene. Am înghiţit în sec, şi eu şi soţia mea, şi-mi pare bine că securitatea nu mi-a lăsat şi 

copilul cu mine, căci el, săracul ar fi suferit profund (după cum suferă şi acum, deşi este 

mare, student, privind la reclamele alimentare la TV, nu departe de noi, în Iugoslavia şi 

Ungaria) că nu puteam să le oferim ceea ce văd în vitrinele magazinelor alimentare de la 

Viena, Roma, München sau Zürich (deşi unii „colegi” au scris securităţii despre mine că am 

bani în valută, în conturile din Elveţia). 

Să facem la Universitatea Agricolă şi o Facultate de Tehnologie Alimentară, 

Domnilor miniştri, care să dea produse alimentare de calitate românilor, să ducă faimă (şi 

valută) României. Noi, agronomii, zootehniştii, veterinarii, împreună cu inginerii din 

industria alimentară (şi nu chimie alimentară cum s-a mai numit altă dată, asupra acestei 

chestiuni îmi promit să revin) dorim să realizăm produse agro-alimentare care să „bată” pe 

piaţa mondială tot ceea ce au făcut alţii în zeci de ani. Pământul românesc şi agricultorul 

român sunt buni şi harnici, produsele lor trebuie puse în valoare de industria alimentară. 

Dar à-propos de chimia alimentară. În timpul studenţiei mele, 1960-1965, la 

Agronomie şi 1969-1973 la Ştiinţe Economice, profesorii de economie agrară ne spuneau că 

„problema alimentară a lumii” se va transfera în altă parte, din agricultură în chimie. S-au 

obţinut, spuneau ei atunci, biftecuri din petrol  ca  şi cele din tăuraş. M-am gândit atunci şi 

le-am spus-o „să le mâncaţi dvs., tovarăşi profesori, biftecurile petroliere, lăsaţi românii să 

mănânce biftecuri de vită, dacă au, dacă nu să mănânce pâine goală, că-i mai bine! 

Industria alimentară, ca şi agricultura, are nevoie de chimie. Este de neconceput 

acum să facem agricultură modernă, de mare randament şi produse alimentare, fără agro şi 

biochimie. Dar, cu ştiinţă şi conştiinţă, păstrând sănătatea lanţului trofic aer-apă-sol-plantă-

animal-om şi, prin feed-back, înapoi). Am văzut în Germania Federală în 1985 un afiş, 

deosebit de sugestiv: două mere, unul mare, roşu-rumen, altul mai mic, cu un cap de vierme 

ieşit din el (Carpocapsa pomonela, îi spun agronomii) şi cu pată de rapăn. Sub afiş, Domnule 

ministru, profesor de pomicultură, Nicolae Ştefan, scria: tăiaţi mărul, curăţaţi-l de vierme şi 

mâncaţi-l, „conţine viaţă”! Pe celălalt, cel mare şi „frumos” pe dinafară, aruncaţi-l, conţine 

„moarte”, provoacă cancer! Acest afiş m-a impresionat profund şi m-am gândit cât de mult 
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mai avem de lucrat pentru a realiza ceea ce numim acum „agricultură ecologică” şi 

„alimentaţie bio”. 

Domnilor miniştri, învăţământul de industrie alimentară, alături de agronomie, va 

avea de câştigat, va câştiga bunăstarea şi sănătatea poporului român. În rest, îmi declin 

competenţa. 

Facultatea de economie rurală. Despre importanţa fundamentării pe baze economice, 

de rentabilitate a oricărui sistem de agricultură, indiferent că este sistem social sau privat, 

cred că nu este necesar să pledez. De asemenea, referitor la conducerea, pe baze economice 

şi juridice, a fermelor şi exploatațiilor agricole, nu am argumente în plus faţă de cele 

cunoscute din punct de vedere teoretic. Numai că, dacă din punct de vedere teoretic totul este 

clar, atunci când trecem la practica economică, la conducerea fermelor agricole apar 

aspecte deosebit de grave. Şi când spun la probleme economice deosebit de grave nu fac o 

afirmaţie gratuită, ci mă bazez pe faptul că numai întreprinderile agricole de stat din judeţul 

Timiş (judeţ cu pondere în agricultura ţării) a dat în anul trecut peste 680 milioane de lei 

pierderi. De ce oare? Sunt multe cauzele: materiale, tehnice, tehnologice, umane, dar şi 

foarte, foarte multe cauze legate de managementul în agricultură. În agricultura judeţului 

Timiş, deşi din anul 1974 secţia de Contabilitate (de ce de Contabilitate) şi economie agrară, 

cursuri de zi şi fără frecvenţă de la Facultatea de Ştiinţe Economice Timişoara a „produs” 

aproape (sau poate peste) 1000 de economişti, se află un număr extrem de mic de economişti 

agrari. Astfel, în Trustul IAS Timiş, cu 32 de unităţi şi peste 350 ferme lucrează ca economişti 

de fermă, economişti la sectorul economic sau sectorul ALT numai 80 specialişti, din care 

numai 15 contabili şefi au studii superioare. Situaţia în reţeaua CAP este şi mai jalnică. Unde 

sunt aceşti economişti agrari? Vă spun eu: oriunde, numai în agricultură nu. De ce? Pentru 

că educaţia şi formaţia lor este asigurată de cadre didactice care, în majoritatea lor, nu au 

absolut nimic comun cu agricultura. Cum să aibă dragoste de agricultură, când disciplinele 

acestora sunt predate cu creta pe tablă, rupte total de agricultură. 

Absolvenţii de la Facultatea de Economie Rurală, după părerea mea, constituie 

„creierele electronice” ale agriculturii. Prin ei se filtrează toate soluţiile tehnice pentru a 

deveni decizii economice, conform principiului profesorului francez Fr. Peroux, laureat al 

premiului Nobel pentru economie, care foloseşte ca motto la lucrarea sa Tehnicile cantitative 

ale planificării, criteriul fundamental al deciziei „la technique propose, l’économie 

dispose”. 

Deşi economiştii rurali, înainte de a deveni buni economişti trebuie să ştie tehnologie 

agrară, să fie legaţi, din faşă, din startul formării lor, de agricultură. După cunoaşterea 

tehnologiilor agricole, nu de pe asfaltul din Piaţa Operei sau din parcul Universităţii 

timişorene, ci din marele amfiteatru la agriculturii româneşti, în anii II, III, IV (poate chiar şi 

V) de studii, grevat pe agricultură, se instruiesc în economia agriculturii. 

Un alt aspect, economiştii trebuie să participe activ la actul conducerii agriculturii, la 

toate nivelurile acestuia. Conducerea bună, prin decizii optime, este singura activitate care 

nu atrage consumuri materiale, ci numai alocare de inteligenţă. Am văzut ce mare catastrofă 

a reprezentat pentru România,  pentru agricultura şi satul românesc „conducerea fără 

principii economice elementare”, la nivelul unei ferme sau întreprinderi  agricole, între o 

decizie optimă şi una proastă, diferenţa valorică poate să fie de milioane de lei, ba mai mult, 

o metodă sau o tehnică de optimizare a deciziilor poate fi multiplicată de „n” ori, aducând 

venit suplimentar fără nici un consum de materiale, manoperă sau utilizare suplimentară de 

utilaje. 

Deoarece sunt şi licenţiat în ştiinţe economice, specialitatea Finanţe şi contabilitate, 

predând discipline legate de economia rurală, inclusiv la secţia de contabilitate şi economie 

agrară în perioada 1972-1978 (menţionând că m-am ocupat direct de organizarea acestei 

secţii la Agronomia din Timişoara în calitate de prodecan), pe parcurs, discutând problemele 



AGRICULTURA BANATULUI 2020 Nr.1 (142) 
 

62 
 

pregătirii economice şi tehnice a economiştilor agrari cu specialiştii din producţie, consider 

că actualul plan de învăţământ al Economiei rurale trebuie restructurat „din temelii”, în 

consens cu modernizarea agriculturii româneşti şi în perspectiva mileniului III. La 

restructurarea acestui plan de învăţământ îmi ofer serviciile. 

Aflându-ne după revoluţia din decembrie într-un moment de răscruce, este normal, să 

ne punem fiecare dintre noi, întrebarea: ce trebuie să facem în domeniul pe care-l 

reprezentăm, pentru mai binele nostru, al tuturor? Iată de ce consider că este firesc, prin 

natura preocupărilor şi atribuţiilor pe care le am, să-mi spun părerea despre dezvoltarea 

învăţământului superior agronomic bănăţean. 

Fiind cunoscut şi recunoscut de către toată lumea că o agricultură modernă, de mare 

randament productiv, economic şi social, în condiţiile păstrării unui mediu ecologic curat, 

sănătos, indiferent de natura proprietăţii funciare, de mărimea fermelor private sau mixte, nu 

poate fi făcută decât prin participarea directă, nemijlocită a specialiştilor cu studii 

superioare, deci mi se pare de la sine înţeles că rolul şcolii superioare agronomice trebuie 

mult amplificat în următorii ani. Pornind de la această constatare axiomatică, doresc să 

precizez dintru început rolul şi locul UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE  A 

BANATULUI DIN TIMIŞOARA. 

