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 RECTORULUI USAMVB „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”  

DIN TIMIŞOARA 

 

În contextul zilelor încărcate de atmosfera 

sărbătorii Învierii Domnului, consider că este oportun 

să facem o incursiune în ceea ce înseamnă pregătirea 

acestor sărbători, amintindu-ne de tradiţie, 

semnificaţie şi implicaţiile acestui eveniment în 

vieţile noastre. Sărbătoarea Pascală este, 

dintotdeauna, momentul care ne aduce mai aproape 

unii de alții, este momentul iertării și al împăcării, al 

gândurilor bune și curate, fiind cea mai veche şi 

importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin 

sacrificiul lui Iisus Hristos. 

Încă de la începuturile sale, creştinismul a avut ca 

simbol major egalitatea, precum şi pe aceea că Iisus 

reprezenta mielul pentru sacrificiu. Este, de altfel, 

esenţa creştinismului, cu care a cucerit întâietatea 

chiar în zone unde dominau alte religii.  

Dincolo de orice discuţii, speculaţii, interpretări ori analize rămâne, aşadar, un fapt 

incontestabil: Paştele este cea mai mare sărbătoare a tuturor creştinilor. Există însă analişti 

care afirmă faptul că celebrarea Paştelor primăvara ţine de rituri, obiceiuri şi credinţe mult 

mai vechi, care datează din Antichitate. Spre exemplu, sacrificarea mielului era însoţită de un 

scenariu ritual care cuprinde stropirea cu apă sfinţită, trasarea unei cruci cu cuţitul pe cap sau 

numai actul de sfinţire la biserică al animalului deja tăiat sau chiar preparat.  

 Amintindu-ne de vechile tradiţii, în atmosfera inegalabilă a Sărbătorilor Pascale 

suntem invitaţi la reflecţie, la dăruire, la răspândirea în jurul nostru a luminii lăuntrice ascunse 

în fiecare din noi, care ne poate armoniza cu mediul din jurul nostru şi poate fi binefăcătoare 

pentru toţi cei din jur. Este momentul când cele 4 taine divine - încrederea, lumina, iubirea și 

speranța – învie în noi dorinţa renaşterii şi redescoperirii de sine!  

Cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale vă adresez din partea comunității academice a 

universității noastre, cele mai calde urări pentru toți cei care împărtășesc bucuria Învierii 

Domnului. Vă rog să primiți gândurile mele senine și fie ca această mare sărbătoare să vă 

aducă tuturor pace, speranță și bucurii. Sărbători cu bucurie și lumină! 

Cu deosebită consideraţie, 

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

Profesor dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 
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CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN CULTURA MARE  

ÎN PRIMĂVARA ANULUI 2019 

 

    Iarna care tocmai a trecut, nu a fost rea pentru cultura mare. Temperaturile negative  

înregistrate nu au pus în pericol culturile semănate în toamnă la timp, răsărite, înfrățite, în 

cazul cerealelor și cu rapița în faza de rozetă. 

Totuși, datorită secetei din toamnă, în multe ferme de câmp semănatul a întârziat și s-a 

realizat într-un pat germinativ mai puțin corespunzător, condiții în care răsărirea s-a produs cu 

multă întârziere, sau chiar nu s-a produs până la data intrării în iarnă. În această situație, în 

primăvară au fost ferme în care culturile de toamnă au ieșit slăbite și cu densitate mică, iar în 

unele ferme culturile de rapiță au fost compromise. 

Încă din luna ianuarie în fermele de câmp s-au făcut determinări, prin metoda monoliților, 

privind densitatea plantelor și starea lor de vegetație și în funcție de aceasta s-au luat 

hotărârile necesare, respectiv: 

• în culturile cu densitate mică și neînfrățite s-a procedat la fertilizarea cu azot pe teren 

încă înghețat, iar pe culturile cu densitate normală și înfrățite această lucrare trebuie 

efectuată în prezent, prevenind astfel căderea plantelor, câr și sensibilizarea acestora la 

bolile specifice perioadei; 

• în această perioadă se definitivează planul de cultură pentru acest an, având în vedere 

că  pe anumite suprafețe culturile de rapiță au fost  întoarse. Lucrările solului pe aceste 

suprafețe trebuiesc efectuate cât  mai superficial, pentru a preveni pierderea apei 

necesare încolțirii semințelor  din cultura care se va însămânța; 

• pregătirea patului germinativ pentru toate culturile trebuie făcută cu atenție, astfel ca 

în sol întreaga cantitate de apă acumulată de-a lungul iernii să fie păstrată. Pentru 

aceasta sunt de preferat cultivatoarele de toate tipurile, și numai acolo unde situația o 

impune se vor folosi grapele cu discuri; 

• atenție deosebită trebuie acordată depistării, încă din fază incipientă, atacului de 

dăunători și boli.  Dintre bolile la cereale frecvente sunt făinarea (Erysiphe graminis), 

fuzarioza (Fusarium graminearum), bolile care produc  înegrirea bazei tulpinii și 

pătarea în  ochi (Ophiobolus graminis, Cercosporella herpotrichoides), septoriozele 

(Septoria tritici și S. nodorum). Dintre dăunătorii cei mai frecvenți, în această perioadă 

pot fi: gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides), viermii sârmă (Agriotes spp), afidele, 

gândacul bălos (Lema melanopa) ș.a.  
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  Principalele date tehnice privind semănatul culturilor sunt redate în tabelul următor: 

Cultura 

Temperatura 

minimă de 

încolțire 0C 

Perioada 

de semănat 

Densitatea 

Culturii 

Cantitatea 

de sămânță 

kg/ha 

Distanța 

între 

rânduri 

Adâncimea 

de semănat 

Grâu de 

p-vară 
1 -3 martie 400-500 b.g./m2 200-250 12,5 4 - 5 

Secară de 

p-vară 
1-3 martie 400-500 b.g/m2 140-180 12,5 3 - 6 

Triticale de 

p-vară 
1-3 martie 450-500 b.g./m2 220-280 12,5 3 - 6 

Orzoaică 

de p-vară 
2-3 martie 450-500 b.g./m2 160-200 12,5 2 - 4 

Ovăz 2-3 martie 
450-500 

b.g./m2 
120-140 12,5 2 - 4 

Mazăre 1-3 martie 125-140 b.g./m2 250-300 12,5 5 - 6 

Lintea 4-5 martie 

180-220 b.g./m2 

la lintea mare , 

250-300 b.g./m2 

la lintea mică 

80-100 12,5 3 - 5 

Năut 3-4 martie 40-50 b.g./m2 80-120 50 5 - 7 

Lupin alb 6-4 martie 50-60 b.g./m2 200-240 25-70 3 - 4 

Bob 3-4 martie 40-60 b.g./m2 180-300 50-60 6 - 8 

Sfeclă 

zahăr 
3-5 martie 

200-220mii 

b.g./ha 
5 - 12 45-50 2 - 4 

In ulei 5 martie 
800-1000 

b.g./m2 
80-100 12,5 2 - 3 

Șofrănel 5 martie 
200 mii 

plante/ha 
30-40 70 6 - 10 

Cartof 6-7 

Extratimpurii 

Martie 

 

 

Neîncolțiți 

Martie- 

aprilie 

45-70 mii 

cuiburi/ha 

Timpurii 70-75 

mii cuiburi/ha 

Semitimpurii 

60-65 mii 

cuiburi/ha 

Semitârzii 55-

60 mii 

cuiburi/ha 

Târzii 45-55 mii 

cuiburi/ha 

500-4000 50-80 7 - 12 

Floarea 

soarelui 
7 aprilie 

45-60 mii 

plante/ha 
4 – 5,5 70 4 - 7 

Soia 7-8 aprilie 
45-55 b.g./m2 

70-100 
50 sau benzi 

45/60-70 
2,5 - 4 

Porumb 8-10 aprilie 
45-80 mii 

plante/ha 
15-25 70 5 - 8 

Fasole 8-10 aprilie 40-55 b.g./m2 80-200 45-50 4 - 6 
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Folosiți la semănat obligatoriu numai  sămânță tratată împotriva bolilor și a 

dăunătorilor! Când tratamentele se fac în cadrul fermei, utilizați numai substanțe 

admise, cu respectarea tuturor instrucțiunilor care însoțesc produsul! 

O lucrare de mare importanță din această perioadă o reprezintă combaterea chimică a 

buruienilor. Pentru eficacitate maximă a acestei lucrări  se impune respectarea următoarelor: 

• analizarea compoziției floristice a buruienilor pentru alegerea corectă a erbicidului; 

• mecanismul de acțiune al erbicidului folosit; 

• momentul optim de aplicare și echipamentele cu care se execută tratamentul; 

• cantitatea de apă folosită la hectar în funcție de metoda de aplicare (terestru sau cu 

aviația); 

• sensibilitatea soiurilor față de anumite erbicide și faza de vegetație când se execută 

tratamentul; 

• sensibilitatea culturilor din parcelele învecinate, când tratamentul se face cu aviația. 

 

RESPECTAȚI REGILILE DE PROTECȚIA MUNCII  ȘI  A MEDIULUI ! 

 

Prof. dr. ing. Adrian Borcean              Prof. dr. ing. Gheorghe David 
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VIŢA-DE-VIE - PLANTĂ DECORATIVĂ 

Vita de vie prin rodul și aspectul său a constituit pentru om o atracție și o enigmă în 

același timp. Din cele mai vechi timpuri omul și-a dorit tovărășia viței de vie pe care a 

cultivat-o la început în jurul locuinței, apoi în gradini și plantații. 

Cultivată în jurul locuinței vița de vie aduce bucurie ochiului prin aspectul plăcut și 

formele ornamentale în care se poate conduce, apoi satisface cele mai rafinate gusturi prin 

prospețimea, savoarea,dulceața și aroma strugurilor și nu în ultimul rând aduce alinare 

sufletului datorită efectului calmant și curativ al vinului consumat cu moderație. 

În continuare prezentăm pe scurt câteva forme ornamentale de conducere aviței de vie 

în cadrul amenajărilor peisagere din jurul locuinței familiale. 

Bolta de viţă de vie este întâlnită foarte des în grădinile familiale, la intrarea în blocuri 

sau în parcuri. Acest mod de a conduce coardele este foarte decorativ şi practic, dacă soiurile 

sunt bine alese  şi corect dirijate bolta asigură un rod bogat, iar umbra şi verdeaţa bucură 

ochiul privitorului. 

Boltele de viţă de vie îmbracă alei sau drumuri de acces, au lăţimea de cel puţin 3,5 – 

4,0 m şi înălţimea de 2,6 – 3,0 m, iar lungimea se stabileşte în funcţie de spaţiul disponibil şi 

de dorinţa cultivatorului. 

