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„Timp şi spaţiu” este o publicaţie trimestrială, cu apariţie în lunile martie, iunie, septembrie şi 

decembrie, care are ca obiectiv major crearea unui spaţiu de manifestare a creativităţii elevilor care 

au iniţiat cercul de istorie-geografie „Valahia”, a profesorilor şi elevilor Colegiului Tehnologic 

„Grigore Cerchez” care vor să devină colaboratori ai cercului, dar şi un spaţiu pentru diseminarea 

exemplelor de bună practică prin activităţile organizate pe parcursul anului şcolar.  

Întrucât luna septembrie este perioada reorganizării cercului şi revistei, vă prezentăm activităţi 

de la sfârşitul anului şcolar 2016-2017, premii obţinute şi lucrări cu care membrii cercului au 

participat la diferite concursuri.  
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

 

 

Experimentul comunist în România 
 

 

Mocanu Diana, Stoicescu Andreea 

Prof. coordonator Stan Vasilica 

 

Comunismul, conform Dicţionarului Oxford de istorie universală contemporană: de la 1900 

până azi, este ideologia politică al cărui obiectiv a fost instaurarea unei societăţi ideale, caracterizate 

prin proprietate colectivă şi viaţă comună. În pofida teoriilor iniţiale referitoare la o astfel de 

societate, comunismul a fost dezvoltat într-o ideologie cuprinzătoare de Karl Marx (1818-1883) şi 

Friedrich Engels (1820-1895), care au încercat să descrie modul în care societăţile industriale 

contemporane vor birui în mod inevitabil capitalismul prin intermediul revoluţiei menite a crea o 

societate fără clase, în care nu va exista proprietate privată şi în care fiecare va munci pe măsura 

posibilităţilor şi va primi în funcţie de necesităţi
1
. 

Afirmaţia lui Petre Ţuţea, „Comunismul este un cancer social. Unde se instalează, rămâne 

pustiu”, ilustrează perfect imaginea ideologiei, deşi ea a fost adaptată la tipul de societate şi 

economie al statului în care a funcţionat. 

Această adaptare a dus, în România, la apariţia fenomenului de represiune a oponenţilor 

politici în închisori şi lagăre de muncă ce au luat drept model Gulagul sovietic (care însemna 

Administraţia generală a lagărelor de muncă). Momentul de cotitură în evoluţia istorică a României 

l-au reprezentat evenimentele din data de 23 august 1944. Apoi au urmat proclamarea Republicii, 

consolidarea partidului unic de masă, adoptarea Constituţiei Republicii Populare Române în anul 

1948 şi introducerea sistemului judecătoresc de origine sovietică, toate acestea contribuind la 

întărirea bazelor statului totalitar. 

Revoluţia din 1989 a fost urmată de apariţia unor lucrări în care supravieţuitorii Gulagului îşi 

prezintă amintirile din perioada represiunii într-o varietate de forme: monografii, memorii, mărturii, 

mărturisiri, autobiografii, biografii, analize şi articole, documente de arhivă. 

Pot fi date ca exemplu: Piteşti – centru de reeducare studenţească de Dumitru Bacu, 

Preambul pentru camera de tortură de Nicolae Călinescu, Cinci ani şi două luni în penitenciarul 

din Sighet de C.C.Giurescu, Dacă vine ora H pe cine putem conta? File de jurnal de Aristide 

Ionescu, Mărturii pentru judecata de Apoi adunate din Gulagul Românesc de Radu Mărculescu, La 

pas prin „reeducările” de la Piteşti, Gherla şi Aiud de Ion Muntean, Reeducarea în România 

comunistă (1945-1952), Aiud, Suceava, Piteşti, Braşov de Mircea Stănescu sau Amintiri de la 

Gherla de Mihai Timaru. Acestea sunt doar câteva din lucrările ce descriu calvarul închisorilor 

comuniste, constituind totodată mărturii relevante despre respectiva perioadă şi contribuind la 

detalierea imaginii generale a ceea ce a devenit gulagul local. Părerile istoricilor nu au putut decât 

aproxima dimensiunea totală a represiunii, considerând numărul victimelor regimului comunist ca 

fiind între 500 000 şi 2 000 000.   

                                                           
1 Jan Palmowski, Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană: de la 1900 până azi, vol. 1, Editura BIC ALL, 

Bucureşti, 2007, p. 204. 
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Descrierea Gulagului românesc începe să fie cunoscută deci după anul 1990, o dată cu apariţia 

unui nou gen de literatură, numit generic literatura de detenţie sau literatura gulagului, care prezintă 

memoriile foştilor deţinuţi din închisorile comuniste. Considerăm că amintirile, mărturiile sau 

mărturisirile supravieţuitorilor ce au povestit despre teroarea, dezumanizarea, bătăile crunte sau 

metodele de tortură folosite este necesar să fie cunoscute, deoarece se spune că trecutul generează 

prezentul, iar acesta stă la baza construirii viitorului. Iar necunoaşterea şi ignoranţa ar putea duce la 

repetarea acestora în viitor. 

Memorialistica privind sistemul de „reeducare” a tuturor acelora care au primit eticheta de 

„duşman al poporului” a relevat faptul ca până în anul 1949 au fost respectate în general drepturile 

deţinuţilor, normele de hrană, vorbitorul, primirea pachetelor sau plimbarea, dar în perioada 1949-

1953 condiţiile de captivitate a opozanţilor regimului au fost înăsprite, aceştia fiind supuşi la 

numeroase presiuni, care au ajuns până la torturi fizice greu de suportat, urmărindu-se astfel 

consolidarea puterii. Programul de exterminare al tuturor celor care aveau alte opţiuni politice sau 

religioase a început cu frig, foame, istovire prin muncă, carceră, maltratări, interminabile anchete 

nocturne, lipsa de asistenţă medicală. 