Aceasta trebuie să fie instituţie de învăţământ şi ştiinţifică de primă importanţă pentru 

agricultura bănăţeană şi a altor zone aflate sub influenţa noastră directă (Crişana, 

Hunedoara, Maramureş). Partea de vest a ţării arondată Universităţii de Ştiinţe Agricole  a 

Banatului cuprinde, în linii generale – acceptând unele interferenţe inevitabile cu colegii  de 

la Cluj – circa 2,7 – 3,0 milioane hectare agricol, din care 1,7 – 2,0 milioane ha arabil, 

revenind, în cazul în care raportăm la suprafaţa totală a ţării, circa 27-30% din terenul 

agricol al României. Dar, faţă de aceste date statistice cantitative, se impune o precizare în 

plus şi anume, din această suprafaţă circa 40%, fâşia de câmpie vestică, constituie terenul 

arabil al României ce cel mai mare potenţial productiv, remarcându-se în mod cu totul 

deosebit zona cernoziomului freatic umed din şesul bănăţean, agroecosistem aşezat pe 

„crema” pământului european. 

Zona agricolă delimitată funciar anterior este un macrosistem ecologic complex în 

care întâlnim subsisteme de mare favorabilitate pentru cereale, plante tehnice, leguminoase 

boabe, culturi furajere, bazine legumicole, viticole şi pomicole de mare tradiţie şi importanţă 

precum şi importante încărcături zootehnice, formate din complexe şi ferme de taurine, 

porcine, păsări. În acelaşi timp, în zona la care m-am referit se află un însemnat subsistem 

agroalimentar constituit din unităţi de industrializare a produselor agricole. Pentru această 

imensă zonă – bogăţie inestimabilă pentru  economia românească – este firesc ca specialiştii 

şi informaţiile ştiinţifice necesare să fie „produse” în Universitatea de Ştiinţe Agricole a 

Banatului din Timişoara. 

Zona agricolă la care ne referim în care s-a practicat încă din secolul XIX, dar mai cu 

seamă în perioada interbelică, o agricultură privată performantă şi competitivă cu cea din 

ţările avansate din vestul şi centrul Europei, a fost adusă la acelaşi numitor (inferior) prin 

acţiuni decizionale arbitrare emise dintr-un singur centru neagricol (Bucureşti). Iată de ce 

susţinem că agricultura zonei poate şi trebuie să fie „pusă pe picioare” prin complexe 

acţiuni, în centrul acestora aflându-se formarea agricultorilor de orice fel. 

Departamentul de cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică agricolă trebuie să 

deservească zona agricolă în care se efectuează aceasta. Datorită legăturii intime dintre 

spaţiul ecologic şi tehnologiile agricole, în agricultură rezultatele cercetărilor din Câmpia 

Banatului sau din zona colinară a Caraşului sau Severinului nu pot fi utilizate „ad litteram” 

în alte zone ale ţării. Deci, forma actuală de dirijare centralizată a tematicii şi fondurilor 

prin intermediul ASAS este total anacronică, birocratică şi inoperantă. Mi se pare mult mai 

firesc ca la baza organizării cercetării ştiinţifice din zona de vest să stea relaţia directă 
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beneficiar – furnizor, fără intermediari şi interpuşi. Cine poate să cunoască şi să rezolve mai 

bine problemele cercetării ştiinţifice din zonă? Evident, cei care cunosc zona, cercetătorii din 

reţeaua staţiunilor de cercetări agricole şi cadrele didactice din învăţământul superior 

agronomic. Prin urmare, unirea acestor două forţe, ar forma un vector ştiinţific de mare 

penetraţie. 

De altfel, trebuie să spunem că în această parte a ţării, la Cenad şi Odvoş, încă la 

începutul acestui secol, s-au creat primele soiuri de grâu, orz, ovăz, porumb etc., dată la care 

în alte părţi ale ţării nici nu se vorbea despre aşa ceva. Dar, şi în prezent, SCA Lovrin prin 

performanţele sale în domeniul ameliorării, se află în fruntea institutelor de cercetări din 

ţară. În acelaşi timp, la institutul nostru s-au creat şapte soiuri de grâu şi orez (plantă la care 

deţinem prioritate absolută în România). În concluzie, considerăm că departamentul de 

cercetare al Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara trebuie să reunească 

toate staţiunile de cercetări din zonă (SDE Timişoara, SCA Lovrin, SCP Timişoara, SCC 

Arad, SCP Caransebeş şi Lipova şi altele noi  în domeniul  cercetării la  taurine,  suine,  

păsări etc.). 

Realizarea Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului ar realiza unul din 

dezideratele fundamentale ale agriculturii din partea de vest, în general şi a celei bănăţene, 

în special, constituind, totodată, garanţia unei perspective reale a agriculturii mileniul al III-

lea pe aceste meleaguri ale României. 

Desigur, Domnilor miniştri, ar fi încă multe de spus şi de scris referitoare la 

autonomia, structura şi personalitatea unei Universităţi de Ştiinţe Agricole. Noi, cadrele 

didactice şi studenţii agronomi, v-am întins mâna, ne-am oferit puterea noastră de muncă şi 

dorinţa de a face un învăţământ agronomic mai modern, mai eficient, mai performant. 

Decizia, însă, este în mâna şi conştiinţa Dumneavoastră, Domnilor miniştri ai 

învăţământului şi agriculturii. (Rev. Forum, nr.3, martie, 1990). 

 

4. Perioada contestărilor, ianuarie-martie 1990 

 

În toate împrejurările, cadrele didactice de elită din România solicitau, cu tărie, 

abrogarea legii învăţământului adoptată în timpul lui Ceauşescu, conceperea unui set de 

principii cu privire la reforma în învăţământul superior şi aşezarea acestuia pe principiul 

fundamental al autonomiei universitare, eliminarea controlului politic şi al centralismului 

decizional, elaborarea unei noi legi a învăţământului etc.  

Îmi amintesc de o primă întâlnire la Ministerul Învăţământului a rectorilor noi, aleși 

democratic sau cu statut provizoriu, cu secretarul de stat Paul Cornea şi, apoi, cu noul 

ministru,  Mihai Şora. Cu această ocazie, aveam să-l cunosc personal pe Nicolae Manolescu, 

criticul şi istoricul literar de mare prestigiu, care a reprezentat Universitatea din Bucureşti şi 

pe Răzvan Theodorescu, care reprezenta Institutul de Arte Plastice. Nimeni dintre cei 

prezenți, nu-şi explica cum a ajuns Paul Cornea secretar de stat la Ministerul Învăţământului. 

Cei care l-au cunoscut mai bine, îl caracterizau drept marxist, intim legat, prin concepţiile sale 

(se spune că a predat în anii ’50 marxism şi socialism ştiinţific, ulterior reprofilându-se pe 

teorie literară) de perioada neagră a sovietizării învăţământului românesc. Cu toate acestea, 

asupra celor care nu l-au cunoscut mai dinainte, a lăsat o bună impresie: excelent orator, 

cunoscător a mai multor sisteme de învăţământ (probabil din călătoriile şi studiile ulterioare 

perioadei sale marxiste), intervenţia sa în cadrul şedinţei rectorilor fiind bine apreciată. 

Ministrul Mihai Şora, filosoful, scriitorul şi editorul, format în perioada interbelică la 

Paris, provenind din grupul de oameni de cultură care au trecut prin închisorile comuniste 

datorită convingerilor sale, deşi nu a lucrat în învăţământul comunist, şi-a expus cu claritate 

intenţia de a reforma din temelie învăţământul superior românesc, aşezându-l pe principiul 

autonomiei universitare, în care să se dezvolte personalităţi, elite creatoare de şcoli şi 
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performanţe în universităţi. Pentru mulţi, obişnuiţi cu dogmatismul comunist, ministrul Mihai 

Şora a avut un discurs  puţin receptat în substanţa lui. De altfel, Domnul Şora, în urma 

articolului din Revista „22”, scris după mineriada din 13-15 iunie, cu agresiunile fără 

precedent în istoria civilizaţiei asupra Universităţii şi Şcolii de Arhitectură din Bucureşti, a 

părăsit guvernul, fiind demis de Ion Iliescu şi Petre Roman. Era de aşteptat acest 

deznodământ, deoarece, între concepţiile europene, moderne ale lui Mihai Şora cu privire la 

învăţământul superior, şi concepţiile sovietice ale lui Ion Iliescu era o incompatibilitate totală. 

La aceste întâlniri, au participat şi reprezentanţii studenţilor, de la noi fiind prezent 

studentul Tarla de la Medicină Veterinară şi studentul Ghidănac de la Zootehnie, rănit în şold 

la revoluţie. Studenţii, după atâta „disciplină universitară” de tip comunisto-poliţienesc, 

supuşi supravegherii permanente a organelor de partid şi de securitate, aveau ca revendicări 

alegerea profesorilor al căror cursuri să fie urmate funcţie de gradul de pregătire al acestora, 

participarea facultativă la cursuri, eliminarea repartiţiilor şi a obligativităţii prezentării la 

postul primit după examenul de absolvire; un sistem de burse şi asigurări pentru studenţi; 

eliminarea corupţiei din sistemul de învăţământ; bineînţeles, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

din cămine, spaţii de învăţământ, cantine, căldură etc. În multe privinţe, studenţii au avut 

puncte de vedere mai evoluate, comparativ cu ale unor cadre didactice încremenite în sistem. 

La noi, în institut, atmosfera a devenit din ce în ce mai complicată, tot mai multe cadre 

didactice fiind contestate de studenţi şi, pe ici pe colo, chiar şi de colegi. Cele mai multe 

cazuri de contestări au avut drept cauză corupţia, incompetenţa, comportamentul 

necorespunzător (arogant, distant şi brutal), exigenţa ”excesivă” alăturată cu inechitatea. 

