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DESPRE EDUCAȚIE ȘI MORALITATE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE 

 

Profesor dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 

Rector U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României”:  
 

 

 

În contextul Sărbătorilor Pascale, suntem 

chemați la reflecție, analiză și autoanaliză, educație și 

autoeducație în spiritul pătrunderii și interiorizării 

adevăratelor valori morale și spirituale. Marele filosof 

Confucius, cu mai bine de două milenii în urmă, 

afirma: Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. 

Această aserțiune și-a păstrat valabilitatea și 

actualitatea în timp, atrăgând atenția asupra rolului 

educației în dezvoltarea unei personalități armonioase, 

care include rafinate toate darurile umane pe care le-

am dobândit oarecum în mod natural.  

Pătrunși de atmosfera Sărbătorii Floriilor, a 

Săptămânii Patimilor, a Sărbătorilor Pascale, într-un 

an 2018 aflat sub semnul centenarului Marii Uniri, vă 

invit să acordăm mai multă atenție educației, în 

general, și celei morale, în special, pentru a insufla 

tinerilor reperele autentice care îi pot conduce la 

dezvoltare, evoluție și succes.  

În contextul societăţii româneşti, odată cu trecerea de la societatea totalitară la cea 

democratică, asistăm oarecum la o demolare a sistemului de valori morale, atât la nivel general, 

cât şi la nivel individual. Sub presiunea globalizării şi a tranziţiei prelungite, corectitudinea, 

respectul reciproc, simţul datoriei, demnitatea, solidaritatea şi echivalenţa socială reprezintă 

valori morale care se regăsesc sporadic la nivel individual şi tot mai rar la nivel social. Aceasta 

nu înseamnă că valorile morale sunt absente din peisajul societăţii româneşti, însă ele sunt 

înţelese şi practicate în mod diferenţiat, fapt ce generează o criză a procesului de valorizare sau, 

după cum notează Constantin Cucoş, o criză a „reperelor noastre de validare valorică, ce nu sunt 

restructurate îndeajuns şi oportun”.  

Pornind de la nivel individual şi mergând până la nivelul societăţii în ansamblu, putem 

aprecia că unica soluţie de depăşire a situaţiei de criză pe care o traversează societatea 

românească este realizarea unei educaţii morale autentice prin şi pentru valori. Realizarea acestui 

deziderat presupune ca întregul demers de valorizare să capete o notă acţională, prin coborârea 

valorilor din planul prelegerilor morale în planul realităţii concrete, astfel încât tinerii să 

experimenteze promovarea valorilor morale în comunităţile academice şi sociale. 

În calitate de Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” (USAMVBT) din Timişoara îmi revine deosebita 

onoare de a transmite tuturor membrilor comunității academice și partenerilor acesteia Sărbători 

Pascale luminate de valori autentice! 
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PRINCIPALELE LUCRĂRI AGRICOLE DIN CULTURA MARE 

LA DATA DESPRIMĂVĂRĂRII 

 

   După o iarnă cu temperaturi mai ridicate decât mediile lunare multianuale, culturile de toamnă 

au parcurs fără pierderi de plante datorate îngheţului această dificilă perioadă. În prezent 

cerealele de toamnă au o stare de vegetaţie foarte bună, sunt bine înfrăţite şi viguroase. 

   Rapiţa de toamnă a parcurs cu bine perioada de iarnă, plantele au 4 – 6 frunze, sunt bine 

înrădăcinate şi au pornit în vegetaţie cu densităţi normale. 

   Se poate afirma pe baza stării de vegetaţie existentă că anul 2018 va fi un an agricol bun. 

   Principalele lucrări din această perioadă sunt: 

 fertilizarea suplimentară a culturilor semănate în toamnă; 

 controlul fitosanitar al culturilor în vegetaţie cât şi a produselor depozitate; 

 pregătirea terenului pentru semănatul culturilor din epoca I şi semănatul culturilor 

din epoca I. 
    Fertilizarea suplimentară a culturilor semănate în toamnă  este o lucrarea grabnică, 

care începe cu solele ieşite mai rare şi a celor semănate în toamnă mai târziu. Pentru reuşita şi 

eficienţa acestei lucrări este obligatoriu să se facă recalcularea dozelor de azot stabilite iniţial ( în 

funcţie de recolta planificată, starea de aprovizionare a solului cu elementul respectiv, soiul 

cultivat, planta premergătoare ş.a.). În prezent recalcularea are în vedere conţinutul de azot 

existent în sol la data desprimăvărării şi starea de vegetaţie a culturilor. Lucrarea este eficientă 

dacă se respectă alegerea corectă a tipului de îngrăşământ folosit, în funcţie de reacţia solului. În 

zonele de deal, cu soluri predominant cu reacţie acidă, se impune utilizarea de îngrăşăminte cu 

reacţie alcalină, în zona de câmpie pe solurile cu reacţie neutră se pot folosi îngrăşăminte cu 

spectru mai larg sub acest aspect, iar pe solurile sărăturoase se vor folosi îngrăşăminte cu reacţie 

acidă. 

În solele cu densitate mare şi vegetaţie avansată fertilizarea suplimentară cu azot se aplică 

mai târziu, pentru a evita căderea plantelor şi sensibilizarea acestora la atacul bolilor 

criptogamice. 

 Controlul fitosanitar al culturilor în vegetaţie cât şi a produselor depozitate. 
 Odată cu încălzirea vremii se intensifică atacul dăunătorilor şi al bolilor criptogamice. În 

această perioadă se intensifică şi atacul şoarecilor, care a început încă din toamnă şi s-a 

continuat, în unele zone, chiar şi în cursul iernii, când temperaturile au fost mai mari de 0
0
C. 

    Aplicarea insecticidelor sub formă de momeli obligă ca  administrarea să se facă în tuburi 

confecţionate din materiale impermeabile, pentru a preveni efectele toxice asupra faunei. 

    Atenţie la atacul produs de dăunătorii polifagi (viermii sârmă, gândacul ghebos ş.a.) cât şi 

la cei specifici, combaterea fiind necesar a fi efectuată imediat ce s-a atins pragul eonomic de 

dăunare, cu insecticidele avizate şi la dozele prescrise de producător sau de inginerul consultant 

şi respectând instrucţiunile însoţitoare. 

    Multă atenţie trebuie acordată şi combaterii bolilor, cele din complexul de boli foliare fiind 

deja apărute în unele sole încă din toamnă, mai ales la acele culturi înfiinţate în monocultură. În 

mod deosebit se vor urmări culturile cu densitate mare, cât şi cele fertilizate cu doze mari de 

îngrăşăminte cu azot.  

    În  acelaş timp trebuie să aveţi în vedere faptul că odată cu încălzirea vremii se intensifică 

şi atacul bolilor şi al dăunătorilor din magazii şi silozuri. În această perioadă, intervalul între 

două controale se reduce la 5 zile. Întârzierea efectuării controalele şi al efectuării tratamentelor 

conduce la deprecierea calităţii produselor şi la pierderi cantitative. 
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 Pregătirea terenului pentru semănatul culturilor din epoca I şi semănatul culturilor 

din epoca I. 
Intrarea pe teren cu tractoare şi maşini agricole se va face numai după zvântarea terenului, 

pentru a preveni tasarea şi distrugerea structurii solului. Simultan se face şi fertilizarea şi 

erbicidarea preemergentă cu erbicidele specifice fiecărei specii, respectând dozele şi normele de 

protecţie a muncii şi a mediului. 

Întrucât rezerva de apă din sol pe adâncimea 0 – 100 cm nu s-a refăcut complet încă, numărul 

de treceri cu agregate trebuie să fie minim pentru a evita pierderea apei. 

Semănatul culturilor din epoca I are în vedere speciile la care temperatura minimă de 

încolţire este 1 – 5
0
C şi la care plantele după răsărire au bună rezistenţă la temperaturi de -3 – 

6
0
C, de scurtă durată. Din această grupă fac parte următoarele specii: 

 cerealele: ovăz , grâu de primăvară, orz şi orzoaică de primăvară; 

 leguminoase: mazăre, năut, linte, bob, lupin, latir; 

 plante tehnice: rapiţă de primăvară, şofrănel, muştar, in pentru ulei şi fuior, sfeclă 

pentru zahăr; 

 plante medicinale: coriandru, chimion, fenicul, anason, ispo, salvie, etc. 

      La toate culturile, înainte de semănat, sămânţa trebuie tratată împotriva bolilor şi 

dăunătorilor, dacă nu a fost tratată de furnizor. Stabilirea densităţii de semănat şi respectiv a 

cantităţii de sămânţă necesară la hectar se va decide numai pe baza datelor din buletinul de 

analiză însoţitor, din care rezultă puritatea fizică, germinaţia, masa a 1 000 boabe şi starea 

fitosanitară. 

     Nu folosiţi sămânţă rămasă din anul trecut, în special dacă aceasta a și fost tratată (dacă nu a 

fost reanalizată într-un laborator de control al seminţelor autorizat). 

     Folosiţi la semănat numai sămânţă din soiuri provenite din zone cu condiţii pedoclimatice 

asemănătoare cu cele din zona în care este ferma dumneavoastră. Pentru aceasta consultaţi 

specialiştii din Staţiunea de cercetări agricole cea mai apropiată sau pe cei din Universităţile 

agricole din zonă. 

    Respectaţi tehnologia de cultivare specifică pentru fiecare soi şi  zonă, adaptată condiţiilor 

concrete, respectiv planta premergătoare, fertilizările anterioare, dacă se cultivă în condiţii de 

irigat sau neirigat , etc. 

 

       Prof. univ. dr. ing. Adrian BORCEAN                   Prof. univ. dr. ing. Gheorghe DAVID 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 1 

7 

 

 

 

HIPERTROFIA CARDIACĂ 

 Reprezintă mărirea în volum şi greutate a cordului, 

datorită hipertrofiei miofibrilelor şi nu a multiplicării 

lor. 

 Pseudohipertrofia constă în proliferarea 

conjunctivă în masa miocardului sau dezvoltarea unor 

tumori, chişti, abcese în peretele cordului. 

 Hipertofia cardiacă este descrisă mai frecvent la 

animalele de muncă, caii de curse, câinii de vânătoare. 

 Etiologie. Hipertofia cardiacă primară (cord de 

”muncă” sau de ”sportiv”) apare în urma efortului fizic 

graduant şi continuu, iar cea secundară are drept 

cauze: nefrita cronică hipertensivă, hipertiroidismul, 

gestaţiile gemelare, presiunea venoasă crescută, obstacolele din circulaţia sangvină (valvulopatii, 

stenoze arteriale). 

 Hipertofia segmentară a cordului drept apare ca urmare a stazei din mica circulaţie, iar a 

cordului stâng, în cazul stenozei în marea circulaţie. Trebuie menţionat că hipertrofia cardiacă, 

ca de altfel şi dilataţia cardiacă, reprezintă reacţii de adaptare la un efort cardiac sporit, indiferent 

de natura cauzei. 

Tabloul clinic. În hipertrofia primară, simptomele sunt slab exprimate, constatându-se, 

atât în repaus, dar mai ales după efort, modificări ale calităţii şocului cardiac şi a zgomotelor 

cardiace: şoc cardiac puternic, vizibil, mai ales la animalele cu strat pilos redus, mărirea zonei de 

proiecţie a cordului, zgomote cardiace puternice, cu timbru înalt (uneori se percepe dedublarea 

primului zgomot – zgomot de ”galop”). 

În hipertrofia secundară (simptomatică), caracteristice sunt simptomele insuficienţei 

cardiace compensate, apoi decompensate: palpitaţii, zgomote cardiace intensificate, uneori 

dedublarea celui de-al doilea zgomot cardiac (zgomot de ”pitpalac”), sufluri endocardice 

funcţionale. 

Modificările morfopatologice constau în mărirea în volum, greutate şi grosime a 

miocardului, la care se adaugă şi leziunile bolii (lor) primare, cardiace sau extracardiace. 

Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe intensitatea crescută a şocului, zgomotelor cardiace 

şi/sau radiologic. 

Diagnosticul diferenţial se face faţă de: miocardită, în care apar aritmiile; pericardită –

faza exsudativă, în care intensitatea şocului şi a zgomotelor cardiace este redusă, iar stetoscopic 

se percepe zgomotul de   ”lichid”, de ”picătură”, dilataţia cardiacă, în care pe lângă mărirea ariei 

de proiecţie a cordului se constată  reducerea în intensitate a zgomotelor cardiace, prezenţa 

suflurilor endocardice organice, de stenoză sau de insuficienţă. 
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Evoluţia depinde de cauza primară. Înlăturarea obstacolelor sau a factorilor care impun o 

activitate sporită unui anumit sector cardiac sau a cordului în totalitate duce la regresia 

hipertrofiei. În schimb, persistenţa cauzelor conduce inevitabil spre dilataţie cardiacă. 