Pentru construcţia scheletului boltei este indicat să se folosească material metalic – 

ţevi tubulare sau profile T - pentru arcade şi sârmă galvanizată cu Ø= 2,2 – 2,8 mm pentru 

susţinerea vegetaţiei. La realizarea arcadelor se pot folosi stâlpi din beton sau lemn, dar au 

rezistenţă mai redusă şi sunt mai puţin decorativi. 

Arcadele sunt dispuse la 3 – 5 m distanţă unele de altele şi sunt fixate în sol cu beton, 

iar la partea superioară pot avea diferite forme. Sârma galvanizată este instalată în părţile 

laterale ale arcadelor, prima sârmă se va fixa la înălţimea de 70 – 80 cm, următoarele  la 35 – 

40 cm una de alta. Sârmele care susţin trunchiul şi etajele de cordoane vor fi mai groase. 

Între butuci distanţa de plantare este de 0,7 – 1,2 m, în funcţie de forma de conducere 

care poate fi: palmetă sau cordon vertical cu punţi de rod altern-etajate, cordon vertical cu 

punţi de rod bilaterale orizontal – etajate, sau sub formă de cordoane oblice sau verticale. 

Cordoanele sunt dispuse în 3 – 4 etaje fiind captuşite cu elemente de rodire sub formă de cepi 

de rod cum sunt la cordonul speronat sau cu verigi de rod cum sunt la cordonul Cazenave. 

Lăstarilor formaţi pe ultimul nivel de cordoane nu li se aplică operaţii în verde pentru a creşte 

cât mai mult şi a îmbrăca cât mai bine partea superioară a boltei. 

În primii ani de la plantare este necesară instalarea unor tutori de 2,5 m înălţime care 

să ajute la dirijarea verticală a trunchiului până acesta se poate autosusţine. Trunchiul 

butucilor poate fi condus la aceeaşi înălţime sau la înălţimi diferite alternativ ( un butuc în 

formă semiînaltă la 60 -80 cm, următorul în formă înaltă la 100 – 120 cm, etc.), în funcţie de 

vigoarea soiului plantat, de forma de conducere aleasă, etc. Se recomandă plantarea unor 

soiuri viguroase care să îmbrace bine bolta în vegetaţie. Strugurii se vor  coace eşalonat 

deoarece sunt dispuşi pe etaje diferite, de aceea se recomandă cultivarea în boltă a soiurilor de 

struguri pentru masă şi mai puţin a celor pentru vin. 
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 Boltă de viţă de vie 

Semibolta poate fi folosită de-a lungul unor drumuri şi alei sau în preajma unor 

garduri, ziduri, pereţi pentru a le masca sau a le umbri. Spalierul metalic formează un perete 

vertical care la partea superioară se arcuieşte usor. În porţiunea arcuită a spalierului sunt fixate 

2-4 rânduri de sârme, în rest nu diferă de spalierul boltei. Distanţele de plantare şi modul de 

conducere al coardelor pe spalier se face la fel ca la boltă.    

 

 

 Semiboltă condusă sub formă de cordon vertical  

Conducerea viţei de vie sub formă de halângă presupune formarea uneia sau mai 

multor tulpini de pe care pornesc cordoane spre streaşina casei, dirijate în plan vertical la 

început, apoi oblic. În primii ani de la plantare tulpina este susţinută de tutori până ce lemnul 

multianual se poate autosusţine, iar vegetaţia se sprijină pe o reţea de sârmă cu dimensiunea 
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între  Ø= 2,2 – 2,8 mm. Acolo unde spalierul susţine cordoane din lemn multianual se va 

folosi sârmă mai groasă, iar unde se întind coardele anuale şi lăstarii se va utiliza sârmă mai 

subţire. Acest tip de conducere a viţei de vie este des întâlnit în partea de sud a ţării, mai ales 

în Oltenia, în plus îmbină utilul cu frumosul deoarece pe lângă rodul pe care-l asigură familiei 

poate fi amenajat ca loc pentru recreere sau adăpost pentru autoturism. 

 

  

A B 

 Halânga în grădinile familiale din Oltenia ( A-după Dejeu L., 2004; B-original) 

Soiurile de struguri pentru masă pot fi conduse practic şi decorativ în grădinile 

familiale sub formă de pergolă.  

Pergola umbrar se foloseşte în grădinile familiale sau în parcuri pentru a îmbrăca 

decorativ un loc de odihnă. Pergola este construită din 2 stâlpi cu înălţimea de 2,5 m din 

zidărie sau lemn care are în partea superioară un suport tranversal din lemn. Acest schelet 

poate fi vopsit în diferite culori sau i se adaugă diverse elemente decorative pentru a-i spori 

valoarea estetică. Între stâlpi spaţiul trebuie să fie suficient de mare pentru a se putea instala o 

masuţă cu două scaune, o bancă de odihnă sau un leagăn. Câte o viţă de vie se plantează lângă 

fiecare stâlp iar trunchiul butucilor  va fi dirijat vertical ascendent şi va avea înălţimea 

stâlpilor. Cordoanele şi vegetaţia (lăstarii, strugurii) vor atârna. Elementele de rodire care 

îmbracă cordoanele pot fi cepi de rod sau verigi de rod formate din cepi de înlocuire şi cordiţe 

de rod.  

  
 

Pergolă umbrar   
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Chioşcul reprezintă un element artistic care se evidenţiază într-o grădină familială sau 

parc, mai ales că poate fi prevăzut cu numeroase elemente decorative. Diametrul chioşcului 

este între 3,0 m si 5,0 m, iar  amprenta la sol poate fi circulară, hexagonală, octogonală, etc. 

Scheletul chioşcului este confecţionat din lemn sau metal, la partea superioară poate fi 

închis sau deschis, dar trebuie să precizăm că pentru cultivarea viţei de vie nu este indicată 

închiderea deoarece duce la o iluminare şi aerisire insuficientă, eventual prelungim în partea 

superioară vegetaţia de viţă de vie.  Pe schelet se montează transversal 5 – 6 rânduri de sârmă 

la o distanţă de 35 – 40 cm una de alta care vor susţine vegetaţia.  

Viţa de vie se va planta în exteriorul chioşcului la o distanţă de 0,75 – 1,25 m între 

butuci, având grijă să lăsăm liberă o latură pentru a permite intrarea în chioşc. Butucii se 

formează în general pe un trunchi scurt şi se conduc sub formă de palmetă etajată cu cordoane 

bilaterale prevăzute cu elemente de rodire scurte, dar modul de dirijare al coardelor depinde 

de dorinţa cultivatorului. 

Interiorul chioşcului poate fi pavat şi prevăzut cu mese rotunde cu scaune sau băncuţe. 

  

 

 

 Modele de chioşcuri 

Viţa de vie poate înfrumuseţa spaţiile de la intrarea în clădiri sau în cazul clădirilor 

înalte poate fi dirijată în forme artistice la nivelul balcoanelor.  De exemplu la clădirile 

prevăzute cu copertină la intrare putem realiza un umbrar de copertină. Astfel, de o parte şi 

de alta a intrării se plantează câte o viţă de vie la care trunchiul se va conduce vertical 

ascendent până la nivelul copertinei. În primii ani de la plantare este necesar ca trunchiul să 

fie susţinut fie de un suport de lemn, fie cu ajutorul unei sârme groase ancorată vertical între 

sol şi copertină. Deasupra copertinei la 40 – 50 cm se montează paralel cu aceasta o reţea de 

sârmă de 2 mm Ø cu ochiuri de 20x20 cm. La nivelul copertinei se formează 2 cordoane 

bilaterale pe fiecare butuc, dirijate orizontal şi captuşite cu elemente de rodire scurte, iar 

lăstarii se vor sprijini pe reţeaua de sârmă la 40 – 50 cm peste copertină, ceea ce permite 



12 

 

circulaţia aerului şi buna dezvoltare a strugurilor. Construirea umbrarelor de copertină 

necesită atenţie la alegerea soiurilor de viţă de vie, acestea trebuie să fie  

 
 Umbrar de copertină; 

În grădinile familiale care dispun de spaţiu restrâns, viţa de vie va fi cultivată în scop 

ornamental şi mai puţin pentru rod, fiind susţinută pe stâlpi cu diverse forme. Un astfel de 

stâlp este format din ţeavă tubulară bine fixată în pământ, care la partea superioară are două 

bare montate în cruce Viţa de vie se va planta la baza stâlpului, iar trunchiul va fi dirijat 

vertical pe lângă acesta, lungimea trunchiului fiind egală cu a stâlpului, de 1,4 – 1,5 m. Barele 

din partea superioară a stâlpului vor susţine 4 cordoane orizontale de pe care atârnă vegetaţia. 

Elementele de rodire lăsate cu ocazia tăierilor de fructificare sunt cepii de rod sau verigile de 

rod formate din cepi de înlocuire şi cordiţe de rod de 4 - 7 ochi. 

 

 

 Susţinerea viţei de vie pe stâlpi  

 

Prof univ dr Alin Dobrei 

Conf. dr Alina Dobrei 
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PARFUM DE MARTIE 

 Martie. Mărţişor. Emoţie. Renaştere. Parfum. Nu există cuvinte îndeajuns de frumoase 

care să descrie suficient sensibilitatea pe care o exprimă în sufletele noastre această frumoasă 

lună a anului. Totodată luna martie este dedicată feminităţii de pretutindeni, a atenţiei 

îndreptate spre tot ce înseamnă sentiment de iubire şi preţuire a femeii. Simplul gest de a oferi 

o floare exprimă admiraţia şi iubire, uneori mai mult decât ar putea face o mie de cuvinte. De 

la gingaşul ghiocel la extravaganta orhidee, fiecare floare transmite emoţia preţuirii.  

 În ultima perioadă tendinţa oferirii plantelor la ghiveci este tot mai practicată, întrucât 

acestea pot fi păstrate o perioadă mai îndelungată de timp. Bucuria primirii florilor aduce 

după sine responsabilitatea întreţinerii acestora. Ce facem în acest caz? De puţine ori plantele 

la ghiveci sunt însoţite de recomandări de întreţinere din partea producătorului, însă trebuie 

avute în vedere câteva aspecte. Spaţiile de cultură şi tehnologiile aplicate în creşterea 

plantelor sunt destul de complexe, întrucât se doreşte comercializarea lor într-un timp cât mai 

scurt. Acest fapt atrage dupa sine de cele mai multe ori o depreciere a plantelor în momentul 

în care ajung în casele noastre, iar în acest sens dorim să vă prezentăm câteva sfaturi practice 

de întreţinere a celor mai îndrăgite plante din acest sezon.  

 
Sursa: http://www.flowertime.ro/azalee-

373.html 

Azaleea (Rhododendron sp.) - este o 

plantă foarte populară, însă destul de greu de 

întreținut. De foarte multe ori florile și bobocii 

au de suferit din cauza condițiilor improprii de 

transport, comercializare și păstrare. Florile 

delicate sunt foarte sensibile la oscilațiile de 

mediu (temperatura, compoziția chimică a apei 

de udare).  