Multe zile, zeci de ore, am purtat discuţii cu studenţii pe această temă, în dorinţa clară de a 

ameliora atmosfera universitară în vederea reluării cursurilor şi examenelor în condiţii 

normale. În cea mai mare parte, am reuşit, în unele cazuri, însă, nu. Pe acest fond, graţie 

memorandumului convenit cu studenţii de a avea cursuri paralele, din institut nu a plecat nici 

un cadru didactic contestat, aşa cum s-a întâmplat în multe instituţii de învăţământ superior 

din Timişoara şi din ţară. 

Pentru a evita situaţiile deosebite, am creat cursuri paralele la disciplinele unde 

profesorul (cadrul didactic) titular a fost contestat, facilitând, în acest fel, opţiunea studenţilor 

de a frecventa cursul cadrului didactic preferat. Cei mai mulţi colegi aflaţi în această situaţie 

au înţeles şi acceptat rezolvarea propusă de mine şi însuşită de Senat şi decanate. Câţiva, însă, 

mi-au purtat ranchiună toată viaţa. Am avut şi cazuri când un cadru didactic acuzat de 

corupţie a fost înlocuit de un coleg mai tânăr despre care, în timp, se va ”spune” că a devenit 

mai corupt, mai hulpav decât predecesorul sau mai vârstnic, deci, după cum se vede, i-a fost 

mentor şi în această direcţie. 

În paralel cu activităţile curente, cele mai multe administrative, reparatorii, au apărut, 

în Timişoara şi în ţară, şi multe, foarte multe complicaţii, conflicte politice, generate în cea 

mai mare parte de oamenii care ocupau funcţii de conducere în structurile nou create (Frontul 

Salvării Naţionale, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională, administraţie), în mod deosebit 

în zonele ţării unde s-au trezit cu revoluţia peste ei şi în Bucureşti, proveniţi din linia a II-a şi 

a III-a a activiştilor de partid, cu aceleaşi mentalităţi şi concepţii comuniste.  

Timişoara, şi cu acest prilej, a dat ţării o lecţie superbă de democraţie, alegând, în mod 

democratic, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională la nivel judeţean. În februarie 1990, 

după mai multe lovituri de palat (eliminarea lui Fortuna, instalarea temporară a unei 

administraţii militare, avându-l drept şef pe generalul locotenent Gheorghe Popescu, 

comandantul garnizoanei Timişoara) s-au organizat alegeri pentru Consiliul Provizoriu de 

Uniune Naţională. Un corp electoral, format din câteva mii de electori desemnaţi democratic, 

prin vot secret, în instituţii şi întreprinderi, au ales primul Consiliu Provizoriu de Uniune 

Naţională al judeţului Timiş, format din 49 de consilieri judeţeni, eu ocupând, în urma 
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scrutinului, poziţia a opta. La acea dată, alegerile aveau să fie corecte, nemăsluite, aşa cum se 

întâmplă acum, la mai toate partidele politice. 

În campusul universitar, au început să apară primele defecţiuni tehnice de amploare. 

Sub pretextul că întregul campus, clădirile, instalaţiile, cantina, căminele  sunt noi, nu s-au 

făcut nici un fel de reparaţii, ani în şir, deşi primele spaţii şi instalaţii aveau deja 15 ani de 

funcţionare. Trebuie avută în vedere şi calitatea execrabilă a materialelor şi a execuţiei. 

Crescând presiunea gazului metan şi, implicit, a temperaturii apei calde, conductele 

magistrale au început să cedeze, apărând pierderi majore de presiune în sistemul de încălzire. 

Avariile frecvente apărute în sistemul termic au o explicaţie simplă. După eliminarea lui 

Mihai Telescu, ca primsecretar al judeţului Timiş, la Timişoara a fost adus din județul Vâlcea, 

Petre Dănică. Schimbarea s-a produs, paremi-se, în august, iar în septembrie s-a anunţat vizita 

lui Ceauşescu la deschiderea anului universitar în Timişoara, inclusiv la noi în institut. La 

sfârşit de august, început de septembrie, toate conductele magistrale de distribuţie a apei calde 

de la centrala termică la spaţiile de învăţământ (catedra de mecanizare, pavilionul de Boli 

infecţioase, clădirea Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară) erau poziţionate şi sudate 

în canalele termice. Când a venit pentru prima dată Dănică în vizită pe şantier şi a văzut 

grămezile de pământ în preajma canalelor termice a dispus ca, de urgenţă, într-o noapte, aşa 

cum se află, fără izolaţie cu vată minerală şi capace de beton, să fie acoperite toate conductele, 

terenul nivelat, semănată iarbă şi udat puternic, ca până la venirea lui Ceauşescu gazonul să 

fie răsărit. Cu toate explicaţiile de rigoare ale inginerului şef al şantierului de la Trustul de 

Construcţii Montaj Timişoara (TCMT) – constructorul campusului – şi a noastră,  Dănică, în 

ignoranţa lui proverbială, nu a dat înapoi. Şi, în jumătate de noapte, cu buldozerul, întregul 

traseu al distribuţiei termice magistrale, a intrat sub pământ, Dănică, spunând, că, după vizită, 

se va realiza izolaţia, conform proiectului. Dar aşa a rămas, timp de mulţi ani, până în ianuarie 

1990. În aceste condiţii, deteriorarea sistemului magistral de distribuţie al apei calde devenise 

iminentă. Am sudat sau, mai bine zis, am cârpit conductele putrede toată iarna anului 1990. 

În primăvara anului 1990, în baza documentaţiei întocmite, am obţinut de la 

Ministerul Învăţământului, graţie înţelegerii directorului general tehnic, Dl. V. Rădulescu 

(care a cunoscut episodul Dănică), fondurile necesare pentru realizarea unei noi reţele de 

distribuţie a agentului termic. Lucrarea s-a terminat în toamna anului 1990, intrarea în  

normalitate urmând să se facă, cel puţin din acest punct de vedere, după atâţia ani de frig 

inimaginabil în amfiteatre, săli de lucrări, cabinete şi camerele de cămin. La proiectarea noii 

distribuţii termice, având în vedere că aveam sub 1000 de studenţi în institut şi numai două 

cămine folosite în anul universitar 1989/1990, am realizat, pentru fiecare cămin studenţesc, 

distribuţie separată cu cămin tehnic.  

Luna decembrie a anului 1990 a debutat cu un ger năprasnic (două săptămâni, prima şi 

a doua a lunii), cu temperaturi mult sub -15, -20oC. Universitatea aflându-se la capătul 

magistralei de gaz metan a oraşului, presiunea gazului a scăzut câteva  zile la rând  sub  cea 

minimă de  funcţionare a cazanelor C-5-D cu care era echipată centrala termică. În aceste 

condiţii, cursurile nu puteau continua, luând, cu consultarea ministerului şi a organelor 

tehnice, decizia de a intra în vacanţă cu 10 zile mai devreme şi de a goli instalaţiile de apă 

pentru a se evita spargerea caloriferelor, operaţiuni care s-au şi făcut. S-au golit toate 

instalaţiile şi s-au închis vanele de distribuţie a apei calde în cămine, operaţiune pe care am 

supravegheat-o personal, până în seara zilei de 12 decembrie. 

O mână criminală, sabotând efortul nostru de ameliorare a condiţiilor termice din 

spaţiile campusului, a deschis vanele de la două cămine în seara aceleaşi zile şi astfel 

caloriferele şi instalaţiile de la căminele 3 şi 4 s-au umplut cu apă şi au îngheţat în noaptea de 

12 spre 13 decembrie. La începutul lunii ianuarie, odată cu creşterea temperaturii exterioare în 

limite normale şi a presiunii gazului metan, am repornit sistemul de încălzire. Dar, spre 

surpriza noastră, 88 de calorifere din cele două cămine s-au spart, provocând inundaţii în 
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camere. Am intervenit de îndată, izolând cele două cămine şi cu sprijinul studenţilor, am 

reuşit în timp de 5-6 zile să schimbăm toate caloriferele sparte şi, astfel, să reluăm cursurile în 

condiţii, cât de cât, acceptabile, în ianuarie 1991. Am ţinut să prezint acest caz, care acum, 

peste timp, pare nesemnificativ, pentru a arăta că în tot timpul mandatului de 15 ani ca rector 

nu am avut parte numai de colaborare, de concurs, de sprijin şi susţinere. În permanenţă au 

existat, de la simplii trăncănitori până la sabotori periculoşi, care nu vedeau cu ochi buni 

eforturile noastre de edificare a unui nou sistem universitar şi a unei noi atmosfere academice. 

Cu toate acestea, nu m-am descurajat nici un moment, ci, dimpotrivă, toate „şicanele” 

m-au făcut mai hotărât în demersul meu de a moderniza învăţământul superior agronomic de 

la Timişoara, de a configura o nouă structură universitară, de a încerca apropierea de 

învăţământul din ţările performante.  

 

5. Confuzii politice majore. Greve studenţeşti la Timişoara 

 

În ţară acumulându-se multe nemulţumiri în rândul populaţiei (cei mai în vârstă își 

amintesc, desigur, de magazinele absolut goale din acea vreme), apropiindu-se şi  zilele de 13-

15 iunie, un an de la „rezolvarea” minierească a Pieţei Universităţii, se anunţă greve de 

amploare, inclusiv cu participarea masivă a studenţilor. Particip la o şedinţă a Solidarității 

Universitare, înfiinţată în primăvara anului 1990, din iniţiativa unui grup important de 

universitari democraţi din Timişoara şi la Alianţa Civică, înfiinţată ceva mai târziu, în toamna 

lui 1990, unde, de asemenea, contribuţia grupului de intelectuali de la Timişoara a fost 

majoră. La această şedinţă, au participat şi liderii ligilor studenţeşti din toate universităţile. Au 

fost prezenţi, ca membrii ai Solidarităţii Universitare şi ai Alianţei Civice, profesorul Eugen 

Todoran, rectorul Universităţii de Vest, profesorul Radu Vlădea, rectorul Universităţii 

Politehnica şi subsemnatul, Păun Ion Otiman, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole a 

Banatului, care, în acelaşi timp, eram şi vicepreşedinte al Alianţei  Civice  Timiş,  preşedinte  

fiind profesorul Virgil Feier, decanul Facultăţii de Medicină Generală. 