Pornind din cumplitele închisori de la Aiud, Jilava, Văcăreşti, Sighet, Târgşor, Piteşti, Gherla, 

Oradea, Râmnicu Sărat, Suceava sau Braşov, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, până la minele de 

plumb de la Baia Sprie, Cavnic şi Nistru, în închisori, colonii sau lagăre de muncă, sute de vieţi au 

fost supuse celei mai cumplite experienţe. Lipsa luminii din celule, umezeala pereţilor, geamurile 

sparte şi lipsa oricărei surse de căldură, lipsa îmbrăcămintei corespunzătoare, mizeria generalizată, 

lipsa medicamentelor, hrana necorespunzătoare au contribuit la agravarea stării fizice a deţinuţilor, 

influenţând astfel apariţia anemiilor, TBC-ului, hepatitei, abceselor dentare, reumatismului, 

cangrenelor şi altor boli care, nefiind tratate, măcinau organismele şi sporeau decesele în rândul 

deţinuţilor. 

Învinuirile de uneltire contra „ordinei sociale” condamnau atât făptaşii, cât şi pe aceia care 

comiseseră „delictul de omisiune de denunţ”. Deci, prin lege erai obligat să îţi denunţi copiii, 

părinţii sau fraţii. Odată ridicaţi de organele de represiune ale statului, familiile nu mai ştiau nimic 

cu lunile sau chiar cu anii despre cei încarceraţi. Şansa acestora de a ieşi din izolarea cuştilor de 

beton era munca, însă cei care nu reuşeau să-şi realizeze norma erau pedepsiţi cu câte zece zile de 

carceră, unde se primea mâncare doar de două ori pe săptămână, 150 grame de pâine şi apă caldă. 

De asemenea, asistenţa medicală era un concept pur teoretic, comandanţii închisorilor ignorând 

probleme medicale ale deţinuţilor. 

Însă cel mai dur experiment, numit „fenomenul Piteşti”, a fost reeducarea prin tortură. A fost 

creat omul dezumanizat treptat și devenit astfel inuman. S-a încercat și s-a reușit controlarea și 

dominarea absolută a victimei din punct de vedere fizic, psihic și comportamental. S-a reușit chiar 

instituirea concretă a controlului mental. 

Piteștiul poate fi definit ca loc de detenție, instituție corecțională, închisoare politică, carceră 

comunistă, punct al gulagului din România, centru de reeducare, cameră de tortură sau fenomen, 

experiment, experiență de dezumanizare etc.   

Experimentul de reeducare de la Piteşti a presupus un proces amplu, prin demascare victimele 

fiind constrânse la delațiune și obligate prin tortură să se dezică de toate valorile sau credințele 

personale, să denunțe, să întineze și să-și declare public ura și disprețul față de familie, prieteni, 

mentori, față de sine și faţă de Dumnezeu, să facă declarații false prin care să-și compromită familia 

și cunoscuții, prin care să se recunoască culpabili de toate infracțiunile, fărădelegile și păcatele 

posibile sau imaginabile. Din mărturiile victimelor a reieşit faptul că un efect devastator a avut 

asistarea pasivă la torturarea altuia. Autoritățile au urmărit extinderea experimentului în alte unități 
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de detenție, transferul piteștenilor la Gherla, Canal și în alte închisori a condus la reeditarea 

experimentului de la Pitești2
. 

Astfel, mărturiile aduse de supraviețuitorii experimentelor totalitare de „reeducare comunistă” 

au scos în evidenţă faptul că reeducarea s-a transformat în închisorile comuniste dintr-un proces 

liber și deschis de reabilitare, într-un act de schingiuire a conștiinței şi de zdrobire a identității, prin 

folosirea unor tehnici de tortură fizică și psihică deținuții fiind forțați să tortureze la rândul lor, în 

același mod, alte victime, alți deținuți supuși reeducării. 

 

 

 

Bibliografie: 

Palmowski, Jan, Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană: de la 1900 până azi, vol. 1, 

Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007. 

Ionescu, Aristide, Dacă vine ora H, pe cine putem conta? File de Jurnal, Editura Zodia Fecioarei, 

Piteşti, 2011. 

www.literaturasidetentie.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea lucrării pentru simpozionul naţional interdisciplinar „CREDINŢĂ, ADEVĂR, CREAŢIE 

ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE” organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 
(Fotografie realizată de Cosmin Lifu) 

 

                                                           
2
 Aristide Ionescu, Dacă vine ora H, pe cine putem conta? File de Jurnal, Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 2011. 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

 

PARCUL CAROL 
 

 

Lifu Cosmin 

Prof. coordonator Nedelea Nicoleta-Doina 

 

Primăvara, când natura se redeşteaptă, nori negri şi grei se adună deasupra Parcului Carol din 

Bucureşti, situat în apropierea zonei centrale, panorama pe care ţi-o oferă esplanada monumentală 

oferind privirii silueta impunătoare a Palatului Parlamentului. 

Parcul a fost amenajat pe Dealul Filaretului, între anii 1900-1906, după planurile arhitectului 

francez Eduard Redont, fiind inaugurat pentru a sărbători 40 de ani de domnie a regelui Carol I şi 25 

de ani de regat. Cândva, aici se întindeau renumitele podgorii ale Bucureştiului, viile unde familiile 

se întâlneau să strângă strugurii gustoşi. Astăzi, îndrăgostiţii străbat parcul cu pas agale, urmărind 

mulţimea copiilor care se joacă. 