Prognosticul este favorabil în hipertrofia primară (fiziologică) şi rezervat în cea 

secundară (simptomatică). De asemenea, prognosticul depinde şi de prognosticul bolii primare, 

care-l poate agrava. 

Tratamentul. În hipertrofia fiziologică nu este necesar un tratament medicamentos, 

impunându-se doar reducerea efortului, îmbunătăţirea alimentaţiei şi a condiţiilor de adăpostire. 

În celelalte forme, se are în vedere tratarea bolii primare şi susţinerea cordului cu cardiotonice şi 

substanţe cu efect energizant. 

Prof. dr. Teodor MOŢ 
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CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN LEGUMICULTURĂ  

ÎN PERIOADA MARTIE – APRILIE  
 

MARTIE 

Amenajarea straturilor din grădină, destinate semănăturii sau plantării legumelor timpurii în 

câmp. 

Aplicarea îngrăşămintelor chimice (fertilizarea de completare) pentru culturile timpurii de 

legume. 

Semănatul în câmp a mazării, rădăcinoaselor, ceapă ceaclama, spanac, salată etc. Călirea 

răsadurilor de varză şi conopidă timpurie în vederea plantării în câmp. 

Plantarea în câmp a verzei şi conopidei timpurii, a cepei prin arpagic şi a usturoiului de 

primăvară.  

Plantatul în prima decadă a lunii în solarii sau tunele a verzei, conopidei şi gulioarelor cu 

producţie timpurie.  

Aplicarea erbicidelor ppi şi preemergente pentru culturile bulboase, rădăcinoase, varză şi 

conopidă timpurie. 

Repicarea răsadurilor de legume solano-fructoase (tomate, ardei, vinete) în cuburi nutritive 

sau ghivece cu amestec nutritiv, destinate culturilor timpurii în câmp. 

Semănatul în răsadniţe şi solarii încălzite biologic pentru producerea răsadurilor destinate 

culturilor de vară în câmp. 

Pregătirea solariilor şi a terenului pentru cultura tomatelor, ardeiului şi vinetelor. 

Aplicarea lucrărilor de îngijire a răsadurilor (irigarea, aerisirea, combaterea bolilor şi 

dăunătorilor). 

Se continuă recoltatul legumelor verdeţuri produse în sistem forţat. 

Revizuirea scheletului de susţinere a solariilor şi acoperirea cu folie de polietilenă. 

Administrat îngrăşăminte chimice şi încorporarea acestora prin mobilizarea solului la 18-20 

cm. 

Pregătirea amestecului de pământ pentru semănatul direct la ghiveci a castraveţilor pentru 

solarii. 

Continuarea recoltării şi valorificării culturilor anticipate (salată, spanac, ceapă verde, ridichi 

de lună). 
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 APRILIE 

 

Pregătirea terenului în vederea înfiinţării culturilor de legume cu producţie de vară. 

Se continuă semănatul eşalonat al legumelor verdeţuri. 

Semănatul în vederea producerii răsadurilor de ţelină, ceapă de apă şi praz. 

Se efectuează lucrări de îngrijire a răsadurilor. 
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În prima decadă a acestei luni se plantează în solarii legumele solano-fructoase (tomate, ardei, 

vinete). 

În câmp se continuă plantarea cartofilor timpurii preîncolţiţi. 

În ultima decadă a lunii se plantează tomatele timpurii în câmp, se seamănă fasolea de 

grădină, castraveţi, pepeni galbeni şi verzi, sfecla roşie, dovlecei. 

Se continuă efectuarea lucrărilor de îngrijire la culturile de varză şi conopidă timpurie, 

gulioare cât şi a legumelor verdeţuri (praşile, aplicarea suplimentară a îngrăşămintelor, 

combaterea bolilor şi dăunătorilor etc.) din câmp. 

Se recoltează eşalonat legumele verdeţuri (ceapă verde, usturoi verde, salata, spanac etc.) şi 

ridichile de lună din câmp. 

Se efectuează copilitul şi palisatul la tomate şi castraveţi. 

Tratamente fitosanitare la tomate, ardei, vinete, castraveţi. 

Se continuă lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor din spaţiile acoperite. 

În solarii se plantează ardei, vinete, castraveţi, pepeni galbeni. 

Se realizează stimularea fructificării la tomate. 

În sere se începe recoltarea la tomate, ardei gras, fasole şi se continuă la castraveţi, salată, 

gulioare. 

 

Asist. dr. Marius Viorel BALINT 
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CUIȘOARELE ȘI ULEIUL ESENȚIAL DE CUIȘOARE  

ÎN HRANA ANIMALELOR 

Cuișoarele sunt boboci de flori aromatici ai unui copac din familia Myrtaceae, Eugenia 

caryophyllus. Bobocii sunt culeși manual imediat după înflorire, sunt separați de tuplini și uscați, 

după care capătă culoarea maronie (Foto 1). Provin din Insulele Maluku din Indonezia și sunt 

condimente frecvent utilizate.Cuișoarele sunt cultivate și recoltate în scop comercial în principal 

în Bangladesh, Indonezia, India, Madagascar, Zanzibar, Pakistan, Sri Lanka și Tanzania. 

Cuișoarele sunt disponibile pe tot parcursul anului. Bobocii conțin 16% ulei esențial, scoarța 4-

6%, iar frunzele 2%. 

 
Foto 1. Cuișoare înainte de recoltare și uscate (www.duoclieu.org) 

Cuișoarele pulbere (Foto 2) sunt folosite în medicina ayurvedică indiană, medicina 

chineză, herbalism și medicina stomatologică occidentală, unde uleiul esențial este folosit ca 

analgezic pentru urgențele dentare. În medicina chineză, cuișoarele sau ding xiang sunt 

considerate acide, calde și aromatice, care intră în meridianii rinichilor, splinei și stomacului. 

 
Foto 2. Pulbere de cuișoare (www.indiamart.com) 

Uleiul esențial de cuișoare se poate obține din frunze, scoarță sau din muguri (Foto 3). 

Calitatea uleiului esențial este dată de conținutul în eugenol. Astfel uleiul esențial obținut din 

scoarță conține 85 –95% eugenol, cel din frunze 80 – 85%, iar uleiul extras din muguri 60 – 

65%. 
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Uleiul esențial comercializat în România este obținut din bobocii florali proveniți de la 

specia Eugenia caryophyllus și conține eugenol 70 – 90%, cariofilen, acetat de eugenil. 

 

 
Foto 3.Ulei esențial de cuișoare(www.biome.com.au) 

 

Uleiul esențial de cuișoare are următoarele efecte: antibacterian cu spectru larg, antiviral, 

antifungic, antihelmintic, anti-inflamator, antispastic, carminativ, stimulent general, anti-

nevralgic, anestezic local și anticoagulant. Uleiul de cuișoare este considerat cel mai puternic 

antioxidant (10 786 875 unități ORAC/100 g); de asemenea și pulberea de cuișoare este o sursă 

importantă de antioxidanți naturali (314 446 unităti ORAC/100 g). 

Caracteristicile cele mai profunde ale uleiului de cuișoare sunt legate de aplicarea pe scară 

largă în medicina alopată si medicina alternativă (homeopată, naturistă). Deoarece conține un 

nivel ridicat de eugenol, uleiul esențial de cuișoare s-a dovedit a fi remarcabil de versatil și a fost  

studiat ca o alternativă eficientă la multe tratamente medicale moderne. 

În prezent este studiată posibilitatea utilizării de noi aditivi furajeri, alternative naturale la 

antibiotice și promotori de creștere în dietele animalelor, printre aceștia enumerîndu-se și 

cuișoarele și uleiul esențial de cuișoare. În ultimii ani, produsele care conțin cuișoare și/sau ulei 

esențial de cuișoare sunt folosite ca aditivi fitobotanici pentru hrana destinată creșteri animalelor, 

dar sunt necesare mai multe studii pentru optimizarea utilizării acestora. Acești aditivi fitogenici 

pot avea mai mult decât un mod de acțiune, incluzând îmbunătățirea consumului de hrană, 

stimularea secreției enzimelor digestive, creșterea motilității gastrice și intestinale, stimularea 

endocrină, antimicrobian, antiviral, antihelmintic și coccidiostatic, stimularea imunității și 

activitatea antiinflamatorie și antioxidantă.  

Mai multe studii au arătat proprietățile antimicrobiene ale acestora, care pot îmbunătăți 

populația microflorei intestinale și pot spori sănătatea în sistemele digestive ale animalelor prin 

reducerea numărului de bacterii patogene. Starea de sănătate intestinală are o importanță 

deosebită la animale pentru o performanță îmbunătățită și un raport optim de conversie a hranei. 

Absorbția de nutrienți în tractul gastro-intestinal este mai eficientă cu creșterea mărimii și 

înălțimii vililor intestinali. Eugenolul are activitate antibacteriană împotriva unei game largi de 

bacterii. In vitro a fost demonstrată activitatea antimicrobiană a eugenolului (125 ppm MIC, 250 

ppm MBC, pentru Salmonella typhi)și proprietăți inhibitoare asupra unor miceți (Candida 

spp.,Aspergillus flavus). Prin urmare, studii viitoare vor viza efectul suplimentării hranei cu 

pulbere și/sau ulei esențial de cuișoare asupra performanțelor de creștere, calitătii produselor, a 

unor parametri sanguini, microbiotei intestinale și a unor modificări histologice la nivelul 

intestinelor. 

Călin JULEAN 
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NOSEMOZA ALBINELOR 

 
 

Este o microsporidioză, produsă de Nosema apis, un protozoar de dimensiuni reduse, 

din încrengătura Protozoa, subîncrengătura Microspora,  clasa Microsporea, ordinul 

Microsporidia, familia Nosematidae. Parazitează intracelular, la nivelul celulelor intestinului 

mijlociu al albinelor, putându-se prezenta fie sub formă vegetativă, fie sporulată.  

Albinele se infestează prin consumul sporilor împreună cu hrana. În cadrul familiei 

boala se transmite prin faguri, miere, polen sau prin pereţii stupului, infestaţi cu spori. Ajunşi în 

intestinul albinelor, sporii se transformă în forme vegetative, parcurg câteva stadii evolutive 

(planont, meront, plasmodiu cu pansporoblaşti, sporoblaşti), după care formele infestante sunt 

eliminate împreună cu dejecţiile în mediul extern.  

Din punctul de vedere al epizootologiei această boală este semnalată în toată lumea, 

fiind mai receptive albinele lucrătoare şi reginele tinere. Afecţiunea este vehiculată în stup prin 

albinele bolnave, iar de la o familie la alta de albine şi între stupine transmiterea se realizează 

prin albine, paraziţi ai acestora, prin intermediul apicultorilor, ustensilelor sau stupilor infectaţi. 

În mediul extern, sporii au o rezistenţă mare, fiind viabili timp de 2 ani în excrementele 

albinelor, 2 – 3 luni în cadavrele albinelor şi în miere până la 4 luni. Razele solare directe pot 

distruge sporii doar după 36 de ore, fenolul 4% în 10 minute şi hidroxidul de sodiu 5% în 5 
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minute. Paraziţii ating maximum de dezvoltare în stup, atunci când temperatura este de 30 – 35 

°C. 

Tabloul clinic se caracterizează printr-o formă de evoluţie latentă şi una acută. 

În forma latentă se observă o dezvoltare inegală a familiilor dintr-o stupină, matca se 

schimbă frecvent, iar între albinele lucrătoare se înregistrează un procent mai ridicat de 

mortalitate, mai ales pe perioada verii. 

În forma acută de evoluţie, ce este semnalată mai ales spre sfârşitul perioadei de iarnă, 

se observă că familiile infectate manifestă un apetit şi o sete intensificate, sunt agitate şi, chiar 

dacă timpul nu este corespunzător, acestea efectuează zborul de curăţire. În preajma stupului se 

observă albine care nu mai pot efectua zborul şi prezintă fecale diareice brune-gălbui, cu un 

miros acru. Din cauza mortalităţii ridicate a lucrătoarelor va slăbi treptat familia, ajungându-se la 

dispariţia ei. Mătcile tinere trecute prin boală devin uneori sterile. 