Studenţii cereau să aderăm şi noi, cadrele didactice, inclusiv de conducere,  la pachetul 

de revendicări şi participarea la grevă. Referitor la revendicările studenţilor, îmi amintesc că 

am fost de acord cu cea mai mare parte dintre ele, majoritatea fiind de ordin economic, social 

şi universitar, dar şi unele politice, printre altele cerându-se demisia guvernului Petre Roman, 

pentru ineficienţă şi tergiversarea măsurilor de reformă economică. De asemenea, un punct 

important îl viza pe preşedintele Ion Iliescu, care tocmai reactivase mai mulţi elefanţi din 

fosta nomenclatură ceauşisto-securistă, menţinându-i în eşaloanele 2 şi 3 ale structurilor 

administrative şi informative. În acelaşi timp, prin tergiversarea permanentă a judecării lotului 

CPEX, din diferite motive, mai toţi foştii înalţi nomenclaturişti se aflau în libertate. 

Este important să amintesc faptul că mare parte din comunitatea universitară 

timişoreană, era, la acea dată (spre deosebire de acum), foarte activă ca forţă importantă a 

Alianţei Civice şi a societăţii civile. Este adevărat că, atunci, mulţi din cei care se simţeau cu 

musca pe căciulă, au stat ascunşi, tăcând chitic, urmărind cu atenţie ce se întâmplă. Mai 

târziu, văzând că aceiaşi tovarăşi de drum se află la putere şi că sunt lăsaţi în pace, ba chiar 

stimulaţi să se întoarcă în planul vieţii publice şi politice, au revenit în forţă, inclusiv la 

Timişoara. 

Mare parte din universitari şi din alte segmente ale intelectualităţii timişorene, 

participând la evenimentele din decembrie ’89, încă din după amiaza zilei de 15 decembrie, 

trăind sub teroarea dar şi grandoarea zilelor de 16, 17, 18, 19, 20 şi 21, în aşteptarea ridicării 

Bucureştiului, nu au putut uita aceste zile de foc şi speranţă. Din Piaţa Operei, devenită Piaţa 

Revoluţiei din Timişoara, zile în şir am strigat cu disperare: „Bucureşti, ridică-te!”, 

„bucureşteni, treziţi-vă!”, dar în zadar! Numai eroarea enormă a lui Ceauşescu de a organiza 

mitingul de înfierare a evenimentelor de la Timişoara a făcut să se declanşeze manifestarea 
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din Bucureşti, evident, cu concursul şi cu sprijinul unor oameni de curaj aflaţi în mijlocul 

bucureştenilor din Piaţa Palatului. Apreciez eu, acum, după atâţia ani, că acela care a fost 

iniţiatorul şi organizatorul evenimentelor din decembrie de la Bucureşti a fost, nimeni altul, 

decât însuşi Nicolae Ceauşescu. Şi, probabil, unii din sfătuitorii lui care i-au sugerat 

organizarea mitingului. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă nu se organiza acest miting. Nu am 

auzit până acum să fi existat vreun nucleu, condus de vreunul dintre miile de „revoluţionari” 

de azi, care să iniţieze vreo mişcare gen Piaţa Maria, Piaţa Operei, Elba, IAEM, Complexul 

studenţesc etc. de la Timişoara. Nu am auzit nici să fi existat la Bucureşti, cât Ceauşescu era 

încă la putere, cineva care să-l fi luat de guler pe Ceauşescu sau pe un alt înalt demnitar 

comunist în clădirea Comitetului Central sau la Palatul Victoria, cum a făcut, la Timişoara, 

Ioan Savu cu prim-ministrul Constantin Dăscălescu, în clădirea comitetului judeţean PCR, 

Prefectura de azi. 

Ca Senator al României din partea judeţului Timiş, din anul 1992, am evocat în mai 

mulţi ani, de la tribuna Senatului sau a Camerelor reunite ale Parlamentului României, în 

şedinţe solemne, evenimentele de la Timişoara din decembrie ’89. Prezint una dintre acestea, 

intitulată sugestiv:  

 

Gândurile unui senator de Timiş despre Revoluţie 

 

Pentru timişoreni, pentru toţi românii, readucerea în memorie, în fiecare an, a 

momentelor de revoltă şi speranţă, de teroare şi înălţare, a zilelor de groază şi sublim, 

constituie un suprem omagiu pe care îl putem aduce celor care s-au jertfit pentru 

libertatea noastră. 

Cei care am trăit în Timişoara, la tensiune maximă, săptămâna de foc din 

decembrie 1989, când ne-am aflat singuri în luptă cu dictatura comunistă, începând cu 

primele făclii ale revoltei care începeau a se aprinde în ziua de 15 decembrie şi continuând cu 

arderea din ce în ce mai intensă a flăcării Revoluţiei, ne amintim, cu aceeaşi tărie, cît de mult 

am aşteptat să vină ziua ridicării la luptă a Bucureştiului. 

În câteva cuvinte, doresc să readuc tuturor în memorie că în ziua de 17 Decembrie 1989, 

la ora 17,05, gloanţele ucigaşe au curmat viaţa primilor eroi tineri în faţa Catedralei 

Mitropolitane din Timişoara. Aceşti tineri, doritori de libertate, cerând liberta te, au 

primit gloanţe şi sânge. Trăgând în ei, pe treptele Catedralei, s-a tras în tot ceea ce este mai 

sfânt, în dorinţa lor sinceră de a fi liberi, în credinţa sfântă în Dumnezeu, în inima lor curată. 

Numai cine nu a fost în ziua de 20 Decembrie împreună  cu cei 100.000 de locuitori 

ai Timişoarei în Piaţa Operei, nu poate realiza măreţia fără egal a acestui moment unic din 

viaţa timişorenilor, când  s-a declarat "am câştigat libertatea”. Retrăim şi acum, peste ani, 

teribila seară de 21 decembrie, când în Piaţa Revoluţiei din Timişoara, sub gloanţe, se 

scanda „bucureşteni, treziţi-vă."! 

Pentru memoria celor care au căzut primii, pentru memoria celor care au urmat, 

pentru cei care s-au jertfit în Timişoara şi, mai apoi, în toată ţara, în acel sângeros, dar 

magnific Decembrie 1989, pentru sacrificiul lor suprem, atât de impresionant, 

înmănunchiat în sloganul „vom muri, dar vom fi liberi", fiecare dintre noi, în zile 

comemorative, să ne oprim un moment pentru a ne reculege. 

În aceste zile, la Timişoara, ca în fiecare an după 1989, este doliu. Rude, prieteni, 

cunoscuţi şi necunoscuţi, personalităţi şi anonimi, oameni mulţumiţi sau dezamăgiţi, vin în 

faţa Catedralei pentru a pune o lumânare, pentru a menţine sau pentru a reaprinde făclia 

speranţei, înspre mai binele Timişoarei şi al ţării. 

Sunt convins că şi în acest an timişorenii merg în număr mare la Golgota noastră, iar, 

după ce vor fi adus un pios omagiu celor ce nu mai sunt, cred că se întreabă, pe bună dreptate, 

dacă jertfa supremă a eroilor îşi regăseşte mângâierea binemeritată în viaţa noastră. Şi 
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dacă pentru cei mai mulţi răspunsul nu este la înălţimea aspiraţiilor din acele zile 

sângeroase, atunci înseamnă că restauraţia în aceşti ani a fost mai puternică decât revoluţia, 

reforma mai lentă decât recomunizarea şi sterilitatea guvernărilor mai accentuată decât 

fecunditatea lor. 

Privind retrospectiv, prin prisma solidarităţii supreme a României din ziua de 22 

decembrie 1989, apreciem că, în acest timp, multe s-au schimbat în bine în ţara noastră, dar, 

totodată, multe, prea multe aspiraţii ale oamenilor din Revoluţie nu s-au împlinit. Este 

momentul să înţelegem că aspiraţia spre mai bine, spre libertate şi bunăstare a oamenilor, 

nu poate  fi suplinită de vorbe. 

În decembrie '89, s-au împlinit fapte măreţe, istorice, dar care, din păcate, nu au fost 

acoperite de către clasa politică, cu fapte pe măsura aşteptărilor semenilor noştri. Toate 

neîmplinirile, datorate incoerenţelor şi inconsecvenţelor politice succesive, din 1990 şi până 

în prezent, de care într-un fel sau altul, toţi, cei care s-au aflat şi se află în aula Parlamentului, 

pe banca Guvernului şi la Preşedinţie, sunt responsabili de apariţia unor atitudini de 

recrudescenţă comunistă, de uitare a negurei, frigului, foametei, distrugerii satului şi a fiinţei 

naţionale şi a mizeriei umane a acelor ani dinaintea lui Decembrie ’89. 

Cred şi sper, în acelaşi timp, că a venit timpul, după atâţia ani de la Revoluţie, să 

cinstim prin fapte memoria eroilor noştri din Timişoara şi din toată ţara şi să răsplătim, prin 

mai binele de mâine,  aspiraţiile concetăţenilor noştri. 