 

 

Parcul Carol 

(Fotografie realizată de Cosmin Lifu) 
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Peisaje naturale, alei sinuoase asfaltate, pante, scări, conifere, foioase, arbuşti, flori, toate te 

îndeamnă parcă să încerci a afla trecutul acestor locuri. Se spune că aici ar fi existat o clădire veche 

ce a slujit drept tribună unor luptători pentru libertatea poporului, ca Bălcescu, fraţii Goleşti sau 

Heliade şi de atunci i-ar fi rămas numele de „Câmpul Libertăţii”.  

Se mai spune că locul unde a fost construit Mausoleul ar fi blestemat, pentru că aici a existat 

frumoasa clădire a Palatului Artelor, în care funcţiona Muzeul Militar, clădire ce a ars în anul 1938, 

a fost afectată apoi de cutremurul din anul 1940, urmând să fie demolată în 1943. Parcul a fost 

complet reamenajat în perioada comunistă, când a purtat numele de Parcul Libertăţii. Palatul Artelor 

şi cascada care se afla în faţa lui au fost înlocuite cu monumentul construit între anii 1959-1963, 

numit „Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism” la 

inaugurarea din data de 30 decembrie 1963, numele fiind schimbat în „Memorialul Eroilor 

Neamului” în anul 2006. Se pare că mausoleul a fost aproape de a fi demolat în anul 2004, pentru a 

se construi aici Catedrala Mântuirii Neamului.  

O evoluţie sinuoasă a avut şi Mormântul Ostaşului Necunoscut, amplasat în anul 1923 în faţa 

Palatului Artelor, monument ridicat în memoria celor care s-au jertfit în Primul Război Mondial 

pentru întregirea neamului românesc. În anul 1958 este demontat şi mutat la Mausoleul de la 

Mărăşeşti, apoi readus în Parcul Carol în anul 1991, dar, pentru că în mausoleul conceput ca o 

necropolă se aflau înhumaţi dr. Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ştefan Gheorghiu, Leontin 

Sălăjan, a fost amplasat provizoriu până în anul 2006, când a avut loc reamplasarea sa pe locul 

iniţial. 

Istoria zbuciumată a acestui minunat colţ de natură nu te împiedică să admiri cadrul natural 

deosebit, prospeţimea, verdeaţa, monumentele, renumitele fântâni şi statui, dar şi cuplurile 

îndrăgostite sau copiii cu biciclete, cu role, tinerii, vârstnicii care se plimbă în această oază de 

linişte. Dacă este foarte cald şi soarele pârjoleşte totul în calea lui, ai parte de umbră şi răcoare. Dacă 

ai spirit filosofic poţi medita citind ceea ce este scris pe podul care traversează lacul din zona 

centrală a parcului: „Cu toţii suntem în şanţ, dar unii dintre noi privesc la stele”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmin Lifu 

Fotograful cercului „Valahia” 

(Fotografie realizată de prof. Nicoleta Nedelea) 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

 

Arta lemnului în Oltenia 
 

 

Beatrice Dobre şi Andreea Păsărelu   

  Prof. coordonator Daniela Petre   

 

Arta lemnului este unul dintre acele domenii în care virtuțile artistice ale meșterilor populari 

din Oltenia au fost împlinite, constituind în același timp realizări de seamă ale artei populare 

românești.  

Categorii de obiecte din lemn care îmbracă forme artistice se întâlnesc în aproape toate 

domeniile legate de activitatea gospodăriei ţărăneşti: arhitectura de construcţie, mobilier, unelte, 

obiecte de uz casnic. 

Tehnicile folosite în prelucrarea și ornamentarea lemnului sunt: incizia, crestarea, cioplirea și 

sculptura. Elementele arhitecturale pe care sculptura populară le pune în evidență sunt stâlpii 

prispelor și foișoarelor, ușile caselor. O piesă remarcabilă prin ornamentaţia sa, prin originalitatea 

compoziţiilor şi a motivelor este uşa de biserică sculptată de la începutul secolului al XIX-lea. 

Alături de motive decorative specifice artei lemnului, utilizate şi în alte zone etnografice, aşa cum 

sunt torsada, şarpele, soarele, luna, pe uşă sunt sculptate ornamentate precum cocoşul, maimuţa, 

broasca ţestoasă, vulturul bicefal, figuri de ostaşi, motive proprii, în general, covoarelor olteneşti. 

Mergând prin satele din Gorj, ușile și ferestrele sculptate cu diferite motive florale sau geometrice 

aduc aminte de marele sculptor Constantin Brâncuși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poarta tradiţională din zona Olteniei 

(http://www.romanianmonasteries.org/rom/images/poarta.jpg) 

 

O altă categorie de obiecte o reprezintă mobilierul compus din lăzi de zestre, dulapuri înalte, 

mese cu dulap, mese rotunde, scaune.  

Experienţa milenară în arta lemnului a învăţat meşterii întrebuinţarea adecvată a fiecărei 

esenţe lemnoase. Astfel, bradul şi stejarul (esenţe tari) au fost întrebuinţate la construcţii, fagul 

pentru lăzi de zestre, cornul şi alunul pentru bâte ciobăneşti şi codirişti de bici, frasinul pentru cadre 

de uşi şi ferestre, iar paltinul şi teiul pentru furci de tors, linguri, ploşti şi casete. 
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Obiecte de uz casnic realizate din lemn 

(http://www.crestinortodox.ro/files/image/Mestesuguri%20Traditionale/Prelucrarea%20lemnului/m

estesuguri%20traditionale%20prelucrarea%20lemnului.jpg) 

 

 

Material realizat cu ajutorul: 

https://www.muzeulolteniei.ro 

http://www.folcloroltenesc.ro/oltenia-traditii/ 

http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/arta-prelucrarii-lemnului-120123.html 

 

 

 

 

 

 

 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

 

Resursele naturale şi dezvoltarea durabilă 
 

 

Preduş Ionela-Jesica 

Prof. coordonator Nedelea Nicoleta-Doina 

 

I.Resursele naturale şi perspectivele lor 

Resursele naturale sunt elementele materiale utilizate ca materii prime, de care depinde însăşi 

existenţa populaţiei. 