Recomandăm cumpărarea lor din magazine specializate și păstrarea la temperatura 

medie de 18° C, evitându-se amplasarea în curenți de aer și surse directe de căldură. O atenție 

deosebită se va acorda udării plantelor, cu apă dedurizată (de ploaie sau fiartă și răcită) la 

temperatura camerei, evitându-se uscarea substratului de cultură (udarea în farfurioară). După 

trecerea florilor plantele se scot în spații deschise (grădini, terase) și se plasează la 

semiumbră. 

Bromelii – Familia Bromeliaceae 

reunește sute de specii, însă cele mai populare 

pe piața florilor sunt cele din genurile 

Aechmea, Guzmania, Tillandsia și Vriesea.  

Decorează în principal prin bracteele 

colorate, care protejează florile grupate în 

inflorescențe complexe. 

 
Sursa: 

http://beamteclighting.com/bromeli.html  

O atenție sporită se va acorda udării, prin menținerea permanentă a substratului de 

cultură umed și pulverizarea frunzelor cu apă. Frumusețea florilor durează aproximativ 2-3 

http://www.flowertime.ro/azalee-373.html
http://www.flowertime.ro/azalee-373.html
http://beamteclighting.com/bromeli.html
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luni, când plantele sunt întreținute corespunzător, după care tijele se îndepărtează. În toate 

cazurile plantele nu vor mai înflori în viitor, doar lăstarii care pornesc de la baza plantelor 

(după aproximativ 3-4 ani). 

 
Sursa: http://www.trilulilu.ro/imagini-

diverse/branduse-13 

Bulboasele (brândușe, lalele, 

narcise, zambile) În cazul bulboaselor este 

recomandat ca păstrarea lor să se facă în 

camere răcoroase, pentru a ne bucura cât 

mai mult de frumusețea florilor. Udatul se 

face moderat, o dată pe săptămână, cu apă 

la temperatura camerei. După trecerea 

florilor, plantele se scot din ghiveci și se 

plantează în grădină, urmând ca în anul 

următor să înflorească din nou. 

Cineraria  (Senecio cruentus) – este o 

plantă foarte apreciată pentru coloritul variat al 

florilor în alb, albastru, violet, roz, roșu. Plantele 

sunt sensibile la deshidratarea substratului de 

cultură, iar temperatura de păstrare nu trebuie să 

depășească 12-13°C. După trecerea florilor 

întreținerea plantelor este complexă, iar păstrarea 

peste an este dificilă, motiv pentru care este 

recomandată înlocuirea lor cu alte plante noi în 

sezonul următor.  

 
Sursa:https://floweramaroses.wordpress.c

om/plant-care/cineraria-senecio-cruentus/ 

 
Sursa: 

http://www.flowertime.ro/cyclamen-

308.html 

Cyclamen (Cyclamen persicum) – este o 

plantă populară, cu creștere sub formă de tufă 

compactă de frunze coordiforme și flori în colorit 

variat. În pământ prezintă un tubercul destul de 

voluminos, care favorizează păstrarea plantelor în 

timp. Udarea plantelor se face cu moderație, de două 

ori pe săptămână, cu cantități mici de apă, astfel 

încât substratul de cultură să nu fie în permanență 

reavăn. Udările abundente duc la putrezirea 

tuberculului și a frunzelor.  

Preferă locurile luminoase, bine aerisite, iar înfloritul durează aproximativ 2 luni de la 

cumpărare. Peste vară plantele se păstrează în locuri umbrite și se udă moderat. 

Kalanchoe – sunt plante cu frunze suculente foarte populare și ușor de întreținut. Florile 

sunt mărunte, variat colorate, grupate în buchete. Perioada de înflorire este îndelungată, udatul 

făcându-se moderat, cu fertilizare în apa de udare o dată la două săptămâni. După trecerea 
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florilor acestea se îndepărtează cu o bună bucată din tulpina plantei, pentru a favoriza 

ramificarea. Se păstrează foarte bine în timp.  

Orhideele – Familia 

orhideelor este una dintre cele 

mai numeroase din regnul 

vegetal, cu nenumărate specii și 

sute de mii de soiuri și hibrizi. 

Cele mai populare sunt cele din 

genurile Phalaenopsis, 

Cymbidium,   Oncidium, 

Vanda și Zygopetalum. Sunt 

foarte sensibile la curenții de 

aer rece și la temperaturile 

scăzute, iar stagnarea apei în 

ghiveci duce la putrezirea 

rădăcinilor și pierderea 

plantelor.  
 

Sursa: https://www.casa-gradina.ro/orhidee-in-ghiveci/ 

Pentru a ne bucura cât mai mult de frumusețea florilor este recomandat ca păstrarea să 

se facă în locuri luminoase, ferite de acțiunea directă a razelor solare. Udatul se face o dată la 

cinci zile, lăsând apa să se dreneze bine din substrat. Este recomandat ca temporar să se facă 

și o pulverizare a frunzelor cu apă. După trecerea florilor, tijele florale se elimină la 

Cymbidium, Oncidium, Vanda și Zygopetalum, iar la Phalaenopsis nu se intervine cu tăieri, 

întrucât există posibilitatea ca acestea să reînflorească. În cazul în care tijele la Phalaenopsis 

nu reînfloresc, acestea se scurtează, lăsând doi-trei ochi. Fertilizările se fac cu îngrășăminte 

speciale, o dată la două săptămâni, în timpul perioadei de înflorire și o dată pe lună, când 

plantele nu sunt înflorite. Foarte important este ca plantele să nu se transvazeze decât atunci 

când acestea sunt foarte dezvoltate, în pământ special de orhidee. 

 Sperăm că informațiile oferite despre întreținerea plantelor să vă fie de folos pentru a 

vă bucura cât mai mult de florile dumneavoastră. Nu uitați să oferiți și să primiți cu dragoste 

flori pentru că, așa cum a spus R.W. Emerson, „Pământul râde prin flori”.  

 

Asist. Dr. ing. Cristina TOȚA,  

Prof. dr. ing. Maria BĂLA,  

Șef lucr. dr. ing. Mihaela MĂLĂESCU 
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IMPORTANŢA LEGUMELOR VERDEŢURI ÎN ALIMENTAŢIA RAŢIONALĂ 

Legumele au o importanţă deosebită în alimentaţia omului. O alimentaţie raţională este de 

neconceput fără folosirea zilnică a legumelor într-un sortiment cât mai diversificat. 

 

 Legumele au un efect deosebit de favorabil asupra sănătăţii organismului uman şi 

anume: 

• hidratarea organismului, datorită conţinutului ridicat în apă la legumele proaspete; 

• stimularea activităţii sistemului muscular, prin aportul de hidrocarburi simple; 

• aprovizionarea organismului cu aminoacizi: leucină izoleucină, lizină, triptofan etc.; 

• reducerea grăsimilor; 

• alcalinizarea plasmei sanguine; 

• susţinerea procesului de calcifiere normală; 

• sporirea activităţii enzimelor prin aportul de elemente minerale: K, Ca, Fe, Mg, Zn, Fl; 

• blocarea activităţii bacteriilor de fermentaţie; 

• menţinerea permeabilităţii membranelor celulare; 

• stimularea activităţii glandelor interne; 

• mărirea capacităţii de apărare a organismului; 

• reglarea metabolismului prin aportul vitaminelor. 
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Valoarea alimentară a unor legume verdeţuri [cuantificare la 100 grame s.p.] 

Specia legumicolă 
Apă 

(%) 

Valoare 

energetică 

(kcal) 

Proteine 

(gr) 

Vitamina 

C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

P 

(mg) 

Mg 

(mg) 

Proporţia 

Ca : P 

Andive  

(Cichorium endivia) 
93,79 17 1,25 6,5 52 28 15 1,9 : 1 

Busuioc  

(Ocimum basilicum) 
90,96 27 2,54 18,0 154 69 81 2,2 : 1 

Cicoare Witloof 

(Cichorium intybus) 
94,52 17 0,90 2,8 19 26 10 0,7 : 1 

Creson de grădină 

(Lepidium sativum) 
89,40 32 2,60 69,0 81 76 38 1,1 : 1 

Pătrunjel de frunze 

(Petroselinum crispum) 
87,71 36 2,97 133,0 138 58 50 2,4 : 1 

Loboda  

(Chenopodium album) 
84,30 43 4,20 80,0 309 72 34 4,3 : 1 

Limba mielului  

(Borago officinalis) 
93,00 21 1,80 35,0 93 53 52 1,8 : 1 

Măcriş  

(Rumex spp.) 
93,00 22 2,00 48,0 44 63 103 0,7 : 1 

Mărar  

(Anethum graveolens) 
85,95 43 3,46 85,0 208 66 55 3,2 : 1 

Măcriş de baltă 

(Nasturtium officinale) 
95,11 11 2,30 43,0 120 60 21 2,0 : 1 

Păpădia  

(Taraxacum officinale) 
85,60 45 2,70 35,5 187 66 36 2,8 : 1 

Rucola 

(Eruca sativa) 
91,71 25 2,58 15,0 160 52 47 3,1 : 1 

Salata pentru căpăţănă 

(Lactuca sativa) 
94,91 14 1,62 24,0 36 45 6 0,8 : 1 

Mangoldul  

(Beta vulgaris var. cicla) 
92,66 19 1,80 30,0 51 46 81 1,1 : 1 

Spanacul comun 

(Spinacia oleracea) 
91,58 22 2,86 28,1 99 49 79 2,0 : 1 

Ţelina pentru frunze 

(Apium graveolens var. 

dulce) 

94,64 16 0,75 7,0 40 25 11 1,6 : 1 

Sursa: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 15. 

Legumele au un conţinut ridicat în vitamine. 

 Vitamina A (carotenul) are rol important în menţinerea vederii, şi se găseşte în 

cantităţi apreciabile în morcov, frunzele de pătrunjel, spanac, ardei şi tomate. 

 Vitaminele din complexul B au un rol important în funcţionarea normală a sistemului 

nervos, în metabolismul glucidelor (mazăre, sfeclă roşie, sparanghel, conopidă, spanac, 

pătrunjel de frunze). 
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 Vitamina C este prezentă în toate legumele, sub forma acidului ascorbic, dar se 

evidenţiază printr-un conţinut mai mare ardeii, varza, tomatele, gulia, frunzele de pătrunjel, 

spanacul, conopida, ş.a. 

 Vitamina PP se găseşte în conopidă, varza creaţă, varza albă şi varza roşie. 
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 Vitamina E se găseşte în ţelină şi salată. 

 Vitamina K în pătrunjel şi morcov. 

 Vitamina U se găseşte în varza albă. 

 Legumele au un conţinut ridicat în săruri minerale (Ca, P, Fe, K, Mg, S, Cl, Zn, Cu, 

ş.a.), cu rol important în buna funcţionare a organismului. 

 Glucidele se găsesc în legume sub formă de zaharuri simple, amidon, glicogen, 

glucoză (usturoi, mazăre, pepeni, ceapă, morcov, sfeclă roşie, hrean). 