Comemorarea anuală trebuie să fie o piedică în calea uitării, pentru că uitarea 

naşte monştri, noi monştri. Pentru a fi mai convingător, doresc să citez un text 

cutremurător din anul 1947, aparţinând lui Emil Bodnăraş, şi care reprezintă, în fapt, 

ideologia comunistă dinainte de decembrie 1989: "trecutul trebuie să dispară. Aşa cum 

distrugem cenuşa morţilor, ca să nu mai rămână nimic, tot aşa trebuie să distrugem toate urmele 

de dragoste şi respect pentru memoria lor în inimile şi mintea oamenilor" (Ileana, Principesa 

României, Trăiesc din nou, Editura Humanitas, Bucureşti). 

Azi, să ne închinăm în faţa celor care au fost transformaţi în cenuşă, iar rugul lor să-l 

facem făclia veşnic vie în memoria neamului românesc. 

Acum, când aşteptăm marea sărbătoare a naşterii Mântuitorului nostru, lsus Cristos, 

doresc să transmit tuturor timişorenilor, cetăţenilor României, sănătate, fericire, multe şi 

frumoase împliniri, spor în toate. 

 

Sărbători fericite ! 

La mulţi ani ! 

Dumnezeu să aibă în grijă România ! 

Senator PNL de Timiş  

 Prof. Păun Ion Otiman 

 

Revin, după acest text, la comentarea evenimentelor din decembrie ’89 de la 

Bucureşti. Nu am auzit ca Ion Iliescu, împreună cu vreun grup de salariaţi de la Editura 

Tehnică sau din Casa Scânteii, în zilele de 17, 18, 19, 20 sau 21 decembrie, când Europa 

liberă, BBC-ul şi alte posturi de radio şi TV din străinătate prezentaseră deja pe larg 

evenimentele din Timişoara, să fi organizat vreo mişcare de „coagulare” revoluţionară (aşa 

cum îi place D-lui Ion Iliescu să definească acum evenimentele din Bucureşti), anti-

Ceauşescu, cu Ceauşescu în Comitetul Central. De aceea, susţin, ca părere personală, că 

organizatorul şi detonatorul evenimentelor din Bucureşti, cel care a oferit pe tavă 

„revoluţionarilor”, cu zecile de mii din capitală, participarea la revoluţie, a fost chiar 

Ceauşescu. Fie-i ţărâna uşoară, pentru iniţiativa avută! 

Nu ştiu nici acum, ce s-ar fi întâmplat dacă Ceauşescu nu dorea să promită public, la 

miting, cei câţiva lei în plus decişi de Comitetul Politic Executiv pentru „pensionari, ţărani, 
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muncitori, tineri şi vârstnici, români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi”, cum îi plăcea 

lui să peroreze. 

Voi mai zăbovi puţin asupra perioadei de după evenimentele din decembrie ’89, 

deoarece mi se par deosebit de relevante pentru a reflecta asupra relaţiei Timişoara-Bucureşti 

sau Banat şi Transilvania – Muntenia şi Moldova, acum, după mai mult de 70 de ani de la 

Marea Unire din 1918. Conducerea de la Bucureşti, indiferent care a fost aceasta, fie cea 

interbelică, fie cea comunistă sau cea neocomunistă de după 1989, nu a văzut cu ochi buni 

iniţiativele Banatului şi ale Timişoarei. Guvernele României, inclusiv cele (vezi 

Memorandumul ardelenilor şi bănăţenilor adresat Regelui Carol al II-lea la 20 de ani de la 

Marea Unire din 1918) interbelice, au avut puternice tendinţe centraliste, autonomia locală şi 

regională, iniţiativa şi subsidiaritatea nu au făcut parte niciodată din sistemul lor de gândire şi 

legislaţie. Guvernele comuniste, totalitare, au amplificat „dominaţia” absolută a „soarelui care 

răsare în România numai şi numai de la Bucureşti”.  

Şi aici voi reveni la un fapt care pare, la început, nerelevant, dar, la o analiză mai 

atentă, spune multe. În primele două-trei luni după revoluţie, avionul pentru cursa TAROM 

Timişoara-Bucureşti, trăgea, la aeroportul Băneasa, aproape de poarta de intrare de pe pistă în 

aerogară. După această scurtă perioadă de timp, dar mai ales după Proclamaţia de la 

Timişoara din martie 1990, noul director al aeroportului, probabil vreun revoluţionar 

dâmboviţean, a dispus ca locul de îmbarcare al pasagerilor pentru Timişoara să fie ultimul, cel 

mai îndepărtat, pasagerii trebuind să parcurgă pe pistă pe jos acest drum lung (atunci nu se 

foloseau încă autobuzele pentru transportul pasagerilor la şi de la avion), prin ploaie, zăpadă 

sau soare. 

L-am întrebat pe însoșitorul convoiului din aerogară până la avion: de ce s-a garat așa 

departe avionul pentru Timișoara? Răspunsul funcționarului fesenist a fost sec și precis: Să vă 

săturași, voi timișorenii, de ”Jos Iliescu”! 

Am prezentat acest fapt care, aşa cum am spus, pare nesemnificativ la prima impresie, 

dar care reflectă o stare de spirit, o mentalitate, o atitudine a conducătorilor de orice fel de la 

Bucureşti faţă de bănăţeni, faţă de timişoreni. Numai bogăţiile Banatului le-au plăcut 

bucureştenilor, iar dintre toate acestea, în perioada comunistă, cel mai pe plac le-a fost 

Comtimul, sau mai bine spus, produsele lui. 

 

6. Vizita ministrului învățământului la Timișoara 

 

Însă, divagând prea mult, revin asupra întâlnirilor Solidarităţii Universitare şi ai 

Alianţei Civice. În urma dezbaterilor la care au luat cuvântul mai mulţi universitari: Virgil 

Feier, Radu Vlădea, Eugen Todoran, Nicolea Robu, Vasile Dorobanţu, Dorin Popovici, Livius 

Ciocârlie, Vasile Popovici, Mircea Goian și eu am ajuns la concluzia să subscriem, fiecare, în 

nume propriu, ca membrii ai Solidarităţii Universitare şi ai Alianţei Civice, la revendicările 

studenţilor. În legătură cu greva, noi, cei care avem funcţii de conducere în universităţi, am 

convenit să nu aderăm la grevă, în numele instituţiilor,  lăsând „masa” de universitari să 

hotărască, fie prin sindicate (deosebit de palide la acea dată, ca şi acum, dealtfel), fie prin 

opţiuni individuale. În orice caz, nu am încercat să împiedicăm sau să blocăm greva 

studenţilor din universităţile timişorene, inclusiv din universitatea noastră (cum s-a întâmplat 

în noiembrie 2005), care urma să se alinieze grevei generale la nivel naţional. 

Aşa cum se întâmplă, din păcate, mai întotdeauna, şi la această şedinţă, am avut parte 

de „cârtiţe” ori microfoane, pentru că a doua zi ministrul învăţământului, Gheorghe Ştefan, 

avea să ne cheme la ordine pe toţi cei patru rectori timişoreni, ameninţându-ne că va veni el la 

Timişoara pentru a rezolva problema rectorilor „nealiniaţi” şi „neloiali” de aici. 

Ajungând cu evenimentele la ministrul Gheorghe Ştefan trebuie să fac şi aici o mică 

paranteză. Se spune că după anunţarea guvernului Petre Roman (după alegerile din mai 1990 
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şi mineriada din 13-15 iunie) şi numirea şefului de lucrări Gheorghe Ştefan, de la Politehnica 

Bucureşti ca ministrul al învăţământului (înlocuindu-l pe marele filozof şi editor Mihai Şora), 

rectorul de atunci al Politehnicii, academicianul Virgiliu Nicolae Constantinescu (deşi, în 

timp, îmi voi da seama că rectorul era un mare admirator al lui Petre Roman), ducându-se la 

Ministerul Învăţământului, în dimineaţa următoare, i-a spus lui Gheorghe Ştefan „îmi pare 

bine să vă cunosc, domnule ministru”. 

Revin la evenimentele de la Timişoara. A treia zi, după şedinţa de la Universitatea de 

Vest, declanşându-se greva cu suspendarea cvasigenerală a activităţilor didactice în centrul 

universitar Timişoara, cu marşuri şi mitinguri, cei patru rectori suntem anunţaţi, de la 

cabinetul prefectului de Timiş, Florentin Cârpan, că domnul ministru al învăţământului a venit 

în Timişoara şi că doreşte să se întâlnească cu noi, la ora 16, la Prefectură. 

Oricum, fiind şeful nostru ierarhic, deşi cu mult mai mic în grad didactic, noi toţi fiind 

profesori universitari, iar el, la acea dată, şef de lucrări, dar mare în funcţie – ministru, ne-am 

prezentat la ora convocării, fiind conduşi toţi patru: Eugen Todoran, Mihail Dragomirescu, 

Radu Vlădea şi Păun Ion Otiman, în cabinetul prefectului, unde, ce să vezi, surpriză mare, 

găsim patru miniştri ai cabinetului Roman: viceprimministru Anton Vătăşescu, ministrul 

justiţiei Victor Babiuc, ministrul învăţământului, Gheorghe Ştefan şi, dacă nu mă înşel, al 

patrulea, ministrul de interne, Doru Viorel Ursu, însoţiţi de deputatul sau senatorul FSN de 

Timiş, Ştefan Glăvan. 