În viziunea geografilor, resursele naturale reprezintă „totalitatea zăcămintelor de combustibili 

şi de minereuri, a terenurilor agricole sau potenţial agricole, a apelor şi a pădurilor de care dispune o 

ţară”
3
. 

                                                           
3
 Mihai Ielenicz, George Erdeli, Ion Marin, Dicţionar de termeni geografici pentru gimnaziu şi liceu, Editura Corint, 

Bucureşti, 2007, p. 198. 
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Pe de altă parte, ca să înţelegi perspectivele pe care le au resursele trebuie să vorbeşti despre 

rezerve, care se referă la „acea parte din totalul resurselor minerale şi energetice, măsurate sau 

estimate, care sunt economic utilizabile”
4
. 

Resursele energetice sunt importante pentru că energia este utilizată în toate domeniile 

economice şi sociale. Specialiştii apreciază că rezervele de combustibili fosili (cărbune, petrol, gaze 

naturale, şisturi bituminoase) mai ajung pentru cel mult două secole.  

Rezervele sigure de petrol sunt estimate la circa 140-180 miliarde tone, iar cele probabile la 

360 miliarde tone. La un consum mediu anual de 3 miliarde tone, acestea se vor epuiza în circa 50 

de ani.  

Gazele naturale au rezerve sigure de circa 140 000 miliarde m
3
 şi probabile de 300 000 

miliarde m
3
, iar în ritmul actual de consum, ele se vor epuiza în secolul XXI.  

Cărbunele are rezerve apreciate la peste 1 000 miliarde de tone, consumul mediu anual este de 

4,5 miliarde tone, astfel că aceste resurse se vor epuiza în circa 230 de ani.  

Dintre resursele metalurgice, fierul are rezerve sigure apreciate la circa 150 miliarde tone şi 

cele potenţiale la 230 miliarde tone, care ajung între 170 şi 230 de ani, la o producţie medie anuală 

de 880 milioane tone. 

Manganul are rezerve estimate la 812 milioane tone, producţia medie anuală de 7 milioane 

tone, ceea ce înseamnă că va ajunge aproape 110 ani. 

Cuprul are rezerve sigure de 310 milioane tone, care pot asigura consumul pentru 30 de ani; 

plumbul are rezerve de 63 milioane tone, care pot asigura consumul în următorii 10 ani; zincul are 

rezerve de 140 milioane de tone, care pot asigura consumul pentru 20 de ani
5
. 

Fiecare epocă istorică a avut un anumit mod de producţie, care s-a reflectat şi în consumul 

resurselor naturale. De foarte mult timp au loc discuţii despre epuizarea resurselor naturale şi chiar 

dacă ar fi descoperite zăcăminte noi, acestea nu ar putea să prelungească foarte mult existenţa 

acestor resurse neregenerabile, astfel încât să satisfacă nevoile atât casnice, cât şi industriale ale 

societăţii actuale.  

 

II.Epuizarea resurselor naturale 

Într-un studiu privind problemele globale ale omenirii se subliniază: „Consumul de resurse 

naturale sau obţinute din acestea a crescut şi el foarte mult: dacă în 1900 se consumau zilnic doar 

câteva mii de barili de petrol, în 1997 cantitatea de petrol consumată zilnic s-a ridicat la 72 milioane 

de barili; cantitatea de metale folosită a crescut de la 20 milioane tone anual la 1,2 miliarde tone; 

producţia de hârtie a crescut numai între 1950 şi 1996 de 6 ori, atingând 281 milioane tone”
6
. 

După cum se poate observa, rezerva mondială de resurse naturale este în scădere din cauza 

consumului mare. De-a lungul ultimelor două secole, acţiunea omului asupra resurselor s-a extins. 

Activităţile industriale au modificat şi intensificat consumul resurselor deoarece s-au dezvoltat 

continuu şi s-au diversificat. Pentru că s-a înregistrat şi o creştere numerică însemnată a populaţiei, 

consumul resurselor s-a amplificat şi mai mult, nevoile populaţiei impunând producţii tot mai mari, 

deci resurse tot mai multe. Consumul excesiv a dus la concluzia că astăzi avem nevoie de o planetă 

şi jumătate pentru susţinerea traiului. 

„Ratele de creştere a populaţiei, asemenea celor înregistrate în prezent, nu au nici un precedent 

istoric. În cea mai mare parte a existenţei noastre ca specie, numărul populaţiei s-a măsurat în mii de 

indivizi, iar în prezent se măsoară în miliarde. Evoluţia ne-a obişnuit să concurăm cu alte specii, să 

supravieţuim şi să ne înmulţim, dar nu ne-a pregătit pentru a face faţă cu bine pericolului pe care îl 

                                                           
4
 Ibidem, p. 199. 

5
 George Erdeli, Nicolae Ilinca, Elena Matei, Silviu Costachie, Cătălina Şerban, Geografie: clasa a XI-a, Editura 

Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2006, pp. 92-96.  
6
 Lester R. Brown (coord.), Starea lumii 1999. Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, p. 23. 
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reprezentăm noi înşine prin creşterea necontrolată a populaţiei umane. Aşa cum populaţia a crescut 

la mai mult decât dublul său, în acelaşi mod a sporit venitul pe individ. Combinaţia dintre creşterea 

populaţiei şi sporirea veniturilor a determinat o dezvoltare de 5 ori mai rapidă a economiei mondiale 

de-a lungul acestei perioade”
7
. 