Cadavrele albinelor moarte de nosemoză prezintă corpul murdărit de fecale diareice, 

abdomenul balonat, iar la deschidere se observă că intestinul acestora este de culoare albicioasă. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza 

examenului clinic, morfopatologic, a 

frecvenţei sezoniere, cu confirmarea prin 

examenul microscopic al intestinului, când 

se evidenţiază sporii în conţinutul acestuia. 

Prognosticul este rezervat spre 

grav, din cauza pagubelor economice mari, 

datorate mortalităţii ridicate a lucrătoarelor.  

Tratamentul se realizează din luna 

aprilie până în iulie, cu fumidil B.  

Profilaxia vizează o serie de măsuri cum ar fi: respectarea igienei în fiecare stup, a 

tehnologiilor de creştere, înlocuirea fagurilor după o perioadă de 3 ani şi a mătcilor la 2 ani; 

iernarea se va face prin asigurarea unei rezerve corespunzătoare de hrană de calitate, efectuarea 

controalelor periodice la nivelul stupilor, în vederea depistării bolii, dezinfecţia fagurilor cu 

anhidridă sulfuroasă sau acid acetic glacial. Profilaxia specifică se realizează prin administrări de 

fumidil B în luna februarie şi august. 

Combaterea vizează izolarea stupilor cu albine bolnave şi administrarea de fumidil B 

întregii familii de albine afectate. 

                                                                     

Șef lucr. Dr. Daniela MOȚ 
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BANATUL ÎI FRUNCEA LA OIERIT 

 

În evoluția istorico-socială a poporului român creșterea oilor a reprezentat și reprezintă 

o îndeletnicire tradițională pentru milioane de agricultori. Chiar mai mult, în perioade grele de 

emancipare a românilor, crescătorii de oi au ajutat Societățile culturale românești (ASTRA, etc.), 

au susținut școlile în limba română și au deschis bănci puternice care au lansat întreprinzători 

români. 

De-a lungul timpului, odată cu evoluția factorilor socio-economici, creșterea ovinelor a 

parcurs mai multe etape, atât sub raportul evoluției numerice cât, și al producțiilor. Astfel etapa I 

se extinde până în secolul al XVIII-lea, perioadă în care predomină ovinele primitive, mai 

rustice, cu lână grosieră și cu producții mai reduse. Etapa a II-a include secolul al XVIII-lea și 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, caracterizată prin apariția oilor cu lână semifină și fină de 

tip merinos, ca urmare a cerințelor crescânde ale industriei textile. Etapa a III-a cuprinde a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea și se caracterizează prin apariția primelor rase de ovine 

specializate pentru producția de carne sau lapte. Etapa a IV-a începe cu prima jumătate a 

secolului XX până în zilele noastre și se caracterizează prin apariția unor noi rase de ovine cu 

producții mixte: carne, lână, pielicele. 

În fața Europei agricultura românească se remarcă, în mod deosebit, prin sectorul de 

creștere a ovinelor care numeric depășește, în perioadă, multe țări vest- europene cu agricultură 

dezvoltată. Această realizare de marcă are la bază tradiția, pasiunea, dăruirea și competențele 

crescătorilor de oi români.  

Cu un efectiv total de circa 15,8 milioane ovine și caprine, România se situează pe locul 

III între țările Uniunii Europene, după Regatul Unit și Spania, dar față de acestea, are anual cel 

mai important excedent la carne de miel pentru export. 
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În toate timpurile, ovinele și produsele lor au fost apreciate la export și au adus 

României un aport valutar deosebit de important. Dintre speciile de fermă cu importanță 

economică, ovinele se remarcă prin cel mai scăzut necesar de import (sub 5%, reprezentat de 

unele medicamente și furaje) comparativ cu valoarea exportului. 

Creșterea ovinelor aduce și în perioada actuală o contribuție esențială la formarea 

fondului de produse animaliere necesare consumului uman (lapte, brânzeturi, carne) și prelucrării 

industriale (lână, piei, blănuri, glande hormonale, intestine, oase, coarne). 

Carnea de ovine, mai ales cea de tineret, este dietetică, savuroasă și conține toți 

aminoacizii esențiali pentru om. 

Cercetări mai recente au pus în evidență faptul că în carnea de miel se găsesc cele mai 

mari cantități (5 mg/g) de CLA (conjugat linoleum acid) substanță ce protejează vasele sanguine, 

efect contrar colesterolului care obturează aceste vase. 

România se află într-o poziție foarte favorabilă pentru exportul de miei, fiind situată la o 

distanță aproape egală față de cele mai mari piețe mondiale, piața Uniunii Europene cu un import 

de 50% și piața arabă din Orientul Mijlociu, cu un import de 30% din totalul importului mondial 

de carne de ovine. 

În țările Uniunii Europene carnea de miel se vinde la prețurile cele mai ridicate 

comparativ cu celelalte specii importante de animale de fermă. 

Printr-un management mai performant crescătorii de ovine români au posibilități reale 

de majorare a producției de carne, atât prin îmbunătățirea acțiunii de reproducere și fondului a 

genetic cât și prin optimizarea nutriției, alimentației şi a tehnologiilor de creștere a tineretului 

ovin. 

Laptele de oaie conține toată gama de aminoacizi esențiali pentru om şi este bogat în 

vitamine (caroten, complexul B, C, D2; D3, E, H, K şi PP) minerale (peste 40), enzime, 

substanțe glicoproteice cu efect antimicrobian, biomolecule cu acţiune tonifiantă şi antitoxică. În 

laptele de oaie s-a pus în evidenţă existenţa acidului urotic (uracilic) care, combinat cu 

magneziul din lapte, formează un complex ce reduce posibilitatea instalării cancerului; a unor 

boli de cord şi ale ficatului la consumatorii fideli (TAFTĂ şi col., 1997). 

Sub aspectul valorii biologice laptele de oaie este concurat numai de laptele de capră. 

Lâna este considerată şi în momentul de față cea mai valoroasă fibră textilă, datorită 

unor însușiri igienice şi mecanice care nu se regăsesc în totalitate la alte fibre textile. 

Primele trei însușiri sunt conferite de spațiile pline cu aer dintre celulele fusiforme de la 

nivelul cortexului fibrei de lână. Lâna şi țesăturile de lână se vopsesc ușor (afinitate pronunțată 

pentru coloranți), rezistă de aproape 12 ori mai mult la acțiunea acizilor (se spală numai cu 

detergenți acizi) decât la baze, se calcă ușor (suportă fără a se degrada operațiile de finisare și 

călcare la cca. 1000C). 

Capacitatea de împâslire este specifică numai lânii, proprietate pe care se bazează 

fabricarea de postavuri. 

Pe lângă aceste calități mai adăugăm că lâna virgină este foarte elastică (40-60%) şi cu 

rezistență bună, calități ce imprimă o durabilitate foarte mare produselor din lână. 
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Cu toată concurența celor câteva sute de tipuri de fibre sintetice produse în ultimii 

patruzeci de ani, lâna rămâne încă o materie primă de bază în industria textilă, amplificată în 

viitor. 

Pieile de ovine se folosesc ca materie primă de calitate în industria tăbăcăriei pentru că 

sunt: suple, rezistente, termorezistente și au aspect plăcut. 

Pe lângă producțiile principale, de la ovine se mai obține o serie de producții 

secundare ca: sub-produse alimentare de abator (ficat, creier, inimă, splină, rinichi, limbă, 

diafragmă, ugerul, burta, etc.) și nealimentare (intestinele, sângele, glandele endocrine, oasele, 

coarnele, unghiile). 

Gunoiul de oaie este cel mai bun îngrășământ organic, datorită conținutului ridicat în 

azot (0,8%), acid fosforic (0,2%), potasiu (0,8%), magneziu, calciu microelemente, aproape 

dublu față de gunoiul de taurine. 

Gunoiul de oaie administrat ca îngrășământ organic asigură îmbunătățirea fertilității 

solului, a structurii sale fizice, chimice și biologice. Efectul târlirii cu oile (1 oaie/mp 2-3 nopți la 

rând) pe pajiște se manifestă prin mărirea producției de masă verde (50-100%) și creșterea 

ponderii plantelor furajere valoroase. Gunoiul de oaie special maturat se utilizează cu mare 

succes în producția vegetală pentru a produce alimente sanogene. 

Pe lângă aceste producţii ovinele sunt favorizate de o serie de particularităţi 

bioeconomice şi ecologice, dintre care menţionăm: 

- consumă şi valorifică superior furajele celulozice, la nivelul prestomacelor, cu ajutorul 

microsimbionţilor specifici (cca. 500). Datorită acestei particularităţi ovinele concurează omul în 

măsura cea mai redusă, pentru sursele de cereale; 

- consumă un număr mai mare (180) de specii de plante comparativ cu bovinele (80-

100) valorificând mai eficient păşunile naturale; 

- pot păşuna iarba cu o înălţime mică de 1-2 cm datorită buzelor subţiri şi a incisivilor 

tăioşi. În practică s-a observat că acolo unde nu mai pot păşuna vacile, oile se pot hrăni. 

- dejecţiile ovinelor, foarte bogate în azot, sunt consistente, rotunde, permiţând o 

îngrăşare (târlire) destul de uniformă a solului, fără să-l polueze. 

- reprezintă singura specie importantă de fermă care asigură valorificarea superioară a 

păşunilor montane (altitudine peste 1700 m) şi a resturilor vegetale (paie, coceni, vreji), care au o 

largă răspândire, mai ales în zona de şes. Este de asemenea demn de evidenţiat faptul că ovinele 

folosesc eficient tipurile aride de păşuni naturale, sărăturile, digurile şi marginile drumurilor. 

Cea mai mare parte a ovinelor existente pe glob sunt crescute în zone care nu se 

pretează pentru altă folosinţă agricolă. Prin rezistenţa deosebită la frig şi vânt, ele nu necesită 

adăposturi scumpe şi consum mare de energie, comparativ cu celelalte specii de fermă. 

Funcţia turistică nu este lipsită de importanţă economică. În zona montană turmele albe 

de oi reprezintă mândria Munţilor Carpaţi întregind fascinaţia panoramelor montane. 

Ovinele se remarcă prin cea mai scurtă perioadă de stabulaţie (90 – 150 zile) faţă de 

celelalte specii de fermă şi ca urmare poluează mult mai puţin cu dejecţii incintele crescătoriilor. 

Exploatarea ovinelor prezintă şi unele inconveniente care limitează sever răspândirea 

lor, cum ar fi: rata scăzută de reproducţie (1 miel pe oaie mamă şi an), o gamă largă de 
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parazitoze şi boli infecto-contagioase care provoacă pierderi însemnate sau cheltuieli ridicate cu 

medicaţia, gradul ridicat de izolare şi risc al ciobanilor ce păşunează turmele în zonele alpine. 

Analizând comparativ avantajele şi inconvenientele speciei ovine, condiţiile naturale şi 

tradiţia existentă în ţara noastră, avem suma argumentelor care ne întăresc convingerea că 

această specie este actuală, dar mai ales de viitor. 

Zona Banatului a fost dintotdeauna atrăgătoare pentru oierii, mai cu seamă, din sudul 

Transilvaniei și nordul Olteniei, pentru resursele furajere secundare (miriști înverzite de păioase, 

coceni de porumb, vreji de soia, mazăre, etc.) și pentru clima mai blândă. Nu este de mirare că 

județul Timiș, pe lângă alte rezultate meritorii, este în fruntea țării cu un efectiv de 1,06 milioane 

ovine și caprine (sursa MADR) și are cei mai mulți crescători care dețin peste 1000 de oi / fermă. 

Tot pe locul I se situează şi la procesarea laptelui de oaie. Astfel, unitatea 

LACTITALIA de la Izvin procesează anual peste 7 milioane litri de lapte de oaie în brânzeturi 

superioare foarte căutate la export pe piaţa europeană şi americană.  

Mai mult, tot în județul nostru, sunt cele mai mari îngrășătorii pentru miei în sistem 

industrial la : Liebling, Giulvăz, Buziaș și Moravița. 

În multe ferme din Banat se produc miei hibrizi, între rasele de ovine autohtone și rasele 

specializate pentru producția de carne: Suffolk, Germană cu capul negru, Dorper, etc, mai bine 

plătiți și cu mai mare trecere la export. 