La apariţia noastă, fără a ni se răspunde la „bună ziua”, conform bunei, elementarei  

cuviinţe, noi salutând la intrare, viceprimministrul Vătăşescu, un omuleţ de circa 1,60 m,  cu 

un nas mare şi roşu cât un ardei capia irigat, cu pipă în gură, a început să strige la noi: Daţi-vă 

demisia, ce fel de rectori sunteţi voi!” 

După un schimb civilizat de replici din partea noastră, prin care noi îi solicitam să se 

comporte adecvat „înaltei” funcţii pe care o ocupă, deoarece, în caz contrar vom fi nevoiţi să 

părăsim întâlnirea, domul viceprimministru a lăsat-o mai moale cu demisia, dar numai după 

ce i-am precizat că nici domnia sa şi nici ministrul învăţământului nu ne pot demite, pentru că 

noi nu am fost numiţi de domniile lor, ci aleşi de către comunitatea universitară. Le-am 

precizat că ei sunt cei numiţi şi că, eventual, în circumstanţele crizei din acel moment, ei ar 

trebui să fie demişi sau, mai corect, să-şi dea demisia. 

Până la urmă, viceprimministrul de o iarnă şi o vară, domnul Anton Vătăşescu, 

spunând că are de mers la nu mai ştiu ce întreprinderi, împreună cu Babiuc şi al patrulea 

ministru, am rămas să stăm de vorbă, mai civilizat, cu Gheorghe Ştefan. Înainte de a pleca din 

cabinetul prefectului, viceprimministrul a cerut o legătură cu directorul general TAROM 

pentru a perfecta întoarcerea la Bucureşti. Când colo, ce să vezi, surpriză mare, şi TAROM-ul 

intrase în grevă. Domnul profesor Eugen Todoran, regretatul om de carte şi de spirit, mucalit 

cum îl ştim, l-a întrebat pe Vătăşescu: „Cum, domnule viceprimministru, şi TAROM-ul este 

în grevă”? Cei trei au plecat, val vârtej, trântind uşa, fără a spune, şi de această dată, la fel ca 

la început, „bună ziua” sau „la revedere”. 

Discuţia cu ministrul învăţământului Gheorghe Ştefan nu are rost să o mai evoc, 

deoarece a fost fără conţinut şi fără importanţă, pe el neinteresându-l, la acea dată, nimic 

altceva decât încetarea grevei studenţilor, aceasta fiindu-i tema de casă sau ordinul de la prim-

ministrul Petre Roman, pentru care s-a deplasat la Timişoara. Nici una dintre marile probleme 

de învăţământului superior: autonomia universitară, sistemele de finanţare, structura 

procesului de învăţământ, modernizarea şi modularizarea curriculei universitare, definirea 

domeniilor şi specializărilor, având în vedere experienţa universităţilor din Uniunea 

Europeană (pe atunci încă aderarea la Comunitatea Europeană le făcea alergie multor 

politicieni şi nu numai), repararea şi refacerea spaţiilor de învăţământ şi mai ales a căminelor 

şi cantinelor aflate într-un grad avansat de degradare, nu au fost pe agenda de discuţii a 
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ministrului cu rectorii. Dealtfel, cea mai  mare parte a  chestiunilor  abordate de ministru, fiind  

banale, le-am şi uitat. 

Evenimentele din această perioadă, discuţiile avute cu miniştrii cabinetului Roman, 

prezenţi la Timişoara, pentru a potoli spiritele şi pentru a reduce la tăcere masa de studenţi, m-

au impulsionat să scriu un articol care avea ca subiect apolitismul universităţii. 

Pentru  cine  a  trăit  aceste  evenimente  este  absolut clar că puterea de atunci (în 

general toate puterile, din toate timpurile) îşi dorea o studenţime amorfă, ascultătoare, care să 

stea în banca ei (şi la propriu şi la figurat), să nu creeze probleme. Redau, în continuare, 

punctele mele de vedere referitoare la ”apolitismul universității”, apărute în Revista Forum – 

învățământ superior în anul 1991. 

 

7. Apolitismul universităţii ?! 

 

Sunt convins că nu spun o noutate, având în vedere cititorii acestei reviste, că 

UNIVERSITATEA a fost, este şi va rămâne o instituţie de prim rang a societăţii. Şi, de 

asemenea, cred că nu este necesar să argumentez afirmaţia anterioară, întrucât prioritatea 

formativă absolută a universităţii în peisajul social, economic şi politic nu trebuie 

demonstrată prin vorbe, aceasta fiind dovedită prin rosturile, prin faptele sale în viaţa 

socială. 

Totuşi, în peisajul social şi politic actual al României, nu mi se pare de prisos să repet 

ceea ce toţi ştiu că, dintotdeauna, de la înfiinţarea ei, universitatea a fost prezentă cu ştiinţa 

şi conştiinţa sa în viaţa ţării. Este suficient să amintesc că mari personalităţi universitare şi 

ştiinţifice, proeminente ale conştiinţei româneşti: Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Virgil 

Madgearu, Gheorghe Ionescu Şişeşti, Dimitrie Gusti, ca să enumăr numai câţiva, din domenii 

diferite, au ocupat un loc de frunte în peisajul politic al României. Acest fenomen nu este 

caracteristic numai României. În toată lumea, dar în mod deosebit în ţări cu mari tradiţii 

democratice, universitarii, profesori şi studenţi, reprezintă barometrul stării politice a unei 

naţiuni. Fără a exemplifica, reamintesc că marile revoluţii (reale) ale lumii au fost conduse şi 

înfăptuite de oameni care aveau legături profunde cu universitatea sau chiar de universitari. 

La noi în ţară, revoluţia de la 1848 a fost condusă de universitari, de tineri licenţiaţi şi de 

studenţi. O serie întreagă de evenimente politice majore de după 1848 şi până în decembrie 

1989 sunt legate nemijlocit de activitatea politică a universitarilor. Ba, mai mult, nu de puţine 

ori, universităţi de prestigiu din lume, ca să  mă refer numai la Sorbona, Cracovia, Praga, 

Harvard, au fost teatrul de desfăşurare a unor manifestaţii politice de amploare, manifestaţii 

care au produs profunde schimbări în peisajul politic naţional şi chiar mondial. 

În astfel de coordonate ale implicării universităţii şi universitarilor în viaţa politică, 

evident, se naşte întrebarea, acum, şi la noi, după revoluţia din decembrie, dacă universitatea 

românească trebuie să fie, trebuie să rămână apolitică? De asemenea, poate un universitar 

să fie apolitic? Aceste întrebări se pun şi cu mai multă acuitate, dacă luăm în considerare şi 

faptul că mulţi, foarte mulţi universitari, dascăli şi studenţi, au participat nemijlocit la 

evenimentele din decembrie ’89 de la Timişoara, Bucureşti şi alte centre universitare ale 

ţării. 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să definim corect noţiunile de 

„apolitism” şi „apolitic”. În definirea lor, nefiind politolog, am pornit de la Dicţionarul 

explicativ al limbii române. După acest dicţionar, apolitismul înseamnă „indiferenţă faţă de 

viaţa şi activitatea politică” (s.n.), iar apolitic este acel om „care nu se ocupă de politică”. 

Cu alte cuvinte, un om, deci implicit un universitar, este apolitic dacă manifestă indiferenţă 

faţă de viaţa şi activitatea politică. După opinia mea, încercarea unora, aflaţi sub ”umbrela” 

apolitismului universităţii, de a justifica corelaţia autonomie universitară – apolitism 

universitar, nu face altceva decât să reteze capul corpusului intelectual naţional. 



AGRICULTURA BANATULUI 2020 Nr.1 (142) 
 

72 
 

Autonomia universitară nu are nici un fel de legătură juridică cu activitatea politică a 

universitarilor. Este absolut bizar să se solicite studenţilor şi dascălilor să nu facă politica 

învăţământului, culturii, ştiinţei, economiei, guvernării, mai ales a democraţiei acestei ţări. 

Să tacă din gură, din nou, aceşti oameni, pentru că, în caz contrar, îşi pierd autonomia? 

Să-şi pervertească conştiinţa de teama reinstaurării dictaturii, centralismului şi a 

imixtiunii unor partide în universitate? Nu, ar fi o gravă pierdere pentru această ţară! Cred 

că voit se încearcă a se pune semnul egalităţii, se „forţează” o sinonimie între apolitismul 

universităţii şi prevederile art. 13 din Proiectul legii autonomiei universitare în care se 

stipulează „spaţiul universitar nu poate deveni teatru de propagandă şi acţiune pentru 

partide şi grupări politice”. 

Ceea ce se stipulează în acest articol al Proiectului legii autonomiei universitate este, 

de fapt, apartidism. Dar între apolitism şi apartidism există diferenţe fundamentale. Este 

absolut corect ca în universitate, în şcoală să nu se facă propagandă pentru anumite partide 

sau grupări politice și candidați. Este absolut firesc ca profesorii, chiar dacă fac parte din 

anumite partide politice, să nu facă propagandă, campanie electorală pentru platformele 

acestor partide sau ale altor partide în faţa studenţilor, la cursuri sau în alt cadru universitar 

organizat. În acelaşi timp, considerăm că universitatea trebuie să fie apartidică, în sensul că, 

în interiorul acesteia, nu se pot forma şi nu pot acţiona organizaţii ale partidelor politice, cu 

alte cuvinte apartidismul universităţii exclude lupta politică de partid în interiorul instituţiilor 

de învăţământ superior. 