 Protidele conţinute de legume aduc în hrana omului cca. 5-10 % din totalul necesar. Se 

remarcă printr-un conţinut mai mare în protide ciupercile, mazărea, bobul, usturoiul, 

pătrunjelul de frunze, conopida şi spanacul. 

 Lipidele se găsesc în cantitate mai mică în legume, remarcându-se ardeiul, cu cel mai 

mare conţinut (1 %). Din această cauză legumele constituie alimente de bază în regimul de 

slăbire. 

 

Asist. dr. ing. Marius Viorel BALINT 
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AFECŢIUNILE GINGIVALE ŞI PARODONTALE ALE CÂINILOR 

 

Cele mai frecvente afecțiuni ale cavității orale ale animalelor de companie sunt gingivitele și 

parodontitele. 

Diagnosticul afecţiunilor parodontale ale 

câinilor se poate stabili în urma examinării clinice a 

parodonţiului pe animale anesteziate. În plus, 

examenul radiologic este obligatoriu dacă la 

examinarea clinică se constată prezenţa parodontitei. 

Este foarte important să se facă diferența între diferite 

stadii de gingivită și de parodontită pentru instituirea 

unui tratament adecvat. La câinii cu gingivită scopul 

tratamentului este acela de a reinstala sănătatea clinică 

a ţesuturilor, în timp ce la câinii cu parodontită, 

scopul terapiei este de a preveni progresia bolii.  
Bacteriile Gram negative anaerobe, mobile, sunt 

responsabile de apariţia parodontitelor. Endotoxinele bacteriene eliberate de aceste bacterii, enzimele 

proteolitice, mediatorii inflamatori locali (prostaglandinele) duc la migrarea ataşamentului epitelial, de 

la joncţiunea cemento-email spre vârful rădăcinii dintelui.  

Microflora implicată este reprezentată de numeroase genuri bacteriene: Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides 

forsythus, Peptostreptococcus micros, Campylobacter rectus, specii de Fusobacterium, Eikenella şi 

Treponema, Eubacterium alactolyticum şi Porphyromonas endodontalis. 

Există numeroşi factori care au rol în formarea plăcii, a tartrului şi în dezvoltarea afecţiunilor 

parodontale: 

- vârsta şi statusul general al sănătăţii animalului; 

- alimentația şi comportamentul de mestecare; 

- rasa, predipoziţia genetică şi alinierea dinţilor (rasele mici şi câinii brahicefalici sunt mai 

predispuşi la boala parodontală); 

- comportamentul de curăţare (acumularea părului în jurul dinţilor şi în şanţul gingival); 

- mediul gurii; 

- îngrijirea de acasă. 

 

Gingivitele se manifestă clinic prin inflamaţia, înroşirea şi, adesea, sângerarea marginilor 

gingivale. Uneori, se percepe un miros urât (halenă). Prezenţa şi gradul inflamaţiei gingivale este 

evaluată prin apariţia înroşirii şi modificării în volum a gingiei, la fel de bine ca şi prezenţa sau absenţa 

sângerării la un sondaj uşor al şanţului gingival.  

 

Parodontitele  

Mirosul urât al gurii (halena) este adesea considerată a fi primul semn observat de către 

proprietarul câinelui.  

Pe suprafaţa dintelui  se constată prezenţa unor depozite mari de tartru. De asemenea, se 

constată inflamaţie gingivală, formarea pungilor parodontale, distrucţia ligamentului periodontal şi a 

osului alveolar şi creșterea progresivă a mobilităţii dinţilor. Pot să apară complicații, de genul 

abceselor dentare sau a leziunilor ulcerative prezente pe gingii sau fața internă a obrajilor.  

Examenul radiologic apreciază tipul şi extinderea distrucţiei osului alveolar şi este obligatoriu 

pentru câinii cu parodontită. Ca urmare, radiografiile cavităţii orale trebuie să fie realizate înainte de 

instituirea oricărei terapii. În plus, se recomandă ca radiografiile să se facă la intervale regulate de 
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timp, pentru a monitoriza rezultatele tratamentelor aplicate anterior. Examinarea detaliată a spaţiului 

ligamentului periodontal şi a marginii alveolare interproximale necesită tehnica de radiografiere 

intraorală.  

Abcesele acute parodontale pot să apară în unele cazuri de parodontită avansată generalizată. În 

mod obişnuit, ele apar datorită obstrucţiei parţiale sau totale a orificiului pungii parodontale și pot 

produce pierderea rapidă şi extinsă a osului. 

 

Prognosticul  

Dacă la examenul clinic şi cel radiologic se constată că mai mult de 50% din osul alveolar şi 

structurile de suport ale dintelui sunt intacte, procedura parodontală, împreună cu sănătatea pacientului 

şi rigurozitatea îngrijirii de acasă vor duce la salvarea dintelui afectat. Un prognostic rezervat este 

atunci când 50-75% din osul alveolar este pierdut. Dacă mai mult de 75% din suportul osos este 

pierdut, prognosticul pentru salvarea dintelui este grav. 

 

Tratamentul gingivitelor și parodontitelor 

Menţinerea igienei orale este realizată de către proprietar şi este numită adesea, ”îngrijirea de 

acasă” (home care). Aceasta depinde efectiv de motivaţia şi abilitatea tehnică a proprietarului, precum 

şi de cooperarea animalului. 

Terapia profesională parodontală este realizată sub anestezie generală şi include: 

- detartrajul supra şi subgingival; 

- chiuretajul radicular (root planing); 

- polizarea suprafeţelor dentare; 

- lavajul subgingival; 

- şi uneori chirurgia parodontală. 

Gingivita este o afecţiune reversibilă şi, ca urmare, un tratament adecvat va duce la reducerea 

inflamaţiei gingivale. Odată obţinută sănătatea clinică gingivală, aceasta poate fi menţinută prin 

îndepărtarea zilnică sau reducerea plăcii acumulate. Scopul terapiei profesionale la pacienţii cu 

gingivită este îndepărtarea depozitelor dentare, în principal tartrul dentar (care nu poate fi îndepărtat 

prin spălarea dinţilor). Odată ce dintele a fost curăţat, proprietarul animalului trebuie să îndepărteze 

placa dentară care se reacumulează. 

Gingivitele netratate pot progresa în parodontite. Scopul tratamentului este de a preveni 

dezvoltarea unor noi leziuni în alte locuri şi de a preveni distrucţia tisulară mai departe, în locurile care 

sunt deja afectate.  

Prin terapia parodontală profesională se îndepărtează depozitele dentare supra- şi subgingivale. 

Controlul riguros al plăcii supragingivale prin măsuri de spălare zilnică pe dinţi şi folosirea 

antisepticelor când sunt indicate, va preveni migrarea plăcii subgingival. Dacă suprafeţele dinţilor sunt 

menţinute curate, epiteliul şanţului gingival se va reataşa la dinte.  

Chirurgia parodontală nu este niciodată prima alegere în tratamentul afecţiunilor parodontale. 

Managementul conservativ (detartrajul, root planing, polizarea în combinaţie cu îngrijirea minuţioasă 

zilnică de acasă) este primul pas în tratamentul afecțiunilor parodontale. 

Terapia profesională parodontală se realizează sub anestezie generală. Înainte de a decide orice 

plan de tratament, cazul trebuie să fie evaluat, iar reevaluarea cazului se va face periodic şi, ca urmare, 

se va schimba şi managementul tratamentului. 

Succesul terapiei parodontale va fi dat de:  

- câştigarea sănătăţii ataşamentului gingival la dinte;  

- diminuarea adâncimii pungilor parodontale;  

- prelungirea funcţionabilităţii dintelui fără durere. 

 

Prof. Dr. Herman Viorel 

Șef lucr. Dr. Pascu Corina 
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SCOPUL ŞI IMPORTANŢA NECROPSIEI ÎN MEDICINA VETERINARĂ 
 

Necropsia are scopul de a stabili cauza morţii şi la precizarea diagnosticului 

etiologic al bolilor. 

Necropsia se realizează pe baza unor reguli generale atât  la mamifere cât şi la păsări, 

cu particularităţi în funcţie de specie. Indiferent de specie, necropsia urmează anumite etape 

obligatorii, cum ar fi: înregistrarea cadavrului, anamneză, examenul general extern, 

deschiderea cadavrului, eviscerarea şi examinarea organelor şi ţesuturilor şi prelevarea de 

probe pentru examene speciale. În urma examinării macroscopice se va formula câte un 

diagnostic morfopatologic pentru fiecare ţesut şi organ în parte iar pe baza lor se va sintetiza 

tabloul morfopatologic. Tabloul morfopatologic este, de cele mai multe ori, suficient pentru a 

stabili cauza morţii însă precizarea diagnosticul nosologic, în afara cazurilor cu tablou 

morfopatologic specific sau patognomonic pentru anumite boli, necesită examene de laborator 

suplimentare (microbiologice, toxicologice etc.) 

Necropsia şi anatomopatologia, au un însemnat  caracter practic, ajutând la stabilirea 

cauzei morţii  şi la precizarea diagnosticului etiologic al bolilor.  

În practica medicală curentă, examenul morfopatologic confirmă sau infirmă 

diagnosticului clinic. Rezultatele investigaţiilor anatomopatologice pot duce la corectarea 

unor insuccese în terapia. Anatomopatologul  trebuie să reconstituie pe baza celor constatate  

la  necropsie, întreaga evoluţi a bolii, succesiunea instalării leziunilor,  cauza morţii şi în final, 

diagnosticul etiologic.  Datele anamnetice şi diagnosticul  clinic sunt de asemenea importante 

în stabilirea cauzei morţii. 

 Examenul necropsic, alături de examenul de laborator, fac posibilă clarificarea  

etiopatogenezei bolilor şi  servesc la   aplicarea  corectă a terapiei, practic  este continuarea şi 

completare a examenului clinic. Pentru practicieni necropsia dă posibilitatea coroborării 

leziunilor cu simptomele manifestate în timpul vieţii, stabilind relaţii de la cauză la efect. Pe  

lângă tehnica clasică, la animalele de companie se mai efectuează şi necropsia cosmetică. 

 

Necropsia cosmetică 

Efectuarea tehnicii clasice, este inacceptabilă, de multe ori, pentru proprietarii de câini şi 

pisici care vor să cunoască, totuşi, cauzele morţii animalului. În aceste cazuri, medicul 

prosector trebuie să satisfacă două cerinţe majore, respectiv examinarea cât mai completă a 
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cadavrului şi păstrarea cât mai intactă a integrităţii lui, pentru a nu rănii sensibilitatea 

proprietarului. 

În acest sens, este necesară planificarea atentă a inciziilor care se vor face în vederea 

reconstituirii cadavrului după necropsie. Ca regulă generală, tehnica aleasă şi toate inciziile ce 

urmează a fi făcute se vor stabili foarte clar, de comun acord cu proprietarul. 