De o lungă perioadă de timp cadrele didactice de la USAMVB Timișoara au o bună 

colaborare cu crescătorii de oi bănățeni, asigurând consiliere pentru ameliorarea pășunilor, a 

raselor de oi, îmbunătățirea tehnologiilor de creștere și asistență sanitar veterinară. 

Acestea sunt numai câteva argumente, care ne îndreptățesc, să susținem că oierii din 

Banat sunt în topul oierilor din România. 

 

EFECTIVUL TOTAL OVINE SI CAPRINE ÎN JUDEȚELE FRUNTAȘE 

la 30 iunie 2017 

Nr. 

Crt 
JUDETUL TOTAL STAT PRIVAT FERME F 

1 TIMIS 1.063.361 437 1.062.924 1.042.899 

2 CLUJ 940.120 2.239 937.881 926.601 

3 TULCEA 808.498 3.902 804.596 613.377 

4 ARAD 682.694 0 682.694 645.436 

5 MURES 677.225 1.608 675.617 672.878 

6 SIBIU 661.243 275 660.968 645.382 

 

Prof. dr. Ioan PADEANU  

Șef lucrări dr. Sorin VOIA  

 

 

 

 

 

 

 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 1 

20 

 

 

TRADIȚII PRE-PASCALE. PAȘTELE 

În perioada de început a Postului Mare are loc o practică tradițională numită Mătcălăul. 

Ea nu are semnificații creștin-ortodoxe, dar face parte din scenariul ritualic de ansamblu care 

premerge marea sărbătoare a creștinătății, Paștele. Este și un ritual al copilăriei, integrându-se în 

jocurile rituale ludice, dar și unul al responsabilizării sociale, grupurile de copii având, în această 

zi, o datorie ritualică față de comunitate, aceea de a vesti instalarea definitivă a primăverii și 

apropierea Sfintelor Paști (prin prezența ouălor roșii). Tot acum, dovadă a unui moment cu 

încărcătură sacră, tinerii din același grup se prind ”frați” și ”văruici”. 

Astfel, în Ciclova Română (Oravița, Jud. Caraș-Severin) se adună mai mulți copii la o 

casă, unde fac o cunună din flori aduse de fiecare. Ies toți afară, în jurul unui pom înflorit, de 

obicei, măr. Urmează un dans, pe parcursul căruia se rostesc versuri rituale. Copiii se prind acum 

”frați de cruce”, fetele devenind, între ele, ”văruici”, pentru o bună bucată de timp. Urmează o 

petrecere între copii, cu mămăligă, ouă și cârnați (se face o găicană mare). Se practică, de 

asemenea, o sumă de ”jocuri”, ce au la bază ouăle roșii (care ou e mai tare, se aruncă, cu un 

bănuț, în ou, și dacă se sparge, oul se confiscă, dacă nu, se ia bănuțul, etc.). Cununa se păzește cu 

strășnicie, căci grupurile de copii, la lăsatul serii, umblă ”la furat se cunună”. 

Începutul Postului Mare este 

marcat de manifestări arhaice menite să 

marcheze începutul unui ev nou. Cum 

orice început înseamnă o re-ordonare, 

practicile din acest interval de timp au 

rolul de a reface haosul primordial, fie 

aceasta și prin gesturi de factură socială. 

Astfel, ”vedetele” acestei perioade sunt 

cucii, feciori mascați care bântuie 

localitățile și se confruntă simbolic, 

adeseori aceste înfruntări între mascați 

luând însă forma unor lupte corporale 

violente. În această direcție se înscrie și 

”celebra” Zi a Păcălelilor de la români, a 

cărei dată de celebrare este 1 aprilie. Mai 

este numită și Ziua Nebunilor. În această zi se fac mici farse nevinovate, ”păcăleli”, practicate 

de către copii, mai cu seamă. Ele țin, însă, de același registru, al producerii unui mic dezechilibru 

social, de data aceasta în registru hâtru, de glumă și veselie. ”Învățătura” acestui obicei este însă 

și mai adâncă.  

Vremea, în această perioadă, este schimbătoare, capricioasă. Zilele calde alternează cu 

cele foarte friguroase și, așa cum s-a putut vedea în acest an, a nins vârtos...la mijloc/sfârșit de 

martie (fenomenul este numit în popor ninsoarea mieilor). Povața este că vremea îl poate păcăli 

pe agricultor, căci o anunțare prea timpurie a timpului călduros face mugurii să pocnească și 

pomii să înflorească, astfel încât revenirea frigului (ori chiar a gerului) poate avea urmări grave 

asupra întregului an agricol. Tot legat de practicile agricole și tradițiile începutului de primăvară 

este obiceiul cunoscut sub numele de Tânjauă. Este dedicat gospodarului care a avut cea mai 

mare grijă de țarina sa, înrudit semantic cu alte sărbători agrare precum Sângiorzul, Primul 

Arător, Udătorii etc. Este un obicei cu un scenariu amplu, care debutează cu identificarea celui 

mai harnic, mai destoinic și mai devotat plugar din sat. Urmează apoi performarea tinerilor care, 

câte doi, aleg ramuri verzi și flori, cu care își împodobesc jugurile. Apoi merg la casa 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 1 

21 

 

gospodarului ales, unde leagă de ultimul jug un mic car, împodobit de sărbătoare, dar mai ales cu 

multe ramuri verzi și cu flori. Feciorii se înjugă la plugurile aduse cu ei și, în acest fel, se 

deplasează cu toții la ogorul unde a fost trasă prima brazdă din acel (nou) an. Plugarul fruntaș 

este apoi ”înecat” simbolic, și scos din râu în veselia generală (caracteristicile de purificare, 

botez și inițiere sunt evidente, aici). Apoi, cu toții se întorc la casa gospodarului, unde va avea 

loc ospățul acestei zile de sărbătoare. Este de subliniat faptul că acest obicei are un caracter 

exemplar căci, potrivit credinței populare, de hărnicia și vrednicia gospodarului ales depinde  

rodul întregului an agricol următor. 

Din punctul de vedere al 

mitologiei străvechi, Floriile ar putea fi 

identificate cu zeița romană Flora, 

atestată arheologic pe teritoriul vechii 

Dacii romane. Este sărbătoarea reînvierii 

naturii, a izbucnirii firii după perioada 

îndelungată de frig și îngheț. Înfloresc, 

la această vreme, toate plantele, natura 

se îmbracă în verde, pomii fructiferi se 

împodobesc aidoma unor mirese. Este 

victoria vieții asupra morții, a sevelor 

vitale față de înghețul mortificator. 

Trebuie spus însă că aceste semnificații 

romanice s-au „altoit” peste cele deja existente, de substrat. Convingerile și tradițiile se referă la 

cultul moșilor, astfel că „în această zi se fac pomeni, se curăță mormintele și cimitirele, se înfig 

în morminte ramuri de salcie, se invocă spiritele morților” (Ion Ghinoiu, 2008). 

Peste aceste straturi de semnificații s-au așternut cele creștine. Astfel, la Florii se 

celebrează intrarea lui Iisus în Ierusalim, cu o săptămână înaintea Paștelui evreiesc (Pesah), 

atunci când a fost primit cu bucurie și ovații, ca un Mântuitor, toți cei care îl aclamau având în 

mână ramuri verzi (de finic). Așa se face că ramurile verzi (de salcie, la creștini) au dobândit 

proprietăți religioase creștine și chiar magice, reprezentând o simbioză între credințele ”păgâne” 

și cele creștine. 

Astfel, în Banat erau așezate, la icoană, ramuri de salcie sfințite la biserică. Ele erau 

împărțite de către preot, se duceau acasă și se puneau, de asemenea, la oglindă, la geamuri. 

Totodată, erau așezate la poartă, la ușile grajdurilor (Academia Română, Sărbători și obiceiuri, 

2002). 

Dar nu numai atât. Aceste ramuri verzi, sfințite de către preoți, erau așezate cu pioșenie 

la cruci, morminte și troițe, funcția lor apotropaică (de îndepărtare a spiritelor rele) fiind 

evidentă. În trecut, ramurile înfrunzite erau date vitelor spre a fi mâncate, rolul lor fiind acela de 

fertilizare, de mărire a sporului la vite, numărul lor într-o gospodărie fiind semn al bogăției și al 

prosperității. Este limpede, din nefericire, că scara de valori s-a modificat dureros, important 

pentru tinerii de azi fiind etalarea unor mașini cât mai puternice, mai frumoase și „mai cool”, 

cumpărate pe banii obținuți din slugăreala pe la curțile austriecilor, nemților, francezilor ori 

italienilor, cărora le rânesc grajdurile și le îngrijesc animalele pe salarii de nimic, în vreme ce la 

noi, ”în țara turmelor și-a pâinii” (Nichifor Crainic) ogrăzile s-au golit de hoare și de vite, iar 

grădinile ”s-au încuiat”, mărăcinișul, scaieții, spinii și buruienile coborând până în sat. 

Tot aceste ramuri de salcie erau atârnate, înainte vreme (când nu importam mere de la 

polonezi, pere de la turci, prune și căpșuni din Spania și struguri de la greci), de crengile pomilor 

fructiferi și de vițele viei, pentru a da rod mult și bogat.  
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Ramurile, devenite sfinte acum, aveau, în viziunea poporului român, și funcții 

vindecătoare; astfel, ele erau menite să prevină durerile de șale din vremea secerișului, vindecând 

și de alte boli, dacă bolnavul trecea printr-un cerc confecționat din rămurele verzi, sfințite.  

Nu erau lipsite, ramurile de salcie, nici de valențe magice. Astfel, ele ar fi ajutat la 

împlinirea descântecelor și a farmecelor, ar fi oprit vijeliile și ploile cu grindină din perioada 

verii, erau purtate de Paparude, atunci când, prin dansul lor, invocau cerul pentru a desfereca 

ploile. 

Este o zi de mare sărbătoare, pentru creștini, așadar, care se celebrează cu dezlegare la 

pește și la vin, anunțând sfârșitul celui mai lung și mai greu post, dar și începutul Săptămânii 

Mari, aceea în care Iisus a fost arestat, chinuit, batjocorit și, în cele din urmă, răstignit pe cruce. 

Praznicul Împărătesc al Sfintelor Paști, cea mai mare sărbătoare a creștinătății, 

semnificând biruința asupra morții a Domnului nostru Iisus Christos, cel care s-a jertfit pe cruce 

pentru a mântui întreaga omenire, este precedat de Săptămâna Mare, Săptămâna Neagră sau 

Săptămâna Patimilor. Fiecare zi din acest interval de timp este exemplară, în sens negativ, însă. 

În fiecare zi a acestei fatidice săptămâni s-a petrecut un fapt reprobabil față de cel întâmpinat 

numai cu o zi în urmă ca Salvator și Mântuitor al evreilor, totul culminând cu Vinerea Neagră 

(zi în care se și ține, de altfel, post negru), când Iisus a fost răstignit. Este un timp rău în mod 

absolut este, de fapt, o recreare a Haosului generat de omorârea lui Iisus, pe cruce. De aceea 

atitudinea este de doliu, de reculegere, se ține post (negru, miercuri și vineri), se rostesc 

rugăciuni. Prin gestul său, omul, cu slabele-i puteri, încearcă să aline durerea firii în întregitatea 

ei, pricinuită de păcătoșenia oamenilor, care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, trimis pe 

Pământ să îi mântuiască.  

Lunea Patimilor este cunoscută și sub numele de Lunea Neagră, deoarece în această 

zi se crede că au început patimile lui Iisus. 

Marțea Mare sau Marțea Patimilor amintește, în serviciile divine, de Sfârșitul vieții, 

prefigurat de întreaga încărcătură religioasă a intervalului. 

Miercurea Mare sau Miercurea Patimilor este o zi de mare jale, de post negru și de 

rugăciune, în care orice petrecere este interzisă cu desăvârșire. Este ziua în care arhiereii au ținut 

sfatul împotriva lui Iisus și, mai ales, e ziua în care Iuda L-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu. 

Joia Mare (Joia Patimilor, Joia Verde) este Joia din Săptămâna Patimilor. Serviciile 

divine reprezintă momentele premergătoare patimilor Domnului respectiv: cina din urmă, 

așezarea Sfintei Euharistii, spălarea picioarelor, rugăciunea lui Iisus în Grădina Ghetsemani, 

trădarea și sărutul lui Iuda.  

Ziua este ”ținută”  cu sfințenie 

în popor, prin tot felul de gesturi 

exemplare, rituale ori chiar magice. 