Dar, între apartidismul universităţii şi apolitismul universităţii este o diferenţă 

enormă. Confuzia porneşte de la definirea, voit trunchiată, a politicii ca ştiinţă, practică şi 

sistem de relaţii. Repet, cei care susţin, voit, apolitismul universităţii văd, evident trunchiat, în 

politică numai lupta dintre partide, numai lupta pentru puterea politică, numai dorinţa de a 

guverna cu orice preţ. Or, după părerea mea, politica universitarilor, în principal, se 

constituie ca o activitate teoretică, de analiză şi critică a fenomenelor politice şi de 

construcţie a unor alternative politice. 

Doresc să mai insist puţin asupra aşa-zisului apolitism al universităţii şi implicaţiilor 

acestui fenomen de sterilitate a universităţii, de absenteism cenuşiu al universitarilor din 

viaţa publică a cetăţii, susţinute de teoreticienii puterii neocomuniste instalate la Bucureşti 

după decembrie ’89. Pentru a demonstra tendinţa vădit unilaterală de înţelegere a noţiunii de 

„politică”, ne vom permite de a prezenta o scurtă sinteză (bibliografică) asupra noţiunii de 

politică. Politologii, filosofii, sociologii de stânga, centru şi dreapta, sunt de acord că 

noţiunea de politică este extrem de vastă, plasându-se atât în domeniul teoreticului, al 

ştiinţei, cât şi al practicii politice, al relaţiilor şi instituţiilor politice. Din mulţimea de 

reprezentări posibile, cele mai multe definiri date termenului de politică, de la Aristotel şi 

până la contemporani, se referă la sistemul concepţiilor, doctrinelor şi practicii cu privire la 

stat. Marele nostru sociolog, Dimitrie Gusti, extinde acţiunea politicului, spunând că „tot 

ceea ce este politic este şi social şi tot ceea ce este social este şi politic” (Partidul politic – 

Revista Institutului social român, 1921). 

Edgar Fauré în lucrarea Apprendre à être (a învăţa să fii) din colecţia „Lumea fără 

frontiere”, elaborată sub egida UNESCO, referindu-se la aspiraţiile spre democraţie ale 

popoarelor, în general şi a tineretului, în special, şi la corelaţia educaţie-democraţie, spune 

„educaţia trebuie considerată ca un domeniu politic, în care importanţa acţiunii politice este 

deosebit de hotărâtoare”. 

De asemenea, colectivul de pedagogi de reputaţie internaţională, analizând legătura 

politică – educaţie, afirmă: „politica nu-şi are în educaţie locul care i se cuvine, nici 

democraţia importanţa care-i revine în educaţia politică. Se vorbeşte de educaţie politică în 

loc să se practice educaţia după regulile politicii; se confundă îndoctrinarea ideologică sau 

politică cu pregătirea pentru o gândire liberă şi amplă asupra puterii. Se substituie trezirii 
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conştiinţei politice şi dezvoltării virtuţilor omului democratic, formării cetăţeanului 

uniformizat şi docil; ne mulţumim să vârâm în cap noţiuni politice, în loc să formăm semeni 

pentru înţelegerea structurilor lumii,  pentru îndeplinirea sarcinilor reale ale existenţei lor”. 

În acelaşi context, se apreciază că „numai prin ucenicia participării active la 

funcţionarea structurilor societăţii şi, atunci când trebuie, printr-o angajare personală în 

lupta care ţinteşte să o formeze, poate căpăta individul conştiinţa plenitudinii dimensiunilor 

sale sociale”.  Şi când te gândeşti că la noi se vrea ca studenţii să fie o masă amorfă de 

bursieri, iar profesorii un conglomerat de funcţionari supuşi şi docili! 

În ceea ce priveşte relaţia politică – universitate, admitem cu uşurinţă dezbateri 

politice extraşcolare, dar ne sperie ideea de a fi introduse în universitate. Referitor la 

participarea universităţii în formarea cunoştinţelor politice, punctul de vedere al lui E. Fauré 

este următorul: „prin învăţătura sa, prin angajarea sa, educaţia trebuie să contribuie la 

realizarea acestui proiect propriu timpului nostru: să substituie unei autorităţi mecanice, de 

tip administrativ, o decizie vie, de tip democratic. Participarea unui număr cît mai mare, cu 

maximum de responsabilităţi, nu este numai o garanţie de eficacitate colectivă, ci este o 

condiţie a fericirii individuale, o exercitare de putere diurnă asupra societăţii şi asupra 

lucrurilor, o manieră de a influenţa liber destinul. Nu mai este vorba pentru cetăţean de a-şi 

delega puterile, ci de a le exercita, la toate nivelurile vieţii sociale şi în toate etapele vieţii 

sale. Opuse unei întrebuinţări abuzive, dogmatice, înguste a elementului politic şi ideologic 

în educaţie, finalităţile politice şi civile constituie o competenţă esenţială a acţiunii 

educative a oricărei societăţi tinzând către democraţie”. 

Este clar că popoarele care trăiesc în democraţie, precum şi cele care doresc să 

trăiască într-un stat democratic (cum suntem noi) fac distincţie între problemele majore ale 

societăţii şi cele curente. Or, este limpede că oamenii nu vor să-şi spună cuvântul, să voteze 

în orice problemă. Aici, îi lasă pe cei aleşi, pe reprezentanţii lor, să o facă. Şi aceasta cu 

condiţia să o facă bine. Dacă nu fac aşa cum trebuie, cum solicită prerogativele democraţiei, 

aşa cum şi-au pus speranţele în ei, nu numai în căsătorie există divorţ, ci şi în politică. 

Legitimitatea nu este veşnică. Această situaţie este cu atât mai precară la noi, când, de fapt, 

nici nu am ştiut pe cine am ales în Parlament, afirmaţie confirmată, cred, de slaba  calificare  

politică, juridică şi chiar şi în alte domenii a multor parlamentari.  

Dar, să revin. Există probleme mari, cardinale, în care electoratul nu mai are 

încredere în reprezentanţii aleşi şi doreşte să-şi exprime direct punctul de vedere prin 

referendum. În esenţă, susţine John Naibitt, reprezentanţilor oficiali, în astfel de probleme, în 

atare situaţie, li se spune „de acord, v-am ales ca să ne reprezentaţi, dar dacă apare ceva cu 

impact asupra vieţii noastre, să ne consultaţi din nou”. Deci, în societăţile democratice, 

moderne, nu există un tip ”pur” de democraţie. Având la dispoziţie mijloace moderne, o 

societate modernă vrea să fie, prin membrii săi, din ce în ce mai participativă la stabilirea 

propriului itinerar politic, economic, cultural. Nu vedeţi Dvs. cît de mult solicită românii, de 

la unii academicieni şi până la simplul cetăţean de rând, să-şi spună cuvântul, să fie 

consultaţi? Ei nu vor numai să critice guvernul, puterea, neavând suficientă încredere în 

aceste instituţii, vor să fie participanţi direcţi la decizii. 

Iată, acestea sunt câteva dintre considerentele care mă fac să susţin că Universitatea 

trebuie să fie un spaţiu al ideilor politice, dar mai cu seamă al opoziţiei politice. Dealtfel, 

dreptul de a face politică este un drept moral, intrând în categoria drepturilor fundamentale, 

universale ale omului. În art. 18 al Declaraţiei universale a drepturilor omului se prevede: 

„Orice om are dreptul la libertatea gândirii ... acest drept include libertatea de a-şi manifesta 

convingerea singur sau împreună cu alţii, atât în mod public cît şi privat ...”. Deci, se 

stipulează clar „convingerea” de orice fel, fără a se face abstracţie de cele politice. De 

asemenea, în art. 19 al aceluiaşi document se prevede: „Orice om are dreptul la libertatea 

opiniilor şi exprimării ..., precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi 
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informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat”. Iar, ceea ce este 

cel mai important, Adunarea generală a ONU din 10 decembrie 1948, care a adoptat această 

declaraţie, recomandă statelor membre să nu precupeţească nici unul din mijloacele care le 

stau la dispoziţie pentru a publica în mod solemn textul Declaraţiei şi pentru a face astfel ca 

el să fie distribuit, afişat, citit, comentat, în principal, în şcoli şi în alte instituţii de 

învăţământ, indiferent de statutul politic al ţărilor şi teritoriilor.  

De ce oare Adunarea generală a recomandat să se afişeze, să se citească şi să se 

comenteze, mai ales în şcoli? Din întâmplare? Nu, evident că nu, ci din raţiuni de educaţie, 

de însuşire a democraţiei. La noi, nici după revoluţie, nu s-a afişat acest act fundamental în 

şcoli. Din ce cauză?  Este  limpede, ne este frică  încă  de  aceste drepturi, nu intră încă în 

concepţia noastră ultradogmatizată comunist. 

Atunci când s-a discutat problema grevei studenţilor, un coleg mi-a replicat: „Să se 

ducă domnii studenţi să facă politică pe stradă, în parcuri, la partide, şcoala este apolitică, 

d-le, să fim clari”. Un alt coleg nici nu concepea că este compatibilă greva, ca formă 

nonviolentă de exprimare a dreptului fundamental la opinie, cu şcoala. Şi spunea: „Cum, 

grevă în şcoală? Aşa ceva este de neconceput!” 

La atacul foarte vehement al unui profesor cu importante funcţii, referitor la 

catastrofala greşeală a studenţilor de a fi protestat, de a fi avut „tupeul” să protesteze, un 

student a replicat: „Dar, domnule profesor, noi luptăm şi pentru dumneavoastră, noi dorim 

să edificăm o România democratică, în care să trăiască şi copiii dumneavoastră”. 