Utilizarea succesivă a diferitelor resurse a determinat creşterea nivelului de trai al societăţii 

omeneşti, dar şi efecte negative, deoarece fiecare industrie este generatoare de poluanţi şi de deşeuri. 

Se poate spune că generaţia actuală consumă mai mult decât este nevoie, scăzând astfel nivelul de 

trai al generaţiilor viitoare.  

 

III.Gestionarea resurselor şi dezvoltarea durabilă 

„Ritmul istoriei se accelerează pe măsură ce limitele naturale ale Pământului se ciocnesc cu 

cerinţele umane mereu în creştere. Din ce în ce mai des exploatarea umană intră în conflict cu 

capacitatea de regenerare a bancurilor de peşti, a pădurilor, a rezervelor de apă, a solurilor, precum 

şi cu capacitatea ecosistemelor terestre de a absorbi dioxidul de carbon”
8
. 

Dacă multă vreme, omul a fost preocupat doar de obţinerea unor avantaje din exploatarea 

naturii, nefiind interesat de protejarea acesteia, crizele de mediu şi accidentele ecologice care au 

devenit din ce în ce mai frecvente în secolul al XX-lea, au impus apariţia unor noi concepte, asa cum 

este dezvoltarea durabilă. Întrucât multe resurse se află în pragul epuizării, gestionarea resurselor 

este esenţială pentru a se asigura o astfel de dezvoltare. 

Dezvoltarea durabilă este un concept potrivit căruia nevoile actuale trebuie satisfăcute fără a fi 

compromise posibilităţile de satisfacere a nevoilor generaţiilor viitoare, deci asigurarea unui 

echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului
9
. 

Acest concept a fost lansat pentru prima dată la Conferinţa O.N.U. asupra Habitatului Uman 

de la Stockholm în anul 1972, dar s-a consacrat abia în 1987, cu ocazia Conferinţei Mondiale pentru 

Mediu şi Dezvoltare, când Comisia Brundtland a publicat Raportul „Viitorul nostru comun”.    

„Noi împrumutăm de la generaţiile care vor veni un capital ecologic, ştiind precis că nu îl vom 

putea nicicând restitui. Ele vor avea tot dreptul să ne reproşeze că am fost aşa de risipitori, dar nu 

vor putea niciodată să recupereze ceea ce le datorăm. Acţionăm astfel, pentru că noi nu avem de dat 

socoteală nimănui: generaţiile viitoare nu votează, nu au nici o putere politică sau financiară, nu se 

pot ridica împotriva deciziilor noastre” se mai precizează în Raportul Brundtland
10

.    

Folosirea raţională a resurselor naturale capătă astfel o nouă dimensiune legată şi de echilibrul 

ecologic. Exploatarea neraţională a resurselor a dus la deteriorarea mediului, astfel încât se pune din 

ce în ce mai mult accent pe protecţia mediului natural şi ameliorarea acestuia. Transformările care 

au loc la nivel global în ceea ce priveşte calitatea mediului, impun găsirea unor soluţii pentru a 

asigura menţinerea echilibrului ecologic al planetei, în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

Astfel, în afară de utilizarea raţională a resurselor naturale prin evitarea risipei şi conservarea 

resurselor neregenerabile şi în curs de epuizare, printre principalele probleme puse în faţa dezvoltării 

durabile se numără şi:  

-asigurarea unui echilibru optim între dezvoltarea economică şi păstrarea caracteristicilor 

mediului înconjurător; 

-utilizarea optimă a resurselor umane şi mărirea gradului de pregătire al acestora pentru a face 

faţă modificărilor viitoare; 

                                                           
7
 Lester R. Brown, Hal Kane,  Nicholas Lenssen, Semne vitale 1995. Tendinţe care ne modelează viitorul, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1996, pp. 13-14. 
8
 Ibidem, p. 13. 

9
 Mihai Ielenicz, George Erdeli, Ion Marin, op. cit., p.71. 

10
 World Commission on Environment and Development, 1987, coordonată de doamna Gro Harlem Brundtland, fostă 

prim-ministru al Norvegiei. 
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-dezvoltarea unor tehnologii nepoluante, necesare înlocuirii treptate a actualelor tehnologii 

care duc la degradarea mediului înconjurător; 

-realizarea unor negocieri şi acorduri care să permită identificarea unor direcţii de acţiune în 

domeniul economic şi al mediului înconjurător, în prima parte a secolului al XXI-lea
11

. 

Despre aceste probleme se discută de decenii, dar progresele par neînsemnate. Este foarte clar 

că prin folosirea combustibililor fosili sunt poluate atmosfera, solul şi apele, că încălzirea globală 

generată de creşterea cantităţii gazelor de seră va avea efecte nedorite asupra mediului înconjurător, 

dar nu există încă un consens între ţări, regiuni sau comunităţi în privinţa mediului şi dezvoltării.  
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 
 
 
 
 

Dimensiunea istorică a globalizării 
 

 

Hârleşteanu Răzvan 

Prof. coordonator Nedelea Nicoleta-Doina 

 

I.Definirea şi caracterizarea globalizării 

Considerat conceptul anilor '90, globalizarea nu are încă o definiţie precisă şi universal 

acceptată în literatura de specialitate întrucât include o mulţime de procese din diverse domenii ale 

societăţii umane. De aceea este definită ca fenomen, proces, strategie sau ideologie. 