Astfel, în Banat, în ziua de Joimari ”se 

făcea un foc în curte, în fața casei. 

Crengile din care se făcea ”focșorul” nu 

trebuia să fie luate dintre cele ce 

atingeau pământul. Se numeau săbioare 

de joimărele. În acest timp focul ardea; 

se aprindea focul în zori, în obor. 

Femeile mai aprindeau focuri la 

morminți – luminiș la morți; la Joia 

Mare se face foc pe deal. La Joia Mare 

se aprindea jertfă în grădină, găzdoaia aprindea jertfe și arunca boabe de grâu pe foc.” 

Un personaj important și interesant al acestei perioade, de sorginte străveche, și neavând 

aproape nimic de-a face cu Patimile lui Christos, este Joimărița. Zeiță a morții în Panteonul 
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autohton, care supraveghează focurile de Joimari, Joimărița a devenit, în folclorul românesc, 

un personaj justițiar, care descoperă și pedepsește femeile leneșe. Are o înfățișare 

înspăimântătoare, cu capul uriaș și părul lung și despletit, cu dinții lați și gura căscată, o babă 

zmeoaică, un duh necurat, un animal respingător. Legată inițial de ritul funerar de incinerare a 

morților, specific populației autohtone înainte de apariția și generalizarea înhumării creștine, 

Joimărița pedepsea, până nu demult, fetele și femeile care nu au terminat, până în ziua de 

Joimari, de tors cânepa, inul și lâna. Uneori, sunt pedepsiți și flăcăii care până în această zi nu 

au reparat gardurile ori nu au îngrijit bine vitele pe timpul iernii (Ion Ghinoiu, 2002). 

Vinerea Patimilor (Vinerea Mare, Vinerea Sfântă, Vinerea Paștilor) se serbează 

întru amintirea patimilor și a jertfei ce a adus-o Iisus pe cruce ca mare Arhiereu al Lumii. Se 

comemorează judecarea, răstignirea, luarea de pe cruce și înmormântarea Domnului, de aceea e 

zi de mare întristare (Victor Aga, Simbolica biblică și creștină). 

Sâmbăta Mare este anteserbarea Învierii. În vechime nu se săvârșea serviciu divin, ci 

el se făcea în noaptea Învierii. E o aducere aminte de înmormântarea lui Iisus și de pogorârea Lui 

în iad (VA). 

În plan bisericesc, duminica este prima zi a săptămânii. Acum a înviat Iisus, 

împărtășindu-ne viață nouă, a dat putere Apostolilor zicându-le ”luați Duh Sfânt” și tot în această 

zi s-a pogorât Duhul Sfânt peste Apostoli și a revărsat darurile Sale asupra Lumii. 

 

Conf. dr Gheorghe SECHESAN  
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           SE SIMTE PRIMĂVARA 

Se simte primăvara 

În vântul cald ce duce  

A iernii trenă albă 

În neguri de răscruce. 

 

Se simte primăvara  

În abur cald de ape, 

În ploaia care cade 

Pamântul să-l adape. 

 

Se simte primăvara  

Sosind din alte cruguri, 

Învinge ferm tăcerea  

Explozia de muguri. 
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SONETUL PRIMĂVERII 

 

Primăvara s-a-mplinit, 

Univers de energii 

Și tainice melodii 

O vestesc că a sosit. 

 

Leagăn ești de bucurii, 

Codrul l-ai împodobit 

Și cu el ai făurit 

Ale tale simfonii. 

 

Înnodând zile de zile, 

Iernile de calda vară 

Răsfoiesc aceleași file.... 

 

Vreau statornic să-mi răsară 

Stăruințele fertile, 

Cu seve de primăvară. 

RONDELUL PRIMĂVERII 

 

Soarele primăverii 

S-a logodit cu cântul, 

Aprinde 

simțământul 

Focul redeșteptării. 

 

Zăpezile tăcerii 

S-au dus demult cu 

vântul, 

Soarele primăverii  

S-a logodit cu cântul. 

 

Eternele materii 

Dau florilor cuvântul  

Și slobod învierii... 

A sărutat pamântul 

Sorele primăverii! 

 

 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 1 

26 

 

AGRICULTURA SECOLULUI XXI 
 

RURALUL ROMÂNESC ÎN SECOLUL XX – UN SECOL DE ILUZII, 

DEZAMĂGIRI ȘI SPERANȚE (I) 

 

DEZVOLTAREA RURALĂ A ROMÂNIEI ÎN SECOLUL XXI (II) 
 

Acad. Păun Ion Otiman 

 

RURALUL ROMÂNESC ÎN SECOLUL XX – UN SECOL DE ILUZII, 

DEZAMĂGIRI ȘI SPERANȚE (I) 
 

România, ca țară agrară din cele mai vechi timpuri și până aproape de zilele noastre – 

poate chiar și azi –, a avut, în permanență, o mare și constantă problemă – problema agrară și, 

mai extinsă, problema rurală. Atunci când vorbim de problematica satului sau chestiunea 

rurală (pentru a folosi o terminologie mai veche, dar readusă în actualitate
1
), avem în vedere 

complexitatea funcțiilor, fenomenelor și structurii sociale și economice a spațiului rural care are, 

evident, în centrul acestuia  satul și sătenii, între care țăranii (sau agricultorii) au, încăși acum, 

rolul central. 

Acesta este motivul care ne-a determinat ca în lucrarea de față să ne oprim asupra 

principalelor probleme cu care se confruntă satul, țăranul și educația (învățământul) în spațiul 

rural românesc contemporan. Pentru o mai precisă cunoaștere a problematicii vom apela la unele 

comparații istorice și geografice ale ruralului românesc, cu referire specială la procesele sociale 

și economice dominante ale satului și săteanului de azi. Pentru a înțelege mai bine problemele 

care domină satul actual, țăranul (agricultorul) de azi și modul cum au evoluat acestea, vom 

prezenta câteva aprecieri referitoare la matricea fundamentală a spațiului rural formată din 

sat, țăran și pământ, formulate în prima jumătate a secolului XX de cei mai de seamă 

intelectuali ai epocii. 

Lucian Blaga, în discursul său de recepție în Academia Română, afirmă despre satul 

românesc – component al matricii fundamentale a neamului românesc că ”devine temelie sigură 

a unei autentice istorii românești … mândria  satului de a se găsi în centrul lumii şi al unui 

destin ne-a menţinut şi ne-a salvat ca popor peste valurile de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit 

şi atins în istoria făcută de alţii peste capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic neatins în 

autonomia sărăciei şi mitologiei sale peste veacuri când va putea să devină temelia sigură a 

unei autentice istorii româneşti”
2
.  

Dimitrie Gusti argumentează vastul program de cercetări sociologice asupra satului lansat 

în perioada interbelică astfel: „adevărul sociologic ne împinge şi ne îndreaptă spre acţiune. Şi 

anume, el ne învaţă că satul este o entitate de viaţă bine închegată, un tot social indivizibil. De 

aceea cunoaşterii totale îi corespunde o reformă totală, o cultură totală. O ridicare a satelor 

trebuie să se întemeieze pe o cunoaştere a nevoilor sale.”
3
 

Mihai Lazăr, ca și Dimitrie Gusti, într-o carte remarcabilă
4
, apărută în perioada 

interbelică, susține necesitatea studierii problemelor satului, de o actualitate cu totul deosebită în 

                                                 
1
Bădescu, Tratat de sociologie rurală, Edit. Mica Valahie, 2009, p.19 

2
Blaga, l., Elogiul satului românesc –Discursuri de recepție în Academia Română, vol. VI, Edit. Academiei 

Române, 2005 
3
Gusti, D., Starea de azi a satului românesc, Revista Sociologie românească, nr. 10-12, 1938 

4
Lazăr, M., Aspecte social-agrare ale economiei țărănești, 1925-1935,  Edit. Vremea, Timișoara, 1944 
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prezent: „o mai bună cunoaştere a satului şi a spaţiului rural în ansamblu, şi o rezolvare 

adecvată a problemelor sale capitale, dacă nu s-au putut face până acum, este imperativul 

prezentului şi viitorului. Mai ales problemele economice şi sociale, îndeosebi chestiunea 

sărăciei rurale, cer urgente soluţii pentru rezolvarea lor. Creşterea venitului pe locuitorul 

agricol, a aportului agriculturii la formarea PIB şi a exportului românesc, soluţionarea 

debuşeelor rurale pentru surplusul de forţă de muncă agricolă ar contribui la ameliorarea 

situaţiei economice a populaţiei ţărăneşti, la redresarea economică generală a ţării”. 

Apreciem faptul că nimeni nu a pătruns mai adânc în sufletul țăranului român 

transilvănean și muntean ca Liviu Rebreanu în romanele sale Ion și Răscoala, dar și în discursul 

său de recepție la Academia Română, unde a rostit cuvinte memorabile, din care am selectat: 

„ţăranul e începutul şi sfârşitul. Numai pentru că am fost neam paşnic de ţărani am putut să ne 

păstrăm fiinţa şi pământul … Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare, viitorul 

nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în 

sufletul ţăranului. Dar mai atârnă în aceeaşi măsură şi de felul cum va fi utilizat şi transformat 

acest aur curat în valori eterne”
5
, iar legătura indestructibilă a țăranului cu spațiul său de 

existență -satul și pământul-,L. Rebreanu o prezintă astfel: „ţăranul nu pleacă nici de voie, nici 

de nevoie. El nu are unde să-şi mute sărăcia, pentru că smuls de pe ogorul lui ar fi osândit să 

piară ca un arbore smuls din rădăcini. De aceea, ţăranul e pretutindeni păstorul efectiv al 

teritoriului naţional. El se simte zămislit şi născut din acest pământ ca o plantă fermecată care 

nu se poate stârpi în vecii vecilor”
6
. 

Elena Văcărescu, prima femeie membră a Academiei Române, marea ambasadoare a 

sufletului naţional în Franţa şi la Societatea Naţiunilor Unite, face, într-o conferinţă rostită sub 

această cupolă, în anul 1937, un impresionant portret ţăranului român: „ţăranul nostru mi-a fost 

drag din copilărie: nu l-am întâlnit în altă parte. Aici deosebirea este cu totul evidentă. … atâta 

filosofică împăcare cu sine şi cu firea, … atâta drag de omenie, de cuminţenie, şi de lucru 

frumos n-a fost hărăzit altui popor din lume. Cine n-a cunoscut îndeaproape ţăranul român nu 

poate înţelege pe deplin entuziasmul meu. Cine nu l-a ascultat cântându-şi durerea în faţa morţii 

şi bucuria în aburul primăverii, nu poate şti cu adevăratul preţul durerii, tot preţul bucuriei”. 

Elena Văcărescu situează în centrul satului şi al pământului tocmai pe făuritorul şi 

stăpânul lor, pe ţăran, care, afirmă poeta: „se simte în latul câmpului nostru înfrăţirea omului cu 

solul, un fel de îndrăgostire a ţăranului cu glia … Singur ţăranul nostru ştie privi lucrurile şi 

evenimentele cu ochi limpede şi ager, aşa cum i-a lăsat Dumnezeu”
7
. 

Dar nu toți cei care au caracterizat țăranul român au avut aceleași aprecieri precum Liviu 

Rebreanu și Elena Văcărescu. Iată cum vede marele agronom și moșier Constantin Garoflid, fost 

ministru al agriculturii în două guverne (Ion I.C. Brătianu și A. Averescu): ”ţăranii noştri, chiar 

cei mai harnici, nu seamănă încă (s.n.) ca cei din apus. Sunt mai iuţi la minte şi prind mai 

repede învăţăturile noi, dar nu stăruiesc mult în deprinderile căpătate. Nu le place nici munca 

migăloasă şi îngrijită”, căci spune tot C. Garoflid: „Civilizaţia începe atunci când se introduce 

metrul, adică precizia şi obiectivitatea”.
8
 

Cea mai aspră și dură caracterizare, care reprezintă concepţia diriguitorilor agriculturii 

asupra ţăranului, valabilă în întreg secolul XX, dar pe care o întâlnim în multe cazuri şi azi, ne-o 

redă Liviu Rebreanu, chiar în primele rânduri ale romanului „Răscoala”, cu cuvintele 

arendaşului Rogojinaru: „Dumneavoastră nu cunoaşteţi ţăranul român, dacă vorbiţi aşa! Ori îl 

                                                 
5
Rebreanu, L., Laudă țăranului roman– Discursuri de recepție în Academia Română, vol. VI, Edit. Academiei 

Române, 2005 
6
Ibidem 5 

7
Văcărescu, Elena,Discurs la Academia Română, 2 februarie 1937,Revista Academica, nr. 10 (58), august 1995 

8
Garoflid, C., Agricultura veche, Edit. Cartea românească, 1943 
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cunoaşteţi din cărţi şi discursuri şi atunci e mai trist, fiindcă vi-l închipuiţi martir, când în 

realitate e numai rău şi prost şi leneş…”
9
. 