Obţinerea datelor anamnetice, instrumentarul folosit şi examinarea exteriorului animalului 

nu implică diferenţe faţă de tehnica uzuală. 

La deschiderea cadavrului trebuie să se ţină seama de organele care trebuie neapărat 

examinate iar ca principiu general, liniile de incizie trebuie să fie cât mai scurte şi să fie cât mai 

puţin evidente după suturare. 

Examinarea se va face în poziţie dorsală, cadavrul fiind menţinut în această poziţie de către 

o persoană ajutătoare sau prin sprijinire cu diferite obiecte. 

Deschiderea cavităţii abdominale se va face doar de la nivelul apendicelui xifoidian până 

la nivelul cicatricii ombilicale. Se examinează aspectul general al cavităţii şi se puncţionează 

diafragmul pentru verificarea vidului pleural. 

Se secţionează inserţia diafragmului pe peretele costal, se secţionează traheea, esofagul 

şi vasele de sânge la nivelul părţii anterioare a cavităţii toracice şi se extrag organele toracice, după 

secţionarea esofagului distal şi a marilor vase, la nivelul traversării diafragmului. 

Urmează eviscerarea organelor abdominale începând cu ficatul, splina, stomacul şi 

duodenul, intestinul subţire şi gros prin secţionarea mezenterului la fiecare segment în parte. 

  

Conf. dr. Adrian Stancu 
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SISTEME DE ALĂPTARE A VIȚEILOR 

Hrănirea vițeilor sugari are o influență majoră asupra vitezei de creștere, a stării de sănătate 

și, dacă sistemul de creștere al vițeilor este în aer liber, în afara adăpostului, atunci modul de 

hrănire afectează și capacitatea vițeilor de a face față condițiilor de creștere, mai ales în 

condiții extreme, adică pe caniculă și ger. 

Vițeii au capacitatea de a utiliza laptele cu maximă eficiență nutritivă doar în primele două 

luni de viață. Există patru sisteme de administrare a laptelui vițeilor sugari, și anume: de două 

ori pe zi, o dată pe zi, la discreție și prin intermediul unui automat de alăptare. Aceste sisteme 

de alăptare trebuie alese în funcție de sistemul de creștere al vițeilor, forța de muncă 

disponibilă în fermă și numărul de viței. 

Prin lapte înțelegem, în acest articol, atât 

lapte integral de la vaci, cât și substituenții 

de lapte, formulați special pentru creșterea 

vițeilor. În ceea ce privește substituenții de 

lapte, recomandăm utilizarea numai a celor 

de foarte bună calitate, care să aibă minim 

60% proteine provenite din lapte. De 

asemenea, recomandăm utilizarea alăptării la 

tetină, fie cu biberonul, fie cu automatul de 

lapte, fie cu ajutorul barului de lapte, și 

renunțarea pe cât este posibil la alăptarea la 

găleată. 

Alăptarea de două ori pe zi este sistemul cel mai des utilizat, fiind cel clasic, deoarece 

cele două tainuri de lapte se suprapun cu cele două mulsori. Este o metodă răspândită și din 

cauza unui conservatorism al fermierilor, care acceptă mai greu implementarea unui alt sistem 

de alăptare. În plus, laptele integral este produs de două ori pe zi în fermă, și unii crescători 

consideră că este mai economic să-l utilizeze în hrana vițeilor decât să-l depoziteze în tancul 

frigorific. Alăptarea de două ori pe zi are o serie de dezavantaje, cel mai mare fiind necesarul 

unui volum mai mare de muncă. Alte dezavantaje ar fi că vițeii alăptați de două ori pe zi vor 

consuma o cantitate mai mică de furaje concentrate, înțărcarea făcându-se mai târziu, 

dezvoltarea funcțională a rumenului este întârziată, iar performanța de creștere a vițeilor este 

mai redusă și cu costuri mai mari. În cazul utilizării laptelui integral nu se poate mări 

concentrația dietei lactate și nu se poate utiliza un automat de alăptare. Dacă fermierul adoptă 

utilizarea substituenților de lapte nu există nici un motiv să nu se utilizeze sistemul de alăptare 

o dată pe zi. 

Alăptarea o dată pe zi a vițeilor are avantajul că se obține aceeași performanță a vițeilor 

cu mai puțină muncă și cheltuieli mai mici, comparativ cu alăptarea de două ori pe zi. Acest 

sistem se poate aplica doar după vârsta de 4 săptămâni a vițeilor. O problemă a acestui sistem 

de alăptare o reprezintă supravegherea vițeilor, motiv pentru care se recomandă administrarea 

alternativă a concentratelor și laptelui pentru a vizita vițeii de cel puțin două ori pe zi. Asta 
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înseamnă că dimineața se administrează tainul de lapte și seara se administrează furajele 

concentrate. Avantajele sistemului de alăptare o dată pe zi față de două ori pe zi sunt: 

reducerea volumului de muncă cu până la 25%, consum de furaje concentrate mai mare cu 

până la 15% și, de la o vârstă mai tânără, performanțe de creștere mai bune cu până la 35%, 

dezvoltarea funcțională a rumenului mai devreme, înțărcare cu până la două săptămâni mai 

devreme a vițeilor, utilizarea unei cantități mai mici de apă, ceea ce înseamnă așternut mai 

puțin umed și risc mai mic de tulburări respiratorii, deci și un consum mai mic de 

medicamente și de material de așternut. 

Tehnica de alăptare constă în administrarea dimineața a unui tain de 3 litri de substituent 

de lapte reconstituit în apă la concentrația de 20% substanță uscată sau se adaugă 150 până la 

300 grame substituent praf de lapte în 3 litri de lapte integral. Această rație de lapte se 

administrează până la vârsta de 7 săptămâni, după care se reduce rația cu 0,5 litri pe zi, astfel 

încât vițeii se înțarcă la vârsta de 8 săptămâni. Acest sistem de alăptare se poate aplica numai 

dacă se folosește un substituent de lapte de înaltă calitate, care să aibă cazeina ca sursă de 

proteină. 

Alăptarea la discreție înseamnă administrarea unor cantități mari de lapte, cu o 

concentrație mică de substanță uscată, fie prin intermediul unor dispozitive de alăptare care 

furnizează lapte la temperatura mediului ambiant (bar de lapte), fie prin intermediul unui 

automat de alăptare. Pentru utilizarea acestui sistem, vițeii trebuie să fie obișnuiți cu consumul 

laptelui dintr-o tetină, echipamentul de depozitare, transport și alăptare trebuie curățat zilnic, 

iar laptele proaspăt nu trebuie amestecat niciodată cu laptele deja existent în recipiente. 

Deoarece pentru creșterea vițelelor de reproducție acest sistem are mari dezavantaje, el se 

folosește mai ales pentru tăurașii destinați producției de carne, în special pentru producerea de 

carne albă. Cantitățile mari de lichide consumate de către viței predispun la apariția frecvență 

a diareei, ceea ce determină existența unui așternut care este aproape în permanență umed, 

umiditate ridicată a aerului și în consecință frecvența mai mare a afecțiunilor pulmonare. 

Avantajul acestei metode constă în necesarul mai mic de forță de muncă, precum și 

posibilitatea administrării laptelui la temperatura ambientală. De asemenea, prin acest sistem 

se poate administra lapte acidulat. Referitor la administrarea laptelui la o temperatură mai 

mică decât cea normală recomandată (35-38°C), s-a constatat că temperatura ca atare nu are o 

influență asupra performanțelor și a stării de sănătate a vițeilor. Laptele foarte rece (sub 10°C) 

poate să reducă temperatura corpului vițeilor, ceea ce înseamnă că aceștia vor consuma mai 

multă energie pentru reglarea temperaturii, determinând performanțe de creștere mai reduse. 

Regula folosită la utilizarea laptelui la temperaturi reduse este evitarea fluctuației temperaturii 

laptelui de la un tain la altul. Adică evitați ca într-o zi laptele să fie cald și a doua zi rece. 

Utilizarea laptelui acidulat reduce aciditatea laptelui de la pH 6,5 la pH 5,9, ceea ce determină 

reducerea multiplicării bacteriilor de tip E. coli care produc diaree, favorizează activitatea 

enzimelor digestive și încurajează coagularea rapidă a laptelui, ducând la utilizarea mai bună 

a nutrienților din lapte. 

Alăptarea automată constă în administrarea laptelui printr-un automat computerizat, care 

eliberează cantități mici de lapte, cu o frecvență ridicată. Cantitatea eliberată unui vițel la un 

tain, precum și numărul de tainuri se pot programa, pentru a crea o schemă de alăptare la nivel 

individual. Acest sistem are avantajul de a administra un tain de lapte cald obținut pe loc prin 

amestecarea substituentul de lapte pudră cu apa. Cu toate că un astfel de automat poate atinge 
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prețuri cuprinse între 5000 și 15000 de EUR, prin utilizarea acestuia se fac economii 

importante de forță de muncă și de substituent de lapte. 

Avantajele alăptării automate sunt: necesar foarte redus de forță de muncă, cu cca. 80% 

mai mic decât în cazul alăptării de două ori pe zi, este aplicabil creșterii vițeilor masculi 

destinați producției de carne, precum și în ferme cu efective foarte mari, vițeii vor consuma 

cantități mici de lapte în numeroase tainuri, consumul de lapte este monitorizat, vițeii sunt 

alăptați în funcție de nevoile individuale, se valorifică la maxim potențialul de creștere al 

vițeilor. 

Dezavantajele alăptării automate constau în costuri ridicate de capital, amenajări speciale 

ale adăposturilor, cu asigurarea energiei electrice, standarde ridicate de adăpostire a vițeilor, 

tendința de utilizare a unor cantități ridicate de lichide, creșterea umidității, necesită mult 

material de așternut, risc mai mare de îmbolnăvire, în special tulburări respiratorii, vițeii sunt 

crescuți în grupuri mari, toți vițeii sunt alăptați cu aceeași tetină, deci există risc de 

transmitere a bolilor. 

Conf. dr. ing. Ludovic Cziszter 
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DORIM CA FĂTĂRILE SĂ FIE GEMELARE ? 

Specialiștii în domeniu consideră că, pentru crescătorii care pot asigura condiţii normale de 

furajere şi îngrijire, mărirea procentului de oi cu miei gemeni (a prolificității) este calea cea 

mai uşoară şi în acelaşi timp cea mai sigură pentru creșterea eficienței economice. 

În cele ce urmează, vom prezenta ceea ce trebuie să facă un crescător pentru ca în ferma lui 

să supravieţuiască şi să realizeze o greutate normală, un procent cât mai mare de miei gemeni 

(peste 90%).  

La noi în ţară încă nu se stabileşte 

diagnosticul de gestaţie la oaie cu 

ajutorul ecografului, pentru a cunoaşte 

care sunt oile cu gestaţie dublă. Evident 

că, înainte de începere a fătărilor, oile 

mame sunt amestecate, găsindu-se la un 

loc în saivan oi cu gestaţie dublă, oi cu 

gestaţie simplă şi oi sterpe. 