Explicată de istorici, globalizarea reprezintă „interdependenţa crescândă între sistemele 

politice, sociale şi economice dincolo de graniţele naţionale şi regionale”
12

. 

Pentru geografi, globalizarea este un proces „dinamic al creşterii interdependenţelor dintre 

state, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în viaţa economică, politică, 

socială şi culturală a popoarelor; problemele devin tot mai globale decât naţionale, cerând, la rândul 

lor, o soluţionare globală”
13

. 

Economiştii înţeleg prin globalizare „procesul de generalizare a interdependenţelor între 

economiile naţionale ale ţărilor lumii, pe baza liberalizării tuturor fluxurilor economice 

internaţionale: de mărfuri şi servicii, de capitaluri, de tehnică şi tehnologii, de forţă de muncă şi, 

îndeosebi, prin creşterea rolului firmelor transnaţionale”
14

.   

Descrierea acestui proces arată că „societăţile se schimbă într-un ritm care sfidează percepţia 

şi adaptarea. Este mai multă schimbare decât putem digera. Peste planetă sunt aruncate plase care o 

strâng ca şi cum ar apăra-o de dezintegrare. Una este a comunicării instantanee, alta a informaţiei 

nelimitate, alta financiar-bancară şi a economiei globale; o reţea se referă la ecologie, alta este a 

instituţiilor politice şi de securitate, a problematicii comune, toate suprapuse pe vechea reţea a 

oamenilor de ştiinţă şi pe cea străveche a idealului universal. Numim strângerea planetei în năframe 

şi năvoduri, globalizare”
15

. 

Se consideră că procesul de globalizare este caracterizat prin „slăbirea controlului statului  

într-o serie de sectoare ale vieţii economice şi sociale: finanţe, informatică, transportul bunurilor, 

serviciile ecologice şi mişcările populaţiei. În al doilea rând, pârghiile globalizării au dus la 

fragmentarea statelor şi a societăţilor, creşterea gradului de violenţă şi conflicte civile, 

marginalizarea unor grupuri întregi în cadrul unor societăţi speciale şi chiar a unor state în cadrul 

economiei globale. 

Globalizarea poate fi şi benefică, dacă privim la puterea pe care o oferă tehnologiile moderne 

de comunicare şi informaţie, la reţelele de calculatoare; astfel oricine are acces la un calculator poate 

accesa cu uşurinţă şi biblioteci, baze de date, ştiri de ultimă oră. Nu există o singură sursă pentru 
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 Jan Palmowski, Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană: de la 1900 până azi, vol. 1, Editura BIC ALL, 

Bucureşti, 2007, p. 361. 
13

 Mihai Ielenicz, George Erdeli, Ion Marin, Dicţionar de termeni geografici pentru gimnaziu şi liceu, Editura Corint, 

Bucureşti, 2007, p. 99. 
14

 Gheorghe Creţoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur, Economie, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 508-509.  
15

 Mircea Maliţa, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului XXI, Editura Nemira, 

Bucureşti, 1998, p. 13. 
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aceste informaţii şi, practic nu există un mod de a controla acest fenomen. Dacă informaţia şi 

cunoştinţele, în general, reprezintă putere, atunci accesul la putere este mai echitabil şi unui număr 

mai mare de oameni decât oricând în istoria umanităţii”
16

. 

 

II.Formele istorice ale globalizării 

Majoritatea cercetătorilor consideră că fenomenul globalizării a început în secolul al XIX-lea, 

fiind generat de modificările culturale, religioase, economice determinate de revoluţia industrială şi 

dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, dar există şi păreri care susţin că globalizarea este un proces mult mai 

vechi, început cu migrarea preistorică a grupurilor de vânători ce a marcat începutul marilor migraţii 

şi a dus la popularea tuturor continentelor. 

După ce s-a încheiat această populare, triburile formate au început să cultive terenurile şi să 

crească animale, meşteşugarii lucrau arme, vase, unelte, bijuterii, apoi triburile s-au unit şi au format 

state, care au început să cucerească teritorii vecine şi să exploreze regiuni necunoscute. Construirea 

de drumuri, apariţia mijloacelor de locomoţie, descoperirile tehnice, mai ales cele din domeniul 

navigaţiei, dezvoltarea schimburilor dintre diferite popoare şi apoi între regiunile globului după 

marile descoperiri geografice constituie începutul acestui fenomen. Diversificarea şi intensificarea 

schimburilor dintre Lumea Veche şi Lumea Nouă au contribuit la creşterea producţiei şi a 

activităţilor de transport, au stimulat totodată dezvoltarea manufacturilor şi înflorirea comerţului cu 

aceste produse.  

Au avut loc apoi alte forme care pot fi considerate ca fiind răspândite la nivel global, cum este 

transmiterea unor boli precum ciuma sau lepra, care au generat numeroase epidemii, migraţiile 

populaţiei de la sfârşitul epocii moderne, impactul creştinismului şi chiar dominaţia engleză pe 

mările  lumii ce s-a reflectat şi la nivel economic întrucât „Anglia a avut grija permanentă să-şi 

plaseze ştiinţa ei economică odată cu mărfurile sale; în fiecare ladă cu marfă englezească, se îngrijea 

ca să ambaleze şi cât o bucăţică din evanghelia economică a lui Adam Smith”
17

.  

Domeniul comunicaţiilor s-a răspândit rapid, o dată cu inventarea telefonului, telegrafului, 

comunicaţiilor radio. Industrializarea, urmată de urbanizare, construcţiile, locurile de muncă, 

liberalizarea comerţului au dus la conturarea unui alt stil şi nivel de viaţă, toate aceste schimbări 

răspândindu-se mai întâi la nivel regional, apoi global. 