În epocă, dragostea țăranului român față de pământ și legătura intrinsecă cu glia străbună 

este prezentată în mod diferit de scriitorii și politicienii români. Dacă Lucian Blaga şi Dimitrie 

Gusti pun în centrul lumii şi al destinului satul românesc, Liviu Rebreanu vede pământul ca 

mijloc fundamental al existenţei ţărăneşti. Liviu Rebreanu consideră că: „pentru ţăranul român 

dragostea de pământ e mai mare şi mai naturală decât a altora, căci pentru ţăranul român 

pământul nu este numai un obiect de exploatare, ci este o fiinţă vie, faţă de care nutreşte un 

sentiment straniu de adoraţie. El este zămislit şi născut din acest pământ ca o plantă fermecată 

care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea pământul e însuşi rostul lui de a fi. Pământul 

nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi îl înţelege”
10

.Cu aleasă sensibilitate și noblețe 

sufletească descrie Elena Văcărescu trioul țăran – pământ – glie: „se simte în latul câmpului 

nostru înfrăţirea omului cu solul, un fel de îndrăgostire a ţăranuluicu glia … Singur ţăranul 

nostru ştie privi lucrurile şi evenimentele cu ochi limpede şi ager, aşa cum i-a lăsat 

Dumnezeu”
11

. 

C. Garoflid, fiind mare moșier, este un bun cunoscător al țăranului roman, pe care îl 

compară cu țăranul din apus: „Ţăranii  (românii s.n.) n-au încă suflet de plugari. Ţin la pământ, 

dar nu-l iubesc cu patimă şi nu-l îngrijesc cum fac ţăranii din apus. Cei mai buni, cei mai 

muncitori îşi limitează repede câştigul. Nu se îndeamnă la mai mult: Ce? O să trăiesc cât 

lumea? Nu cred în muncă: Dacă vrea Dumnezeu se face, e o vorbă care o auzi des la ţară. 

Iniţiativa şi spiritul de întreprindere, caracteristice popoarelor apusene, sunt înlocuite la noi cu 

rutina. Cu toate unele scăderi de ordin social şi economic, ţăranii au calităţi. Sunt artişti. Se 

vede în stilul plăcut al caselor, în aşezarea satelor, în poezia, cântecele şi ţesăturile lor. Au şi 

suflet. Au dovedit-o la Plevna, la Mărăşti, Bine conduşi fac minuni (s.n.)”
12

. 

Starea agriculturii, a satului şi ţăranului, structurile agrare ale României la început de 

secol XX, înaintea răscoalei din 1907, sunt cunoscute prin datele statistice ale timpului, dar, după 

părerea mea, şi din ecoul şi conştiinţa marilor scriitori ai vremii. Răspunsul lui Grigore Iuga, în 

fapt a lui Liviu Rebreanu, la întrebarea pusă de Titus Herdelea, în drumul de la Piteşti la Amara, 

apare mai mult decât edificator: 

„– Mi-ai arătat atâtea moşii boiereşti, moşii peste moşii, mari şi frumoase. Dar 

pământurile oamenilor unde sunt?, întrebă Titus Herdelea. 

– Apoi vezi, pământurile oamenilor, asta e chestia ţărănească! … Pământurile! Nu 

prea sunt şi unde au fost s-au cam spulberat … Dar asta-i altă poveste”
13

, răspunse Grigore, fiul 

marelui boier Miron Iuga de la Amara. 

Cea mai importantă acțiune politică, juridică și economică este inițiată în România în 

timpul Primului Război Mondial, prin voința clasei politice din acea vreme de a răsplăti eroismul 

țăranilor, dovedit cu atâta jertfă de țăranii-soldați pe front. Anunţarea reformei agrare este făcută 

încă, în plin război, de Regele Ferdinand, în martie 1917, cu ocazia vizitei făcute trupelor pe 

front, la Răcăciuni şi Negri. Iată partea finală a discursului Regelui Ferdinand: „Ostaşi, vouă, 

fiilor de ţărani, care aţi apărat cu braţul şi cu pieptul vostru pământul unde v-aţi născut, unde 

aţi crescut, vă spun Eu, Regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbânzii care vă asigură 

fiecăruia recunoştinţa neamului întreg, aţi câştigat totodată dreptul la a stăpâni într-o măsură 

mai largă pământul pentru care v-aţi luptat. Vi se va da pământ! Eu, Regele vostru, voi fi 

întâiul a da pildă, vi se va da şi o largă participare la treburile statului”. 

                                                 
9
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Și dacă Regele Ferdinand, Prim-ministrul Ion I.C. Brătianu au pus în operă Marea 

Reformă Agrară din anul 1921, după anul 1945, odată cu instalarea comunismului în România, 

începe marea fractură în elementele definitorii ale matricei sat - țăran - pământ prin 

colectivizarea, pentru mai bine de patru decenii, a agricultorilor și agriculturii românești. 

Prin HCM 1650/1953, prin care se instituie, în fapt colectivizarea agriculturii şi nu 

cooperativizarea (ce mare diferenţă!), se prevede, în mod expres, că „la intrarea în GAC 

membrii vor aduce în patrimoniul gospodăriei tot pământul”. Urmează a se înfiinţa în satele 

noastre ceea ce spunea Marin Preda, prin glasul lui Niculae Moromete, fiul lui Ilie Moromete: 

„tot ce este proprietate se desfiinţează, inclusiv pământul”
14

. 

Situaţia agrară a Românieianilor 1945-1989 conduce, indubitabil, la o singură şi 

dramatică concluzie: sistemul colectivist a reprezentat un experiment macro-economic şi 

macrosocial fără precedent în istoria României, desfășurat la scară naţională, care şi-a 

dovedit, fără putere de tăgadă, falimentul economic, degradarea materială, profesională şi 

morală a ţărănimii şi transformarea agriculturii dintr-un subsistem economic de piaţă într-

un subsistem de subzistenţă la nivel naţional.  

Dintre toate monstruozităţile comuniste, cea care a lovit cel mai puternic în fiinţa 

neamului românesc, în continuitatea sa, în legătura sa organică cu pământul străbun, prin 

pierderea proprietății, au fost colectivizarea și strămutarea ţăranului din casa sa în blocuri, în 

baterii. Pentru a fi mai bine înţeles, voi reaminti ceea ce a spus Liviu Rebreanu, cu peste o 

jumătate de secol înainte, la 29 mai 1940, în discursul său de recepţie la Academia Română: 

„ţăranul nu pleacă nici de voie, nici de nevoie. El nu are unde să-şi mute sărăcia, pentru că 

smuls de pe ogorul lui ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din rădăcini. De aceea, ţăranul 

e pretutindeni păstorul efectiv al teritoriului naţional. El se simte zămislit şi născut din acest 

pământ ca o plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii vecilor”. Şi, totuşi, contrar gândirii 

unor oameni de seamă ai neamului, satul românesc a fost distrus, afectând adânc fiinţa ţăranului 

nostru. De ce ? Există vreo explicaţie a acestui plan diabolic? Da, există şi o găsim tot la Liviu 

Rebreanu, care spunea: „barbarii, neamurile războinice nu au avut, pare-se, ţărani, ei 

dispreţuiau legătura cu pământul”
15

.Această legătură sfântă au vrut să o rupă, să rupă, de fapt, 

sufletul ţăranului român. 

Cei care au gândit şi aplicat acest genocid poate că nu l-au citit nici pe Lucian Blaga sau 

poate că nici nu au auzit de acest nume. Iată ce spunea Lucian Blaga, la 5 iunie 1937 şi tot în 

discursul de recepţie la Academia Română: „vă rog să-mi acordaţi, totuşi, potrivit obiceiului 

statornicit dreptul nescăzut de a face astăzi, aici, elogiul altei nemuritoare prezenţe, care n-a 

ocupat nici un scaun în această nobilă incintă. Prezenţa nemuritoare, la care mă refer, nu e 

legată de nici un nume, nu râvneşte la nici o laudă, ci e răspândită în spaţiul din preajma 

noastră, cât ţine întinderea nepământească a ţării. Vreau să vorbesc despre singura prezenţă vie 

încă, deşi nemuritoare, nemuritoare deşi aşa de terestră, despre unanimul nostru înaintaş fără 

de nume, despre: satul românesc” (s.n.)
16

. 

Voi descrie, în continuare, ceea ce ”am cules”  cu privire la satul românesc, glia 

străbună, după colectivizarea țăranului și satului, printr-o experiență proprie trăită în anul 1986 

la Liceul din orașul Lipova, o veche vatră românească: ”Pentru ţara noastră a fost şi continuă să 

fie catastrofală pierderea de către generaţia tânără şi mijlocie a reprezentării fizice, faptice şi 

sentimentale a noţiunii de glie străbună. Consider că pierderea proprietăţii, desrădăcinarea, 

depopularea, stagnarea şi, acolo unde a avut loc, distrugerea satului nostru sunt cele mai 

grave acţiuni antinaţionale ale regimului comunist. Repet, mulţi, foarte mulţi ani sunt necesari 
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pentru o regenerare sănătoasă a comunităţii rurale ţărăneşti şi, prin aceasta, a societăţii 

româneşti, în ansamblul ei. Întâmplarea aceasta a fost determinată de subiectul propus pentru 

teza scrisă la examenul de literatură română „Dragostea ţăranului român faţă de glia străbună, 

oglindită în operele scriitorilor români”.  Majoritatea elevilor proveneau din Lipova şi Radna, 

precum şi din satele de pe Valea Mureşului, în sus de Lipova până la Săvârşin, din satele 

Podgoriei Minişului, în general, strănepoţi ai Marei. Aceşti oameni înstăriţi ai Lipovei şi 

Minişului, de la Baraţca şi Săvârşin, de la Vărădia de Mureş şi Şiria, de la Alioş şi Şiştarovăţ au 

reuşit, ei singuri, să construiască, prin efort propriu, la începutul secolului al XX-lea, prima 

linie ferată electrică care lega Lipova şi Pâncota de Arad pentru a-şi transporta produsele 

agricole, în primul rând vinul, grâul şi porcii până la Arad şi, mai încolo, până la Viena, 

München şi în alte zone ale Europei Occidentale. Aceşti urmaşi ai Marei, legaţi de glia lor 

străbună, de dealul lor cu vie, de colnele (casă cu pivniţă din vie) lor, de câmpia roditoare, 

îndrăgostiţi de vitele lor şi, mai înainte de toate, iubindu-şi cu ardoare casele arătoase, nevestele 

harnice şi copiii frumoşi, aveau o foarte clară şi aleasă reprezentare a gliei străbune. Ce s-a 

întâmplat cu nepoţii şi strănepoţii lor? Aceşti tineri liceeni, strănepoţii Marei, de pe lunca 

Mureşului şi din podgoria Minişului, nu au reuşit să-mi explice, cu cuvintele lor, ce reprezintă 

pentru ei glia străbună. I-am întrebat pe foarte mulţi elevi să-mi redea, cu cuvintele lor, ce 

înţeleg ei prin glia străbună. Nici unul, dar absolut nici unul, nu avea nici cea mai vagă idee, nu 

dădeau nici o reprezentare fizică şi afectivă, nepieritoarei şi veşnicei glii străbune. Desigur, m-

am întrebat: oare aceşti tineri nu sunt instruiţi, nu sunt educaţi? Evident, erau foarte instruiți! 

Am întâlnit copii deosebit de inteligenţi, cu minţi sclipitoare, care au demonstrat o mare 

capacitate de asimilare, imaginaţie bogată, posesori ai unor multiple cunoştinţe în cele mai 

diferite domenii. Puteai întreţine adevărate discuţii asupra navelor aerospaţiale, ingineriei 

genetice, algebrei booleene etc. Şi, cu toate acestea, nu aveau nici cea mai vagă reprezentare a 

gliei străbune. 