Desigur, puncte de vedere, de la cele mai aberante până la cele mai realiste, pot fi 

înşirate la nesfârşit. Dar, ce mi se pare mie important acum, este necesitatea de a prezenta 

câteva opinii cu privire la implicarea în politică a universităţii, respectiv a universitarilor şi 

studenţilor. 

Şi am să încep cu studenţii. Studenţimea, după opinia mea, are câteva resurse 

intelectuale şi morale care o plasează, indiscutabil, în prima linie a luptei politice, fără a 

avea nici cea mai mică ambiţie politică. Ei nu-şi pun problema să facă politică pentru acces 

la putere. Obiectivele lor sunt pure, sunt drepte, uneori idealiste. Studenţii, prin spiritul lor 

justiţiar, caracteristic vârstei tinere, doresc dreptate, echitate, ca fapte sociale şi nu ca 

slogane, aşa cum spun, dar mai ales practică maturii, interesaţii. 

Pe lângă calităţi intelectuale, studenţii au cel puţin cinci trăsături care-i aşează în 

fruntea luptei anticomuniste la noi în ţară, şi anume: nedogmatizare, nepervertirea morală, 

au gândirea pură, sunt liberi din punct de vedere economic şi, ceea ce este mai important, 

doresc să-şi construiască viitorul într-o societate democratică, într-o Românie a lor şi nu a 

altora. 

Nedogmatizarea tineretului. Tineretul, neluând în serios niciodată doctrina 

comunistă, este totalmente nedogmatizat. În schimb, generaţiile medii şi vârstnice, deşi mulţi 

nu o recunosc, sunt impregnate cu mentalităţi şi reflexe ale gândirii comuniste. Chiar dacă 

avem impresia că, ceea ce spunem, nu spunem din convingere, doar acum ne dăm seama că, 

de fapt, aceste dogme s-au imprimat în fibra noastră până la transmiterea genetică a 

acestora. 

Un coleg m-a atacat extrem de violent într-o discuţie, reproşându-mi că am făcut 

greşeala majoră „de a vorbi studenţilor grevişti, plasându-mă astfel, în opoziţie”. Cât de 

distorsionată poate fi gândirea unui profesor, dacă trăieşte cu convingerea că un dascăl, şi 

cu atât mai mult dacă este şi rector, ca în cazul meu, îşi permite să vorbească studenţilor 

grevişti. Fiind întrebat, un coleg, distins profesor şi reputat specialist în domeniul lui, ce 

părere are despre rolul studenţimii şi contribuţia acesteia în democratizarea societăţii 

româneşti, în general, şi a universităţii în special, el a declarat studenţilor: „dragii mei, nu 

cred că vă pot da cel mai bun răspuns, deoarece eu am fost un student, un cursant extrem de 

sârguincios la marxism-leninism; deşi nu am crezut niciodată în «operele» lui Ceauşescu, le-
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am învăţat cu multă râvnă. Deci, eu cred că, fiind în această stare doctrinară, nu pot decât să 

vă pun pe o cale greşită, faţă de ceea ce doriţi, de fapt, să faceţi”. Deşi acest coleg a fost 

anticomunist convins şi înainte de decembrie 1989, am apreciat sinceritatea lui faţă de 

studenţi, recunoscându-şi propriile limite generate de o dogmatizare sistematică care s-a 

imprimat în propriul subconştient, cu toată lupta sa împotriva dogmatizării. Acest fenomen de 

dogmatizare a generaţiilor mai vârstnice nu a afectat tineretul, el nu este dogmatizat, nu este 

impregnat de doctrina comunistă. 

Cunoscând starea de dogmatizare comunistă, datorită unei jumătăţi de secol de 

„educaţie marxist-leninistă”, această stare de fapt ne-a determinat să acceptăm cu uşurinţă 

prezenţa unor personalităţi sau lideri de factură anticomunistă. Am considerat că nu este 

greşit ca ziaristul norvegian cu convingeri anticomuniste, Erick Borgen, deputatul Ion Raţiu, 

principesele Margareta şi Sofia, fetele Regelui Mihai, să vină în mijlocul studenţilor, dar mai 

ales al dascălilor, pentru a vedea şi a auzi  şi puncte de vedere anticomuniste. 

Nepervertirea morală. Procesul de pervertire morală a cuprins, în perioada 

comunistă, o mulţime de oameni. Fenomenul, însă, a fost mult mai frecvent în mediul 

intelectualilor, inclusiv al universitarilor. De la banala formulă „una gândesc şi alta spun”, 

dacă această modalitate de manifestare este o banalitate (eu apreciez că este o perversitate) 

şi până la cele mai monstruoase forme de lichelism sau nimicnicie, perversitatea morală a 

cuprins o arie întinsă de forme de manifestare. Nu vom analiza aici cauzele perversităţii 

morale, ci numai le semnalizăm pentru a preciza că tineretul, în general,  şi studenţii, în 

special, nu au fost puşi, încă, la vârsta lor, în faţa unor situaţii de a alege calea perversităţii 

morale. 

Gândirea pură a tineretului este de la sine înţeleasă. În sistemul de gândire al 

studenţilor, elevilor şi al altor categorii de tineri nu s-au produs distorsiuni, nu au intervenit 

schematisme şi şablonisme. La tineri, se înregistrează receptivitate şi elasticitate maximă. Ei 

nu sunt cuprinşi de conversatorism. Evident, toate acestea privesc masa mare a tineretului, 

pentru că am întâlnit şi oameni relativ tineri, care, în mod normal ar fi trebuit să aibă o 

gândire sprinţară, dar care sunt afectaţi de cel mai orb conservatorism de gândire. Pe acest 

fond de puritate, tineretul este receptiv la ideile progresiste, căutând,  de cele mai multe ori, 

soluţii optime, originale, creatoare şi prospective. 

Studenţii, prin statutul şi vârsta lor tânără, sunt, în marea lor majoritate, liberi din 

punct de vedere economic şi social. Româneşte spus, studenţii, prin lupta lor, nu au ce 

pierde, neavând încă situaţie materială, financiară şi nici obligaţii sociale sau de familie. Ei 

nu gândesc, aprioric, la ceea ce pierd, ci la ceea ce câştigă. Or, această libertate conferă 

tineretului putere de sacrificiu, până la cel suprem. La Timişoara, în decembrie ’89,  tinerii 

au strigat „Să murim, dar să fim liberi!”. Ce fantastică filosofie a vieţii şi a morţii!! Cei ce au 

strigat şi au luptat cu braţele şi piepturile goale, nu au strigat „Să mor şi să fiu liber!”, ci au 

spus că, murind ei, ceilalţi vor fi liberi, vom fi noi liberi, şi nu cei care, acum, după ce s-au 

înscăunat în diferite fotolii, le contestă capacitatea politică, ba mai mult îi cataloghează în 

diferite feluri, care de care mai grosolane. 

Tineretul doreşte să-şi construiască viitorul lui, într-o ţară democratică, în România 

lui şi nu a altora. Gândirea tinerilor este, în cea mai mare parte, prospectivă. Ei nu au un 

trecut în spatele lor. Ei nu gândesc şi acţionează prin prisma „experienţei comuniste de 

muncă şi de viaţă”. 

Acceptând aceste caracteristici ale tineretului, ne putem explica mai uşor de ce ei sunt 

vârful de lance al progresului social – şi, când spun lance, mă gândesc că, la noi, progresul 

trebuie să acţioneze ca o săgeată puternică, întrucât avem de spart structuri sociale 

anchilozate, avem de demolat birocraţii comuniste, totalitare, prezente la tot pasul, de jos 

până la vârfuri, şi, ceea ce este mai important, de înlocuit gândirea dogmatică, încremenită 

cu una dinamică, democratică, novatoare. 
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Sunt convins că, citind aceste rânduri, mulţi colegi nu vor fi de acord cu mine, unii mă 

vor judeca aspru, iar alţii, făcându-şi un intim proces de conştiinţă, îmi vor da dreptate. Şi eu 

am scris cu supărare, cu amărăciune aceste rânduri. Amărăciunea mea este determinată de 

faptul că tinereţea şi maturitatea generației mele au trecut aşa cum au trecut. Supărarea mea 

este cauzată, evident, de puterea de luptă mult diminuată a generaţiei noastre şi de 

perspectiva puţin probabil democratică, în accepţiunea reală a acesteia. 

Dar am scris aceste rânduri cu speranţa că, totuşi, viitorul mai apropiat sau mai 

îndepărtat va fi aşa cum şi-l doresc tinerii noştri, studenţii noştri. Această speranţă mi-a fost 

transmisă de aceşti tineri ca vârstă şi de unii tineri ca suflet şi concepţie. Această speranţă 

mă face să cred, ba chiar să am convingerea, că studenţii nu vor mai fi „o masă amorfă de 

bursieri ai statului”, vorba marelui profesor şi eminescolog Eugen Todoran. Ei vor fi un 

vector convergent, dinamic de caractere. Această speranţă mă face să apelez la unii colegi şi, 

mai ales, la puterea politică de azi, să nu confunde apolitismul cu apartidismul universităţii, 

şi să nu taie capul corpului social, că, şi aşa, am trăit atâţia ani fără cap (şi poate trăi-vom 

încă). 

Să formăm tineri care, nu numai să dorească să conducă, să guverneze, ci să dăm 

societăţii româneşti oamenii capabili să conducă, să guverneze. Această datorie a şcolii se 

impune mai cu seamă dacă ştim şi acceptăm binecunoscutul principiu a lui Fermier: „În 

lume nu există colectivităţi, societăţi sau ţări sărace şi bogate, ci bine sau prost 

conduse”(Revista Forum, nr.2/1991). 
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