Cele două războaie mondiale au determinat modificări importante pe Glob, în afară de 

relocarea resurselor, reducerea producţiei, marile pierderi economice şi umane, urmând şi puternice 

fenomene inflaţioniste. 

Se consideră că globalizarea contemporană a apărut la sfârşitul celui de Al Doilea Război 

Mondial când lumea s-a împărţit în două tabere, au apărut state noi în Africa, sud-estul Asiei, 

Orientul Mijlociu, zona Pacificului ca urmare a procesului de decolonizare şi a fost creată o nouă 

ordine mondială prin crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite, care avea ca scop menţinerea păcii şi 

securităţii mondiale, dezvoltarea relaţiilor de colaborare între naţiuni şi realizarea cooperării în 

vederea rezolvării diverselor problemelor internaţionale. Războiul Rece a divizat lumea în cele mai 

multiple aspecte legate de viaţa economică, socială, culturală. Globalizarea de după Războiul Rece 

înlocuieşte lumea bipolară cu multipolaritatea exprimată în primul rând de regionalizare, care este 

un proces complementar. 

A luat naştere un sistem economic unic, răspândit peste tot în lume, având în vedere că pieţele 

de pe fiecare continent interacţionează. Tendinţa de a construi o piaţă globală s-a bazat pe oferirea 

de produse cunoscute şi dorite de consumatorii tuturor continentelor.    
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 Florina Bran, Ildiko Ioan, Globalizarea şi mediul, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, p. 10. 
17

 Mihail Manoilescu, Teoria protecţionismului şi a schimbului internaţional, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1986, p. 45. 
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III.Dimensiunea actuală a globalizării 

Se pare că procesul de globalizare s-a intensificat mult în ultimele decenii, o dată cu 

dezvoltarea tehnologiei, mai ales în domeniul calculatoarelor, care au dus la un ritm rapid de 

circulaţie a informaţiilor, de comunicare şi transport între diferite zone ale planetei. Dacă revoluţiile 

tehnologice precedente aveau la bază transformarea energiei şi materialelor, revoluţia actuală 

transformă timpul şi distanţa. 

În prezent, când lumea contemporană este formată din circa 200 de entităţi, economii 

naţionale şi teritorii aflate într-o strânsă interdependenţă, dintre care peste 190 sunt state membre ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, globalizarea a cunoscut schimbări multiple. 

Ceea ce a intervenit ca noutate la sfârşitul secolului XX a fost: 

1)accelerarea ritmului de comunicare prin intermediul reţelelor mondiale de calculatoare şi 

sistemelor prin satelit; 

2)răspândirea unor culturi globale de consum şi a culturii populare; 

3)internaţionalizarea problemelor interne, ca de pildă prin emigrare şi mişcări sociale; 

4)aparenta victorie a capitalismului după 1989, care a determinat organizarea lumii potrivit unor 

principii similare de economie politică; 

5)o cultură de inovaţii şi schimbări permanente la locul de muncă, ce a determinat apariţia unui 

sentiment de instabilitate pentru că locurile de muncă şi sistemele sociale nu mai prezintă 

siguranţă
18

. 

În acest context, principalii factori ai globalizării au devenit societăţile transnaţionale, 

organizaţiile subregionale, regionale şi interregionale prin care se realizează cooperarea, precum şi 

organizaţiile economice internaţionale care dispun de mecanisme şi reguli adecvate, în special 

Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.), Banca Mondială (B.M.), Organizaţia Mondială a Comerţului 

(O.M.C.) sau Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.). 

De aceea, globalizarea a devenit unul dintre conceptele cele mai des utilizate în limbajul 

internaţional, nu numai în sfera relaţiilor economice, ci şi în sfera politicului, societăţii şi culturii.  
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Pregătirea lucrării pentru Concursul multidisciplinar „Alexandru Tudor Miu” 

organizat de Liceul Tehnologic Energetic Câmpina 

(Fotografie realizată de Cosmin Lifu) 
 
 

 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

Pe data de 12 aprilie 2017 s-a desfăşurat Concursul de desene, colaje, postere „Eu preţuiesc 

apa şi pădurea!”, organizat de cercul „Valahia”, care a realizat şi o expoziţie cu lucrările înscrise în 

concurs. 

Vă prezentăm câteva dintre aceste lucrări, sperând să vă motivăm suficient pentru a vizita 

expoziţia noastră. 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

Am publicat în primul număr al revistei „Timp şi spaţiu” un articol despre inginerul, 

profesorul şi arhitectul Grigore Cerchez.  

Prezentarea PowerPoint care a stat la baza acestui articol realizat de elevul Cristian-Andrei 

Pîrlea a obţinut MENŢIUNE la Concursul interjudeţean „Oameni-Locuri-Fapte” organizat de Liceul 

Energetic Târgu Jiu, judeţul Gorj. 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

 

Despre bucătaria indiană 
 

Material realizat de elevul 

Stelian Ivaşcu 

 

Într-o ţară ca India, unde se vorbesc peste 40 de limbi şi 1 600 de dialecte, gastronomia nu 

avea cum sa nu facă parte din ceea ce defineşte această ţară. 

Fiecare din cele 7 teritorii care o compun au propriile tradiţii, cultură şi mâncare şi e ciudat că 

multă lume crede că singurul lucru care defineşte bucătăria indiană este curry. Acesta este însă doar 

unul dintre condimentele şi aromele care dau savoare felurilor de mâncare indiene. Fiecare regiune 

are amestecul ei specific de mirodenii şi reţete secrete pe care nu le vom regăsi în alte părţi. 