Analizând cu mai multă atenţie această întâmplare, această gravă stare de lucruri, am 

ajuns la concluzia că nu este de mirare că tinerii de azi nu ştiu ceea ce aveau strămoşii lor în 

suflet, în inimă, în sânge şi în minte. Cei mai mulţi dintre ei nu mai aveau pământul, via, colna şi 

vitele ca părinţii şi străbunii lor. Orăşenii nu mai aveau casă, ci apartament cu chirie în bloc, 

fără căldură, fără apă, fără curent electric multe ore pe zi. Un apartament cu igrasie, rece, cu 

uşi şi geamuri care nu se închid, prin care şuieră vântul. Ei nu au mai trăit din fragedă copilărie 

bucuria înfloririi pomilor, bucuria de a avea miei, viţei, purcei în ogradă, bucuria de a-i ţine în 

braţe. Ei nu au trăit, asemenea părinţilor şi bunicilor, bucuria culesului viilor. Ei au participat 

la aceste munci, la cules, sub formă de corvoadă, ca muncă patriotică. M-am întrebat, mai 

departe: ce s-ar întâmpla cu aceşti tineri dacă ar trebui să meargă pe front cu arma în mână să 

apere glia străbună? Ce ar apăra ei? Care ar fi suportul lor moral şi material pentru a merge în 

luptă ? Pentru ce ar lupta ei? Vă las pe fiecare dintre dumneavoastră, care citiţi aceste rânduri, 

să daţi singuri răspuns. În această gravă stare, eu doresc să mai adaug un singur gând, de fapt o 

convingere personală. La această stare s-a ajuns datorită desproprietăririi, dezmoştenirii. Aceşti 

tineri, aşa cum spuneam mai înainte, nu aveau reprezentarea fizică şi afectivă a gliei străbune. 

Pentru ei glia străbună nu mai era pământul de acasă, via de acasă, vitele de acasă, casa de 

acasă. Prin urmare, ce să iubească şi ce să apere?  
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Patria, ţara, glia, pentru ţărani nu sunt noţiuni abstracte, teoretice. Pentru omul de rând, 

pentru ţăran, fie tânăr, fie bătrân, Patria, ţara şi glia sunt realităţi concrete, reprezentări vii, 

izvoare dătătoare de viaţă şi sentimente, de continuitate, de perpetuare. Pentru ei Patria, ţara şi 

glia înseamnă casa lor, ograda lor, pământul lor, vitele lor, familia lor, viaţa lor. 

Acesta este efectul celor patru decenii de viaţă colectivistă, de socialism oriental asupra 

spiritului ţăranului român, adevărată tragedie pentru naţiunea noastră!”
17

 

Ajungând în zilele noastre, constatăm faptul că atât de frumoasele caracterizări făcute de 

Lucian Blaga satului, precum și de Liviu Rebreanu și Elena Văcărescu țăranului, acum, după 70-

80 de ani, în România, din păcate, nu mai sunt, de departe și în mare parte, actuale. Lucian Blaga 

a vorbit în anul 1937, sub cupola Academiei Române, despre ”nemuritoarea prezență”, ”singura 

prezență vie încă”, … despre satul românesc.  

În perioada comunistă, prin programul de sistematizare al satelor, Ceaușescu ”a pus în 

practică, cu o cruntă agresivitate, demolarea satelor româneşti. În acest mod, au dispărut, peste 

noapte, nenumărate sate, iar locuitorii, din mici producători au devenit consumatori. Am 

cunoscut, într-un sat colectivizat din județul Ilfov, nu departe de Bucureşti, o familie din care toţi 

făceau naveta în oraş, cu excepţia mamei Ioana. Aveau o casă mică dar curată, cu grădină, 

curte. În curte, pe măsura posibilităţilor unei familii navetiste şi a unei femei în vârstă, mama 

Ioana ţinea 10–15 găini, 2–3 gâşte şi un purcel. Această femeie, mică la trup, dar cu o dorinţă 

inimaginabilă de a trăi în mediul ei, în curtea şi grădina ei, pentru familia ei navetistă, s-a 

chinuit din răsputeri să menţină această modestă gospodărie. În anul 1985, buldozerul i-a ras 

casa. După doi sau trei ani, am trecut prin zonă, era semănat în fosta vatră a satului sorg, dar 

urmele gospodăriilor nu dispăruseră, lăstarii pomilor şi ai viţei de vie, daţi din rădăcinile 

rămase în pământ arătau că acolo au fost, cu puţin timp în urmă, case, viaţă. Am văzut-o şi pe 

mama Ioana, strămutată la bloc. Venea zilnic în acel loc al vieţii şi al morţii ei. Plângea fără 

lacrimi. Deşi mică la trup, era un munte de durere. Nu i-am stingherit durerea, dar m-am 

întrebat: ce s-o fi întâmplat în inima ei, în sufletul ei curat? După expresia feţei, eram convins că 

ea murise sufleteşte, doar trupul său plăpând mai era încă în viaţă. 

Aveam să aflu că şi mama Ioana murise, sărmana de ea, în anul 1989, deşi nu avea mai 

mult de 65 de ani. Nu a mai avut putere şi răbdare să prindă decembrie 1989. Asemenea mamei 

Ioana sunt, în România, mii, zeci de mii de mame Ioana şi taţi Ion. 

O cumplită tragedie s-a petrecut în multe, foarte multe sate româneşti, în zeci, sute de mii 

de familii ţărăneşti, încât nu putem întreba cât timp îi va trebui naţiunii române până când va 

reuşi să spele această imensă ruşine!”
18

. 

Fenomenul dispariției satelor a continuat mai puternic după 1989, de data aceasta nu prin 

sistematizare ci prin autodemolare, ca efect al depopulării. Închiderea școlilor, dispensarelor, 

spitalelor, instituțiilor publice (primării, agenții, posturi de poliție și jandarmerie etc.), plecarea 

preoților și încetarea activităților religioase, inclusiv a slujbelor de duminică și sărbători în 

biserică, au determinat după 1989, dispariția a peste 300 de sate, cifră constatată între două 

recensăminte naționale. 

Deșertificarea rurală actuală este, în primul rând, o deșertificare socială, cauzată de 

economia rurală precară din satele din zonele de deal și munte, din zonele defavorizate, 

îndepărtate de polii urbani de dezvoltare. Precaritatea condițiilor de viață, în primul rând a 

infrastructurii rurale, echipării și amenajării tehnice a satelor și caselor au determinat migrația 
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masivă a tinerilor, îmbătrânirea populației și, în multe cazuri, transformarea satelor în localități 

de pensionari. 

Ceea ce susținea Liviu Rebreanu în anul 1937, tot în discursul de recepție la Academia 

Română: ”ţăranul nu pleacă nici de voie, nici de nevoie. El nu are unde să-şi mute sărăcia, 

pentru că smuls de pe ogorul lui ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din rădăcini”
19

, nu 

mai este de actualitate de mai bine de 50-60 de ani, din timpul comunismului (din perioada 

colectivizării), iar depopularea rurală se manifestă azi mult mai vârtos. 

Edificatoare pentru fenomenul de depopulare și îmbătrânire a populației sunt datele dintr-

un studiu efectuat într-o zonă rurală defavorizată – Țara Almăjului din sudul Banatului montan, 

prezentate în fig. 1 și 2. Multe din cele șapte comune și 13 sate ale Văii Almăjului, ca de altfel în 

mai toată țara, au devenit în ultimul timp ceea ce se dorea să fie acestea în ultimii ani ai 

comunismului, sate de pensionari. Aceste sate, după cum rezultă din structura demografică a 

populației sătești sunt, mai degrabă, dormitoare ale pensionarilor și asistaților sociali. 
 

 

Fig. 1. Structura populației pe grupe de vârstă la 

recensămintele din anii: 1900, 1941, 2002 și 2011 
Fig. 2 Evoluția populației în Almăj (1791 – 2015) 

 

Iar dacă ne referim la plecările în străinătate, cele mai multe din spațiul rural, acestea au 

ajuns, după unele estimări,  la circa 3 – 3,2 milioane din cele aproape 5 milioane plecări, ultima 

cifră a emigrației românești. 

Cauzele care au condus la starea de azi a spațiului rural sunt multiple, însă cele mai 

importante sunt: structura agrară; nivelul și structura economiei rurale, inclusiv a 

economiei agroalimentare; stadiul dezvoltării și echipării spațiului rural, în principal a 

satului și infrastructura rurală; nivelul vieții rurale afectat de gradul ridicat de sărăcie a 

populației satelor etc. 

Structura agrară a României  este puternic bipolarizată dominând, ca suprafață și 

număr, exploatațiile agricole mici finanțate și nefinanțate, de subzistență și semisubzistență  

(8,06 mil. ha, 3,79 mil. exploatații) și exploatațiile comerciale mari latifundiare (5,11 mil. ha, 12 

mii exploatații). Exploatațiile comerciale de tip familial specifice agriculturii din majoritatea 

țărilor UE au pondere nesemnificativă în structura agrară a României (1,5 mil. ha, 199 mii 

exploatații). Structura agrară accentuat bipolară a României, având exploatații mici și foarte mici 

de subzistență și semisubzistență, deținute de multă populație săracă și exploatații mari deținute 

de un număr redus de latifundiari, suferă de absența cvasitotală a agricultorilor clasei de mijloc, 

pe care Gheorghe Ionescu Șișești în lucrarea sa  Politica agrară cu privire specială la România, 

apărută în anul 1925, o denumea ”clasă rurală voinică”, iar idealul agriculturii românești trebuie 

să fie ”marele țăran luminat”. Aceasta, acum, ca și pe timpul ministrului acad. Gheorghe 
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Ionescu-Șișești, lipsește cu desăvârșire ca efect al politicii agrare românești actuale. 

Nivelul și structura economiei rurale și a economiei agroalimentare românești, la 

zece ani de la integrarea în UE, înregistrează indicatori economici cu mult sub cei din UE. 

Valoarea producției agricole în România se află, ca nivel, la jumătatea celei din UE (circa 1000 

€/ha  în România, 2000 €/ha media UE), iar ca structură, în România, producția vegetală are 

pondere de 65% în totalul producției agricole primare (vegetal și animal), în timp ce în UE 

zootehnia are pondere mult mai mare, de 55% (ponderea producției vegetale fiind de 45%). 

O situație și mai dezechilibrată de întâlnește în procesarea producției agricole primare. În 

România se obține producție alimentară procesată de 1,04€ la 1€ producție agricolă primară, pe 

când în UE valoarea acestui indicator este de 2,75. Pe deasupra, în România încă domină 

localizarea industriei alimentare în spațiul urban, determinând, astfel, o structură total 

dezechilibrată și eminamente agricolă primară a producției agricole rurale și a economiei rurale, 

fenomen care multiplică sărăcia rurală. 

O altă discrepanță RO/UE se întâlnește în cazul structurii economiei rurale. Economia 

rurală (economia satelor) este dominată, cum prezentam și mai înainte, de economia agricolă 

primară având pondere în economia rurală de 60,5%, față de 20,5% în UE. Sunt slab 

reprezentate, în structura economiei rurale, economia alimentară, economia forestieră (cu 

excepția exploatării forestiere primare) și mai ales, economia serviciilor, în special turismul 

rural. Economia industrială, ca de exemplu industria extractivă, a materialelor de construcții, fără 

a avea în vedere industria prelucrătoare, nu se regăsește atât în sate cât și în orașele rurale încă 

numeroase pe harta României. Consecințele precarității economiei rurale se manifestă în 

numărul locurilor de muncă, stabilitatea forței de muncă rurale neagricole, încasările reduse la 

bugetele comunelor și alocările nesemnificative, o perioadă prea îndelungată, pentru dezvoltarea 

și amenajarea satelor și a spațiului rural. 

România are, în total pe țară, 4,5 mil. ha de pajiști naturale, din care o însemnată 

suprafață, sub forma pajiștilor comunale, în proprietatea sau administrarea primăriilor, apreciată 

la 130 –150 000 ha. De ce am adus în discuție această suprafață aflată  la disponibilitatea și 

decizia consiliilor și primăriilor comunale? Pentru echilibrarea economiei rurale este necesară 

o nouă politică rurală națională, aplicată printr-o legislație a dezvoltării rurale comunale. 

Despre ce este cazul? Este cazul elaborării unei Legi pentru dezvoltarea rurală în care să se 

prevadă, în mod expres, direcțiile de dezvoltare și resursele necesare acestui program, inclusiv 

căile legale de constituire a zonelor destinate activităților  economiei rurale nonagricole, în 

principal a atelierelor și/sau societăților industriale sătești amplasate în spații delimitate din 

suprafețele de pășuni comunale de 1-3 ha, destinate în acest scop. 