De regulă, fătarea are loc în saivan. 

Pentru buna desfăşurare a fătărilor, 

saivanul trebuie pregătit din timp. Pe 

lângă reparaţiile curente, după scoaterea gunoiului este obligatorie dezinfecţia (3% sodă 

caustică la temperatura de 400C sau formol 3,5% etc.). Apoi, pardoseala saivanului se 

prăfuieşte cu var nestins, după care se pune un strat gros de paie curate. 

Înainte de începerea şi pe tot parcursul fătărilor, aşternutul se primeneşte zilnic cu paie 

curate (a se evita paiele mucegăite) şi, o dată pe săptămână, înainte de primenirea aşternutului 

se prăfuieşte cu var nestins (200 - 250g/mp), care acționează ca dezinfectant, îndeosebi în 

locurile unde au avut loc fătările şi s-au scurs lichide fetale. 

În perioadele fătărilor, lâna este mare şi oile se simt în condiţie de confort termic la o 

temperatură de 8 - 100C. 

Pentru mieii fătaţi, în special pentru mieii gemeni, care sunt frecvent mai mici, temperatura 

de confort este mai mare, de circa 15 - 170C. 

Obligatoriu, în efectivele mai mari (peste 500) imediat după fătare, oile cu miei gemeni se 

introduc în boxe pentru o perioadă de 7-10 zile. Prin cazarea în aceste boxe individuale atât 

oile, cât şi mieii pot fi supravegheați mult mai atent și rata de pierderi este mult mai scăzută. 

În primul rând, oaia mamă se poate furaja la nivelul cerinţelor cu 1,5-2 kg fân de calitate, 

500-800 g concentrate, administrate dimineaţa şi seara şi 1-1,5 kg sfeclă furajeră, care 

stimulează lactația. 

În al doilea rând, putem interveni uşor asupra mieilor gemeni. Mieii gemeni, fiind mai mici 

şi deseori apatici, trebuie obligatoriu aplecaţi la oaia mamă, să sugă de 6-8 ori pe zi, până se 

obişnuiesc să sugă singuri. 

Dacă în anii anteriori au existat cazuri de infecţii ombilicale, în fiecare dimineaţă, o dată cu 

marcarea mieilor, se secţionează cordonul ombilical, la 5-6 cm de abdomen, cu o foarfecă 

aseptică şi se dezinfectează cu tinctură de iod sau apă oxigenată. Totodată, pentru toţi mieii 

gemeni se recomandă administrarea injectabilă sau pe gură a unei soluţii cu vitaminele A, D3, E 

şi Seleniu (Romselevit etc). 
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Mieii gemeni „leşinaţi” (nu se ridică de jos) se buşumează uşor pe torace cu un material 

textil absorbant (bumbac, cânepă, in), după care se ţin cu capul în jos, şi cu un pai le gâdilăm 

nările, până strănută. 

Chiar în condiţii bune de furajare şi îngrijire, din oile cu gemeni 10-20% dintre ele nu pot 

să crească decât un singur miel sau chiar nici unul, fie din cauza unei mamite care a afectat 

unul sau ambele jumătăţi ale ugerului, fie din cauza potenţialului genetic scăzut pentru lapte. 

În aceste cazuri, pentru a nu pierde mieii, se recurge la următoarele soluţii: 

- adopţia lor de către alte oi, doici, cărora le-au murit mieii sau care au un singur miel, şi 

au o producţie mare de lapte. În acest caz, se va uniformiza mirosul mielului pentru adoptare, 

fie prin frecarea lui cu placenta oii-doică sau pielea mielului mort, fie se mulge laptele doicii 

peste miel. 

- alăptarea artificială, numai dacă nu avem oi doici. 

În ţările Uniunii Europene se produce un lapte praf special pentru mieii cruzi, care se 

prepară în instalaţii automate. Cu acest lapte se hrănesc mieii orfani, mieii masculi, dintre 

gemeni, proveniţi de la mioare şi miei de la oile cu lapte puţin sau fără lapte. La noi în ţară, 

după perioada colostrală, mieii se cresc cu rezultate bune prin alăptare la biberon, de 6-4 

ori/zi, cu lapte de vacă fiert şi răcit la 380C în vase cu capac, în prima lună de viaţă şi numai 

cu lapte de vacă proaspăt şi călduţ, în următoarea perioadă. 

În efectivele mari, după ce sunt scoase din boxele individuale, oile cu miei gemeni 

formează un grup separat de 20-40 oi cu miei gemeni mijlocaşi, într-o boxă mare, amenajată 

în saivan, într-o zonă ferită de curenţi. Boxa va avea un perete din grătar cu distanţa dintre 

gratii de 12-15 cm, care să permită trecerea mieilor în mielar (spaţiu destinat pentru furajarea 

suplimentară a mieilor). Aceste oi vor fi furajate în continuare, la discreţie, cu cele mai bune 

furaje şi vor beneficia de o suprafață, în saivan, de cel puţin 1,6 mp pe oaie. 

De la vârsta de 12-14 zile, în jgheaburile din mielar mieii încep să consume furaje 

combinate cu 18-19% proteină brută (porumb 56,5%, orz 10%, şrot soia 21%, şrot floarea 

soarelui 10%, carbonat de calciu 1%, fosfat dicalcic 0,5%, sare 1%) şi otavă de calitate. 

În a doua lună, furajul combinat va conţine 16% proteină brută (porumb 63,5%, orz 10%, 

şrot soia 17%, şrot floarea soarelui 7%, carbonat de calciu 1%, fosfat dicalcic 0,5%, sare 1%) 

din care vor consuma 200-300 g/zi. 

În funcţie de zonă şi prezenţa unor boli la miei în anii anteriori, se vor face vaccinuri 

pentru ectina contagioasă, dezinteria anaerobă etc. 

Analizând costurile de întreţinere a oilor mame şi a mieilor gemeni, am remarcat că acestea 

sunt cel mult jumătate din veniturile obţinute. 

Dilema din titlu are un răspuns prompt şi formidabil. Da, dacă sunt condiţii, este foarte 

avantajos să îngrijeşti oile cu miei gemeni. 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, unul din mieii gemeni, de regulă masculul din cuplurile 

mascul-mascul sau mascul-femelă, va putea fi valorificat prin vânzare. 

 

Prof. dr. ing. Pădeanu Ioan 

Sef lucr. dr. ing. Octavian Voia 
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IEPURELE ȘI TRADIȚIA PASCALĂ 

În decursul timpului, între om şi lumea animală s-au stabilit multiple relaţii, care au avut 

un impact deosebit de important asupra evoluţiei biologice, spirituale şi sociale a 

colectivităţilor. 

Din cele mai vechi timpuri creşterea iepurilor a reprezentat o îndeletnicire constantă, 

aceștia fiind crescuţi în principal pentru carne şi în secundar pentru blană, păr, dejecţii şi 

agrement. 

Primele informații referitoare la creșterea iepurilor în gospodărie datează din anii 100 î. 

Hr., și consemnează creșterea acestora în leporarii sau în cuști cu pereți de piatră. În secolul al 

XVI –lea au fost semnalate primele rase de iepuri de casă și de atunci avem și informații 

referitoare la înmulțirea lor controlată. În anul 1595 au fost semnalați iepurii de diferite culori. 

La începutul secolului al XIX- lea, creșterea iepurilor s-a extins în zonele rurale din vestul 

Europei, și s-a realizat colonizarea cu iepuri de casă în Australia și Noua Zeelandă. Începând 

din aceste timpuri se folosește blana de iepure de casă și a apărut mutația la lâna de Angora. 

În jurul anilor 1970 crescătorii și cercetătorii din Franța și Italia au creat hibrizi între rase, 

care au luat locul raselor tradiționale în producția de carne de iepure de casă. 

Carnea de iepure de casă are un gust plăcut, fiind uşor digerabilă şi recomandată 

consumului de către persoane cu probleme de sănătate. Carnea de iepure nu conţine 

colesterol, fiind considerată o carne dietetică. Posedă un randament la sacrificare între 55-

60%. 

Dimensiunile reduse, caracterul docil 

fac din iepure un animal uşor de crescut, 

care solicită spaţii de creştere reduse, 

furaje relativ ieftine. Au un ritm de 

reproducere rapid, constând din 4-9 

fătări pe an, 6-10 pui la o fătare, care 

permit unei iepuroaice să realizeze între 

60-70 kg carne/an. Tineretul cunicul 

creşte foarte repede. 

În ultimii ani iepurii de casă sunt 

crescuţi în scop de agrement şi 

terapeutic. Fiind un animal blând şi curat, iepurele de casă reprezintă o prezenţă plăcută atât 

pentru copii, cât şi pentru adulţi. Între copii și acest animal s-a stabilit de foarte multă vreme o 

relație specială și privilegiată. 

Cu toate că între sărbătorile pascale şi iepuraşi nu există nici o semnificaţie biblică totuşi, 

în tradiţia populară iepuraşul vine cu cadouri pentru copii şi este asociat cu venirea primăverii 

şi cu fertilitatea (iepurii se înmulţesc rapid). În unele tradiţii, iepurele constituie un simbol al 

lunii, astfel că Paştele este sărbătorit anual în funcţie de ciclurile lunii.  
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În multe părți ale lumii, iepurii sunt asociați cu sărbătorile Pascale și a apărut obiceiul de a 

face copiilor cu această ocazie cadou un iepuraș, împreună cu cușca de întreținere. La Paşti 

iepuraşul aduce cadouri doar copiilor cuminți, cu toate că de aşteptat îl aşteaptă toţi. 

Prof. dr. ing. Marian Bura 

Prof. dr. ing. Silvia Pătruică 
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HEMATURIA CRONICĂ ENZOOTICĂ A BOVINELOR 

(H.E.B.) 

 

Hematuria cronică enzootică a bovinelor (H.E.B.) este o boală cu evoluție cronică, a cărei 

importanță pe plan mondial este în continuă creștere, fiind considerată una dintre cele mai 

grave toxicoze, atât din punct de vedere economic, cât și al sănătății publice. H.E.B. 

reprezintă un sindrom întâlnit la bovinele adulte din  zonele subcarpatice și poate afecta până 

la 20% din efectivul de taurine dintr-o anumită ,,zonă hematurică’’. Din punct de vedere clinic 

se caracterizează prin hematurie persistentă și anemie, asociat cu hemoragii și neoplasm la 

nivelul vezicii urinare. Hematuria enzootică bovină (HEB, cistită hemoragică, hematurie 

cronică) este una dintre afecțiunile cronice ale bovinelor, caracterizată prin hematurie 

intermitentă, alternând cu perioade de remisiune, afectează cu precădere animalele în vârstă 

de peste 4 ani și debutează cu leziuni ale vezicii urinare, ajungând în final la tumori maligne, 

cu epilog de obicei mortal.  