Mesele indienilor, chiar şi cele zilnice, sunt compuse din 2-3 feluri de mâncare cu pui sau 

peşte, garnituri variate cu orez, murături şi desert. Să pregăteşti şi să împarţi mâncarea cu oaspeţii tăi 

e semnul suprem de ospitalitate în India. 

În nordul muntos al Indiei, ardeii iuţi, şofranul, laptele, iaurtul şi untul sunt favoritele culinare, 

în timp ce în sudul fierbinte piperul, orezul, tamarinul şi nuca de cocos sunt printre ingredientele 

favorite la masă. Estul este finul cunoscător al felurilor cu muştar şi peşte, în timp ce în vest indienii 

au adoptat uşor ingrediente occidentale. 

Aşa cum era de aşteptat, în ultimii ani bucătăria indiană a 

pătruns în forţă şi pe piaţa românească, doar în Bucureşti 

existând zeci de localuri şi restaurante cu specific indian. 

Pentru a experimenta un pic savoarea bucătăriei indiene am 

vizitat restaurantul Kumar’s Agra Palace, situat pe strada 

Alexandru Moruzzi Voievod nr. 78, sector 3, Bucureşti. Acest 

restaurant este unul din cele mai încăpătoare restaurante indiene 

din Bucureşti, capacitatea totală fiind de 200 de persoane. 

Am primit aperitivele din partea casei, lipie indiană 

crocantă, servită cu trei tipuri de sosuri indiene - dulce, picant şi 

sărat. 

Am comandat Tandoori  Chicken, care este pui marinat în pastă de usturoi şi ghimbir, iaurt şi 

condimente. Are culoarea roşie, dată de chili, dar şi un gust extraordinar. 

Am încercat şi Chicken Biryani, o specialitate tradiţională ce conţine bucăţi suculente de pui 

și orez basmati gătite cu şofran şi apă de trandafiri. Carnea şi orezul sunt gătite împreună, aşa că 

aroma cărnii intră în orez şi îl face şi mai gustos. 

Varianta indiană de shaorma, Chicken Kathi roll, conţine pui picant tandoori, înfăşurat      

într-un rulou din ou şi servit cu mentă. 

Ca desert am încercat Kheer - orez cu lapte şi cremă cu aromă de trandafiri şi şofran; Bebinca 

- un fel de budincă făcută din straturi subţiri de clătite din lapte de cocos; Gulab Jamun - desert 

foarte popular îndulcit cu zahăr şi sirop de miere.  

În privinţa băuturii, tradiţionalul lassi este făcut cu iaurt, apă şi fructe (pulpă de mango, de 

exemplu), decorat cu fistic prăjit. 

Consider că a fost un mod plăcut de a petrece câteva ore în intimitatea gastronomiei indiene, 

savurând preparate specifice la preţuri acceptabile. 

Ataşez fotografii relevante pentru experienţa trăită. 
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                                           Kheer 

 

 

 

 

 

 

 

      Gulab Jamun 
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 REŢETA NUMĂRULUI  

 

 

REŢETA  NUMĂRULUI  2 

 

Material realizat de elevul 

Apostol Daniel-Cătălin 

Prof. coordonator Daniela Petre 

 

Choux a la creme 
 

Aluatul (pate a choux) 

 125 g făină 

 125 ml apă 

 125 ml lapte  
 1 praf de sare 

 125 g de unt 80% grăsime 

 5 ouă 

 

Umplutura: 

 1 porţie cremă de vanilie 

 200 g smântână pentru frişcă 

 1 lingură zahăr pudră 

 zahăr pudră pentru finisat 

 

Mod de preparare : 

1.Laptele, apa, un praf de sare și untul tăiat în bucățele se pun pe foc, într-o cratiță. 

 

2.Când lichidul dă în clocot, se adaugă făina, toată deodată. Se amestecă viguros cu o lingură de 

lemn timp de 3-4 minute, până când aluatul se adună la un loc într-o masă compactă. Se continuă să 

se amestece pe foc până când aluatul se „usucă”, adică până când pe fundul cratiței se formează o 

peliculă albicioasă. Se dă cratița deoparte de pe foc și se așteaptă 10 minute să se răcorească. Tot 

acum se poate porni cuptorul, setat la 200 de grade Celsius. 

 

3.Rând pe rând, se adaugă câte un ou întreg, amestecând energic cu lingura de lemn sau cu mixerul 

(mai bine cu mixerul) după fiecare ou adăugat.  

 

4.Se toarnă aluatul într-un poș și se formează mici grămăjoare într-o tavă acoperită cu hârtie de copt, 

lăsând spațiu între ele, pentru că vor crește mult la copt. Se poate turna aluatul în tavă sub formă de 

bastonașe și se obțin eclere.  

 

5.Chou-urile se coc timp de 10 minute în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, până când se umflă 

bine și încep să devină aurii, apoi se reduce focul la 170 de grade Celsius și se pornește ventilația. 

Se coc în continuare încă 20-25 de minute, să se usuce bine în interior.  

 

6.Se lasă chou-urile să se răcească bine apoi se taie căpăcele și se umplu cu crema de vanilie și se 

decorează cu frișcă bătută și zahăr pudră vanilat.  
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

Ultima activitate organizată de cercul „Valahia” în anul şcolar 2016-2017 a fost Concursul de 

postere „Evenimente care au schimbat lumea în ultimul mileniu”, pe data de 7 iunie 2017. 
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Mult succes în noul an şcolar! 

Vă aşteptăm pe toţi cei care doriţi să deveniţi membri ai cercului „Valahia”. 

Informaţii vă poate oferi preşedinta cercului, eleva Diana Mocanu (clasa a XII-a A). 