Legea dezvoltării rurale comunale (locale) este solicitată de realitatea procesului actual 

de dezvoltare, desfășurat haotic, la întâmplare. Prea mulți primari și multe consilii comunale 

locale, în absența cadrului legal, acționează la întâmplare, neprofesionist în administrarea 

procesului de dezvoltare rurală. Nenumărate programe întâlnite în studiile de dezvoltare 

comunală ne arată, în mod cert, că primarii și consiliile comunale locale, în condițiile unor 

bugete nesatisfăcătoare, nu stabilesc prioritățile necesare localității în alocarea fondurilor 

bugetare pentru investiții. 

Absența legislației dezvoltării rurale  locale și precaritatea pregătirii profesionale în 

administrație explică marea discrepanță (tabelul 1) în dezvoltarea și amenajarea rurală a 

diferitelor regiuni, zone, județe, comune și sate ale României după 20 de ani de la adoptarea 

Legii 151/1998 privind delimitarea regiunilor de dezvoltare și la peste 10 ani de la aderarea țării 
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la UE și după adoptarea a două planuri naționale de dezvoltare rurală (PNDR), finanțate în cea 

mai mare parte din bugetul UE. 

Tabelul 1 
Echiparea tehnică a caselor rurale pe județe și regiuni de dezvoltare, %

 
Bucătărie Alimentare cu apă Baie în casă Canalizare Electricitate 

Mehedinți 51,6 Vaslui 8,2 Olt 1,6 Olt 1,7 Vaslui 91,6 

Dolj 58,2 Olt 9,8 Vaslui 6,2 Vaslui 7,2 Vâlcea 91,9 

Botoșani 58,7 Botoșani 12,8 Botoșani 10,5 Botoșani 11,5 Tulcea 92,6 

Vâlcea 59,0 Brăila 16,0 Brăila 11,2 Brăila 13,6 Covasna 92,8 

…………….. …… ……………. …… …………….  …………….. ….. …………… ……. 

Covasna 87,4 Caraș-Severin 62,4 Harghita 53,7 Brașov 57,8 Prahova 97,1 

Harghita 89,4 Timiș 66,7 Timiș 54,4 Caraș-Severin 60,0 Giurgiu 97,4 

Ilfov 91,2 Ilfov 67,4 Brașov 57,4 Ilfov 65,7 Dolj 97,7 

Timiș 92,0 Brașov 68,4 Ilfov 13,9 Timiș 66,6 Sălăj 99,7 

Oltenia 60,0 Nord-Est 24,3 Oltenia 17,1 Oltenia 19,7 Sud-Est 89,3 

Nord-Est 69,6 Oltenia 22,0 Nord-Est 20,4 Nord-Est 22,7 Oltenia 89,5 

…………….. …… ……………. …… …………….  …………….. ….. …………… ……. 

Vest 83,8 Vest 59,5 Vest 47,8 Vest 57,3 Vest 96,3 

București-If  București-If 67,4 București-If 63,9 București-If 65,7 București-If 97,8 

România 73,9 România 37,2 România 31,0 România 34,8 România 92,5 

Sursa: Recensământul 2011 

 

Datele de echipare tehnică rurală sunt simplu explicate și de discrepanțele mari între 

nivelul de dezvoltare generală (PIB/loc) și al nivelului general de dezvoltare rurală a județelor 

(mix de șase indicatori, nivel maxim 5, nivel minim 1). 

 

Tabelul 2 

Dezvoltarea economică generală și rurală a județelor 
Dezvoltare economică 

rurală 
PIB/loc Dezvoltare rurală 

Indice de 

dezvoltare 

Vaslui 13387 Vaslui  1,17 

Botoșani 14464 Botoșani 1,17 

Teleorman 16328 Olt 1,33 

Neamț 16432 Mehedinți 1,33 

………………… ………… …………………. ………….. 

Cluj 36777 Cluj 4,00 

Constanța 38261 Harghita 3,83 

Timiș 40561 Timiș 4,83 

Ilfov 42696 Ilfov 5,00 

Nord-Est 17520 Sud-Vest Oltenia 2,14 

Sud-Vest Oltenia 21678 Nord-Est 1,67 

………………… ………… …………………. ………….. 

Vest 30154 Vest 3,88 

București-Ilfov 64588 București-Ilfov 5,00 

Sursa: Anuarul statistic al României 2010-2014; Recensământul 2011 

 

Consecințele discrepanțelor în dezvoltarea economică generală și cea rurală se resimt 

puternic asupra nivelului de trai al populației rurale și, în mod deosebit, prin apariția unor extinse 

pungi (zone) de sărăcie rurală severă (Figura 3 și 4). 
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Figura 3. Harta dezvoltării rurale pe județe 

 

 
Figura 4. Harta dezvoltării rurale pe regiuni de dezvoltare 

 

Starea economică precară a satelor și a populației rurale are multiple cauze și, evident, 

multe explicații. Dintre toate cauzele, multe prezentate în lucrarea de față, în final ne vom referi 

la cauza cauzelor: starea educației (învățământul) rurale. Pentru a fi convingător cu referire la 

necesitatea unei reforme profunde a învățământului rural, mă voi referi, pe scurt, la șansa ce am 
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avut-o, acum 70 de ani, de a avea un învățător (pentru care nu am suficiente superlative de a-l 

prezenta) într-o școală primară rurală dintr-un sat uitat de lume din zona de munte a județului 

Caraș-Severin, pe care doresc să-l prezint. 

Domnul învăţător în prima zi de școală, după vacanța de Crăciun 1947/1948, ni se 

adresează nouă, elevilor de clasa I şi a III-a: 

„- Copii, deschideţi cartea şi rupeţi prima şi a doua filă!!” 

Noi, cu inima îndoită, cu mare părere de rău şi mâinile tremurânde, am rupt filele cu 

chipul frumos şi tânăr al Regelui Mihai  şi al Reginei Mamă Elena. 

Apoi, Domnul învăţător ne spune: 

„- Copii deschideţi cartea la pagina … şi rupeţi-o şi pe aceasta! 

După ce am rupt şi această filă din carte, Domnul învăţător, cu vocea sugrumată şi cu 

două lacrimi ce i se prelingeau pe obraz din ochii săi luminoşi şi blânzi, ni se adresează din nou: 

„- Vedeţi copii, aceste fete frumoase care-şi reazimă capul pe rotundul țării şi-şi scaldă 

poalele în apa mării, nu mai sunt ale noastre!”
20

. 

După care, Domnul învăţător a trecut mai departe, la următoarea lecţie, învățarea literei 

”Ț”, de la ”țară” și ”țăran”. 

Noi, copii de 7-8-9 ani, la acea vârstă şi în acele vremuri, fără radio, fără ziare, fără tren, 

fără autobuz, în satul nostru izolat de munte, nu l-am înţeles pe Domnul învăţător Olevschi. Peste 

ani, fiind elev de liceu, în vacanţe, în lungile discuţii purtate cu vecinul meu din sat – Domnul 

învăţător Olevschi – aveam să înţeleg de la învățătorul bucovineano-polonez (și nu din Istoria lui 

Roller, manualul meu din liceu) marea dramă prin care a trecut România şi poporul său, după 

război, prin pierderea Basarabiei şi Bucovinei, aceste fete frumoase ale ţării, pe care le plângea 

Domnul învăţător Olevschi, prin alungarea Regelui Mihai şi a Familiei regale şi intrarea 

României, pentru mai bine de patru decenii, în lagărul comunist. 

Întâmplarea petrecută cu 70 de ani în urmă, într-o școală primară rurală, într-un sat 

oarecare, aflat într-o zonă total necunoscută, cu legături extrem de precare cu lumea civilizată 

(cel mai apropiat oraș aflat la peste 60 de km), fără cale ferată (cea mai apropiată gară situată la 

50 de km), cu o singură conexiune pe zi la gară, cu un autobuz fabricat în anii interbelici ’30, 

fără aparate de radio, cu un singur telefon la primărie etc., etc, dar care ne-a dovedit, atunci, un 

fapt clar: vocația, grija și devotamentul fără margini al învățătorilor pentru educația 

micilor copii de țărani (în număr mare neștiutori de carte, mai ales în rândul femeilor). Cazul 

este cu atât mai mult de remarcat,acum, dacă avem în vedere faptul că învățătorul meu pe care îl 

prezint – domnul Iosif Olevschi (bucovinean, după mamă româncă, și polonez, după tată), după 

al Doilea Război,s-a dedicat total, fără margini, educației copiilor din satul care l-a adoptat în 

tristul său refugiu din Bucovina pierdută. 

Acum, după 70 de ani, școala primară din satul meu natal mai funcționează cu un singur 

învățător, navetist, cu patru clase, I-IV, comasate și care, din septembrie 2018, prin decizia 

ministrului de azi al ”educației”, acum, în Secolul XXI al exploziei informaționale, al 

Internetului, se închide. 

Cât de simplist, strict administrativ, este judecat de actualii decidenți majori rolul 

învățământului. Școala, în înțeles haretian, nu este numai și numai o instituție școlară, de 

educație, de învățământ. Școala dintr-un sat, pe lângă funcția educativă principală, are multiple 

funcții în comunitatea sătească, dintre toate acestea funcțiile culturale, spirituale, civice și morale 

ar trebui să fie din plin prezente în rândul tineretului și al  întregii populații sătești. Iar învățătorul 

nu trebuie să fie un funcționar public normat și plătit birocratic. Învățătorul este educatorul, 

formatorul, făclia vie, prezență permanentă în comunitate. El, învățătorul, și preotul nu pot să fie 

                                                 
20

Otiman, P.I., Contribuția Casei Regale a României la independența, întregirea și modernizarea țării, Edit. 

Academiei Române, Edit. Artppres, Timișoara, 2015 
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navetiști sau absenteiști. Satul fără învățător și fără preot, oricâți primari, consilieri, notari, 

polițiști, jandarmi ar avea,este un sat în agonie, și în scurtă vreme, fără viață. 

În concluzie, aceasta este, în mare parte, starea satului, țăranului și a învățământului 

din spațiul rural românesc, după aproape trei decenii de tranziție, în anul Centenar al României 

Mari. 

Analiza și constatările acesteia cu privire la starea satului românesc sunt necesare de 

cunoscut dar acestea nu sunt suficiente. Ceea ce susținea profesorul Mihai Lazăr în anii 1925-

1935 sunt de o actualitate frapantă, acum după aproape un secol:„o mai bună cunoaştere a 

satului şi a spaţiului rural în ansamblu, şi o rezolvare adecvată a problemelor sale capitale, 

dacă nu s-au putut face până acum, este imperativul prezentului şi viitorului. Mai ales 

problemele economice şi sociale, îndeosebi chestiunea sărăciei rurale, cer urgente soluţii 

pentru rezolvarea lor.”
21

. 

Dar, înainte de toate, o adevărată politică de dezvoltare rurală a României trebuie aşezată 

atât pe o solidă educaţie a agricultorilor români, pe o puternică susţinere financiară, bazată pe 

subvenţii şi credit agricol, cât şi pe o profundă cercetare şi înţelegere a realităţilor ruralităţii 

româneşti din partea diriguitorilor, căci, spunea Dimitrie Gusti, cu aproape șapte decenii în urmă, 

dar tot atât de valabile sunt spusele marelui sociolog şi azi: „în epoca actuală de intensă 

omogenizare a naţiunii noastre, cercetarea realităţilor româneşti este deosebit de necesară. 

Acţiunile eficace cer o documentare temeinică. Acum superficialitatea şi diletantismul este mai 

mult decât o crimă împotriva naţiunii”, exprimându-mi convingerea tot prin cuvintele lui 

Dimitrie Gusti, rezultată, din propria-mi experienţă, „că numai legile, oricât de bine chibzuite ar 

fi (ceea ce nu este încă cazul, azi, în România), nu sunt de ajuns pentru a organiza temeinic o 

ţară”, pentru că mai adaug, şi tot cu cuvintele lui Dimitrie Gusti, „că lipsa unei conduceri de 

stat de prestigiu, a unui corp administrativ şi de liber profesionişti, pătrunşi de o dragoste 

activă de neam, legile cele mai bune rămân lipsite de rol”
22

. Cât adevăr, constatăm azi! 
În numărul viitor vom prezenta câteva puncte de vedere referitoare la atât de necesara 

dezvoltare rurală a României. 
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