Datele privind delimitarea și răspândirea bolii în funcție de aria geografică au evidențiat 

faptul că boala este prezentă pe toate continentele. Hematuria enzootică evoluează mai ales în 

zonele alpine, subalpine, depresionare, acolo unde există pășuni naturale, neameliorate, 

excepție făcând Franța, Olanda și Danemarca, țări în care HEB apare cu precădere în zonele 

de  șes. 

 La noi în țară aceste zone, denumite ,,zone hematurigene’’, se situează în Carpații 

nordici, răsăriteni, apuseni și mai puțin în Carpaţii meridionali, nefiind semnalate în Munții 

Dobrogei. 

 Hematuria enzootică a bovinelor, prin caracterul ei incurabil, produce pierderi 

economice deloc neglijabile în zonele unde evoluează, datorită atât scăderii producției de 

lapte, cât și a diminuării indicilor de reproducție. Evoluția cronică determină anemierea 

animalelor, ducând în final la sacrificări de necesitate sau chiar la moarte. 

În cercetări efectuate în județul Maramureș s-a evidențiat incidența maximă a hematuriei la 

rasa Brună de Maramureş, cu vârste cuprinse între 6-10 ani, primele cazuri fiind semnalate la 

vârsta de 2 ani, în timp ce microhematuria (forma subclinică de evoluție a bolii) a înregistrat o 

incidență maximă între 2-7 ani. Aceste aspecte vin să confirme caracterul cronic al evoluției 

bolii și acumularea progresivă, în ani de zile, a principiului carcinogen din ferigă. La 

animalele mai tinere, sub vârsta de 6 ani, boala evoluează insidios, cu recidive mai rare, 

ajungându-se ca la vârsta de 6-10 ani, hematuria să se manifeste tot mai frecvent, uneori chiar 
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cu caracter permanent. Incidența cazurilor a scăzut după vârsta de 15 ani, probabil și datorită, 

în mare parte, sacrificărilor de necesitate. 

Din studiile efectuate în acest domeniu se observă că, pe măsură ce scade incidența 

cazurilor cu microhematurie, crește incidența celor cu hematurie clinică. Se poate vorbi 

despre transformarea formei de evoluție subclinică a bolii, în formă clinică, care se manifestă 

predominant cu hematurie. Tumorile vezicii urinare asociate acestui sindrom sunt mai 

frecvente la bovinele cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani. Au fost depistate, prin studii efectuate 

în ultimii ani, tumori vezicale la bovine luate sub observaţie din 14 provincii de lângă Marea 

Neagră (regiunea Turciei) unde hematuria enzootică a rumegătoarelor evoluează endemic.                                                                                                                               

Se menționează existența unei conexiuni între papilomavirusuri și unele principii mutagene 

și/sau carcinogene ale ferigii de câmp (Pteridium aquilinum), denumită şi feriga mare, ferega, 

tolul lupului, cerga ursului etc. Trebuie reținut că extractele de papiloame cutanate injectate 

intravezical induc neoplazii la vacă. 

Boala are o importanţă sanitară mare, deoarece studiile epidemiologice demonstrează o 

incidenţă crescută a cancerului esofagian și gastric la oamenii care au consumat lapte provenit 

de la bovine furajate cu ferigă, probabil datorită prezenței ptaquilosidei, carcinogenul major 

din ferigă, prezent în lapte. 

Etiopatogeneza hematuriei cronice enzootice a bovinelor nu este pe deplin elucidată. În 

general, se consideră că este expresia clinică a acțiunii toxice a ferigilor, mai ales a celei 

imperiale (Pteridium aquilinum). 

Unii cercetători români consideră că acest sindrom este atribuit consumului cronic de 

ferigă imperială, existând o concordanță între acest consum și virusurile papilomatozelor 

bovine. În mod natural, feriga este găsită în zonele împădurite. Pe terenurile cultivate este 

considerată buruiană, deoarece intră în competiție pentru apă, nutrienți și lumină cu speciile 

de graminee. 

La taurine, feriga (Pteridium aquilinum) determină intoxicații cronice, caracterizate prin 

prezența de leziuni non-neoplazice și neoplazice în vezica urinară. Un rol important în 

declanșarea bolii îl constituie aciditatea solului și a apei (pH = 4-6, în loc de 6-8), compoziția 

floristică, în care predomină plantele acidofile (papură, rogoz, pipirig, piciorul cocoșului, 

dedițel), dezechilibrul mineral legat de carențe în calciu, fosfor și excesul de molibden, plumb 

sau dezechilibrul în potasiu, iod, cobalt al solului, respectiv al plantelor, radioactivitatea 

solului, a apei și a plantelor din regiunile respective. Dintre factorii favorizanți în declanşarea 

bolii putem aminti vârsta (mai frecventă la adulte) și anotimpul. Astfel, manifestarea clinică a 

bolii este mai pregnantă în sezonul de toamnă şi vară,  iar frecvența cea mai ridicată a 
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animalelor cu microhematurie a fost înregistrată în sezonul de vară, urmată de sezonul de 

toamnă. Se pare că incidența mai crescută a hematuriei în sezonul de toamnă se datorează 

concentrației substanței toxice în urină, consecutiv secetei din perioada de vară. Intensitatea 

hematuriei este mai accentuată în sezonul de stabulație și datorită compresiunii mecanice pe 

care o exercită uterul gestant asupra vezicii urinare. Evoluția clinică mai gravă în sezonul de 

stabulație ar putea fi corelată și cu ingerarea unor cantități crescute de ferigă existentă în fân. 

Prezența microhematuriei la un număr ridicat de animale evidențiază predispoziția acestora la 

hematurie, precum și evoluția cronică a bolii, cu o îndelungată perioadă subclinică. 

Feriga de câmp conține numeroși factori toxici, dintre care unii sunt necunoscuți. 

Toxicitatea plantei variază. Cea mai toxică parte este reprezentată de rizom, urmat de frunzele 

tinere și mai puțin de frunzele adulte. Taurinele expuse la feriga de pe un teren arat, discuit 

sau pe care s-a ars vegetația sunt în pericol de intoxicație, deoarece pe aceste terenuri apar 

tulpini tinere pe rizomi intacți. Intoxicația la monogastrice se datorează hipotiaminazei, 

simptomele fiind consecința carenţei în vitamina B1, cu degenerarea mielinei de la nivelul 

nervilor periferici. 

La rumegătoare, carența în vitamina B1 nu este o problemă, aceasta fiind sintetizată în 

rumen, dar encefalomalacia asociată cu tulburări ale metabolismului tiaminei s-ar datora 

consumului de ferigă. Originea toxinei din măduva osoasă (factorul care produce anemia 

aplastică) față de care bovinele sunt susceptibile, nu a fost încă stabilită. Toxina produce 

moartea celulelor precursoare din măduva osoasă, astfel încât  celulele cu durată de viață mai 

scurtă sunt primele afectate. Inițial, apare leucocitoza, urmată de agranulocitoză și 

trombocitopenie, rezultând susceptibilitate crescută la infecții și tendință spre hemoragii 

spontane.  

Tabloul clinic diferă cu forma de evoluție: acută (rară) și cronică. 

În forma acută (corespunde mai mult cu intoxicația cu ferigă), animalele prezintă anorexie, 

lipsa rumegării, sialoree, reducerea secreției lactante, stare hemoragipară gravă, leucopenie, 

trombocitopenie, agranulocitoză și limfocitoză. În fecale pot fi prezente cheaguri de sânge și 

adesea, din orificiile naturale se scurge sânge. Capacitatea de coagulare a sângelui scade. La 

tineret, apare edem laringian, cornaj, hemoragii externe, iar la adulte, epistaxis, diaree 

hemoragică, hematurie, hemathidroză, pareza prestomacelor. La masculi, se poate produce 

obstrucția uretrei, retenție urinară, urmată de ruperea uretrei și moartea prin intoxicație 

uremică. 

În forma cronică, debutul bolii este marcat de microhematurie, iar starea generală a 

animalului se menține mult timp bună. În timp, aceasta se deteriorează, animalele slăbesc, 
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apare pareza prestomacelor, semnele anemiei (mucoase palide, tahicardie, puls filiform), 

polakisurie, hematurie, la început terminală, apoi continuă. Perii de la comisura inferioară a 

vulvei și de la partea terminală a furoului sunt roşcați și aglutinați. Urina, în raport cu 

intensitatea hemoragiilor vezicale, va fi colorată diferit, de la roz-pal, la roşu intens, ca și cum 

animalele ar urina sânge. În această fază, datorită cheagurilor de sânge se poate produce 

obstrucția temporară a uretrei, care la femele determină retenția urinară și colici. Dacă 

hemoliza este intensă, urina are culoare brună-roșcată sau brună-închisă (aspect de 

hemoglobinurie). Urina sedimentează rapid, cu supernatant limpede și un depozit urinar bogat 

în hematii, coaguli de sânge, celule epiteliale vezicale tipice, săruri minerale. În stadiile 

avansate, hematologic se evidențiază anemie oligocitemică și hipocromă, leucopenie, 

trombocitopenie, limfocitoză, hipocalcemie, hipofosfatemie, hipocloremie.  

Modificările morfopatologice sunt dominate de hemoragii și proliferări carcinomatoase la 

nivelul vezicii urinare. Toate aceste elemente corespund cu carcinomul de vezică urinară.  

Examenul histopatologic al regiunii orofaringienea a relevat hiperplazia epiteliului și a 

stratului germinativ. S-a mai observat prezența infiltratului neutrofilic și proliferarea țesutului 

conjuctiv și a colagenului, leziuni ce corespund carcinomului faringian. Probabilitatea 

implicării virusului papilomatozei și a compușilor chimici din ferigă ar putea explica 

coexistența leziunilor pre-neoplazice și neoplazice la nivelul vezicii urinare în cazul taurinelor 

afectate de această boală. Perioadele de remisiune ale hematuriei sunt posibile numai în 

stadiile incipiente, iar pe măsură ce formațiunile proliferative devin tot mai numeroase și 

cresc în volum, hematuria va deveni permanentă. 

Diagnosticul se stabilește pe baza anamnezei, a datelor epizootologice și a semnelor 

clinice. 

Diagnosticul deferențial se face față de babezioze în care, pe lângă hemoglobinurie, apare 

icterul, agentul patogen identificându-se în frotiurile de sânge; nefrita hemoragică, care este 

însoțită de semne generale grave și evoluție rapidă, iar hematuria este continuă; leptospiroză, 

intoxicația cu warfarină. În zonele hematurice, pentru diagnosticul precoce se recomandă  

depistarea microhematuriei. 

Profilaxia se realizează prin lucrări de ameliorare a pășunilor și fânețelor: 

• fertilizarea cu îngrășăminte fosfatice și calcice; 

• drenarea zonelor mlăștinoase; 

• îmbunătățirea structurii floristice a pajiștilor; 

• măsuri de stârpire a ferigii prin cosiri repetate sau ierbicide. 
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De asemenea, profilactic se urmărește administrarea suplimentelor minerale (amestecuri de 

săruri de fosfor, cupru, potasiu, cobalt, nichel, clorură de sodiu, sare iodată); introducerea în 

rație a aminoacizilor azotați în vederea detoxifierii ptaquilosidei – principala cauză a efectului 

toxic.  

Datorită caracterului malign al procesului, măsurile terapeutice sunt ineficiente, 

recomandându-se doar măsuri profilactice, în sensul corectării managementului, cu evitarea 

consumului plantei toxice. 

 

Șef lucr. dr. Daniela Moț 

Prof. dr. Teodor Moț 
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CHRISTOS A ÎNVIAT! 

FLORIILE 

 

 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 sensurile ancestrale s-au 

așternut cele creștine. Astfel, la Florii se 

celebrează intrarea lui Iisus în Ierusalim, 

cu o săptămână înaintea Paștelui evreiesc 

(Pesah), atunci când El 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 acestora 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 și roșii 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, respectivele ramuri 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. 

Săptămâna neagră a Răstignirii 

 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.  
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 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, așadar, 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,  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 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, 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 pe care Iisus a adus-o 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 pogorâre a 

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. Secheșan Gheorghe 
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NICHIFOR CRAINIC - CÂNTECUL FOAMEI 

 

De voi fi fost cândva ciorchine, 

Sunt azi o boabă stoarsă-n teasc. 

În flămânzenia din mine 

Turnați o zeamă și renasc. 

 

Îmi pipăi trupul cum se stinge, 

Un borș cu știr l-ar încălzi, 

Un fir de iarbă de-aș atinge 

Fulgerător aș înverzi. 

 

Lăsați-mi brațul de fantomă 

Să rupă de pe crengi un măr, 

Mușcând, m-ar umple de aromă 

Și-aș mai trăi în adevăr. 

 

În țara turmelor și-a pâinii 

Visez o mână de ciuperci… 

Lăsați-mă s-acin cu câinii 

La raiul unui blid de terci. 

 

În bezna nopților adâncă 

Prăpăstii oarbe se deschid 

Când ultimul lingău mănâncă 

Eu zac pe lingură și blid. 
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O, Milostivule, Tu Care 

Cu doi ciortani și cinci colaci 

Făcut-ai munte de mâncare 

Și saturat-ai pe săraci, 

 

Repetă, Bunule, minunea 

Și-ndestulează mii de guri, 

Iar mie-ascultă-mi rugăciunea: 

Dă-mi coșul cu firmituri. 

 

Notă: Nichifor Crainic a fost unul dintre marii poeți interbelici români. Datorită apropierii 

sale de Mișcarea Legionară (de natură spirituală, și nicidecum activistă), a fost arestat. În 

închisoare a scris versuri – pe bucăți de 

săpun, cu ace confecționate din bucăți de 

sârmă, poezii care erau transmise apoi, 

prin semnale morse, din celulă în celulă), 

care au rămas pentru posteritate (alături 

de poeme de Radu Gyr, precum și de alți 

autori, de aceeași valoare). 

Una dintre obsesiile detenției comuniste 

românești a fost aceea a hranei, căci 

regimul era, de fapt, de exterminare prin 

înfometare, arestații (cei mai mulți fără să 

știe măcar de ce, fără să li se comunice 

motivul detenției) fiind obligați să presteze și muncă silnică, absolut devastatoare, indiferent 

de vârstă, de starea de sănătate. Astăzi, tâlhari de drumul mare, violatori, jefuitori ori criminali 

primesc „sentințe compensatorii” (fie li se reduce pedeapsa, fie primesc compensații în bani), 

pentru singurul motiv că au efectuat pedeapsa în celule cu mai mult de trei deținuți. Deținuții 

politici din anii cincizeci-șaizeci „trăiau” (este un fel de a spune), în celule neîncălzite, câte 

40, până la 100 de deținuți. Lagărele din Birkenau ori Dachau păreau, prin comparație, 

camere de hotel. 

Conf. dr. Secheșan Gheorghe 
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NEVOIA DE VIITOR  A ROMÂNIEI 

 

academician  Păun Ion OTIMAN 

La această dată, Banatul, în general, și Timișul, în special, se află, într-un clasament 

de geografie economică regională și județeană, la toți indicatorii economici și parametrii 

sociali, pe primul loc în România. Această poziție, ne-a determinat să ne adresăm cu idei și 

soluții, emise de un număr mare de specialiști de frunte ai Banatului, întregii țări, invocând 

Nevoia de viitor a României. Iată și justificarea care ne conferă și ne susține această poziție 

morală. 

 

 

 

Banatul este provincia atât de armonios alcătuită, mărginită de Mureș, Tisa, Dunăre și 

coroana vestică a Carpaților, cuprinzând cele mai diferite bogății naturale, câmpii dintre cele 

mai mănoase, dealuri și munții de un pitoresc aparte, binecuvântată de Dumnezeu și 

înnobilată de locuitorii săi. Banatul, din cele mai vechi timpuri, începând cu ocupația 

romană și până în epoca modernă și contemporană, a fost o zonă de maximă atracție, 
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migrație, așezare, statornicire și armonioasă conviețuire între semințiile și etniile rămase în 

decursul vremii pe aceste meleaguri. 

Banatul istoric este una din regiunile central-europene, care, față de celelalte 

provincii, se caracterizează printr-o diversitate etno-culturală și confesională cu totul 

deosebită. Aici au trăit și trăiesc laolaltă, într-un spațiu geografic relativ restrâns, un mare 

număr de etnii: români, sârbi, șvabi, unguri, cehi, slovaci, croați, bulgari, macedoneni, evrei, 

armeni, turci, ucraineni, secui, țigani, italieni, francezi, pentru a le enumera doar pe cele 

mai cunoscute. Toate aceste comunități au conviețuit în pace și armonie în cea mai mare 

parte a istoriei regiunii. 

Evoluția economică complexă, de ansamblu, a Banatului, dezvoltarea unor centre 

industriale, agricole, comerciale, științifice și culturale, apariția unor premiere mondiale în 

domeniul tehnicii, dar și pacea socială de lungă durată de aici au făcut din provincia 

bănățeană, în permanență, un loc de maximă căutare și așezare. 

În schimb, starea societății și a economiei românești, în general, urmare a „evoluției 

și/sau involuției” acestora, timp de aproape trei decenii, poate fi caracterizată, mai degrabă, prin 

caracteristici sociale și economice precare (pentru a folosi un termen cât mai blând), câteva, 

însă, extrem de acute și vizibile. Societatea  românească,  în  ansamblul  ei,  este  profund 

dezbinată, fără un obiectiv strategic precis (busolă), într-un cuvânt, în derivă, ca efect al 

modului în care clasa politică actuală (de slabă factură profesională, dominată de lideri, în 

majoritate incompetenți, corupți și de o moralitate îndoielnică) a condus și conduce destinele 

țării. Justiţia, care ar trebui să asigure echilibru și dreptate socială, este profund bulversată, 

puternic afectată, mai ales în ultimii ani, de implicarea brutală a politicului. Economia este 

marcată de slabe progrese structurale, fiscalitatea a suferit numai în anul trecut 800 de 

modificări, iar, în aceste condiții, lipsa de predictibilitate va duce, inevitabil, la retragerea 

investitorilor străini, pas ce va determina scăderea dramatică a locurilor de muncă și, 

implicit, la creşterea şomajului. Moneda naţională se devalorizează puternic, balanţa 

comercială şi de plăţi este din ce în ce mai dezechilibrată, în timp ce puterea de cumpărare 

este profund erodată. Dezvoltarea generală a României este lentă, incoerentă și marcată de o 

polarizare excesivă, iar dezvoltarea rurală a judeţelor este caracterizată de aceeași tară. 

Această stare de fapt, ce ne-a creat neliniște și a redus nespus de mult speranțele pentru un 

viitor normal și sigur al generațiilor tinere, ne-a determinat să ne adresăm atât societății 

românești, cât mai cu seamă și celor care conduc acum destinele țării. Prin urmare, am 

prezentat mai multe puncte de vedere, pe care le considerăm importante și demne de a fi 

analizate, amendate și aplicate pentru ameliorarea generală a stării economice și sociale a 

României. Așa a apărut ideea ambițioasă de a provoca o parte din intelectualii bănățeni 

(dintre care au răspuns 38), din mai toate domeniile importante, pentru a prezenta idei, care, 

aplicate/devenite soluții, să conducă, în viitor, la salturi importante pentru dezvoltarea și 

democratizarea țării. 

Cartea rezultată trebuie înțeleasă în strânsă legătură cu contextul apariției sale: Centenarul 

României, și reprezintă o matură și concretă formă de recunoaștere a meritelor înaintașilor noștri, 

care au avut tăria de caracter să depășească obstacolele ce puneau în pericol materializarea ideii 
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de unitate națională și de creare a statului unitar român, dar și inteligența de a alege cel mai 

potrivit moment - momentul astral - care a permis împlinirea acestui vis la 1 Decembrie 1918. 

Responsabilă de acest istoric eveniment sunt generațiile de elite, care au pregătit și 

realizat Marea Unire, afirmată nu numai în teritoriul cercetării și al creativității, ci și în acela 

al acțiunii publice. Din rândul acestor generații s-au detașat personalități științifice și 

culturale, devenite fondatori ai României moderne și, ulterior, miniștri și sfătuitori ai regilor 

noștri, făuritori și întregitori de neam și țară, Carol I și Ferdinand. Între aceștia Ion Heliade 

Rădulescu, C. A. Rosetti, Timotei Cipariu, Vasile Alecsandri, Ion C. Brătianu, George 

Bariţiu, Spiru Haret, Titu Maiorescu, Ionel I C Brătianu, Vasile Goldiş, Miron Cristea, 

Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu și alți mulți intelectuali de aceeași anvergură. Cu 

toții au fost exemple de probitate intelectuală și morală, cu toții s-au implicat în efortul 

fondator al unei țări prospere și civilizate. Ei au dovedit că știința și cultura nu sunt 

incompatibile cu destinul civic și că poți fi prezent pe scena publică și politică, fără să 

abandonezi exigențele purtării demne, ale rostirii elegante și ale limbii române curate și 

frumoase. 

Citiți, priviți și comparați, cu atenție, cine se află astăzi, după o sută de ani, pe 

„înalta” scenă politică românească! 

Generația mea (care a văzut cu ochii săi drama elitelor românești ce au contribuit la 

modernizarea României, dar au suferit cumplit și au murit, în închisorile comuniste și la canal, 

fără lumânare, fără cruce și fără înmormântare creștinească) s-a format în perioada comunistă. 

Cu deformări și tare (multe dintre ele prezente în societate și după 1990, până azi) întipărite în 

genetica noastră individuală și socială, generația mea nu a reușit, asemenea predecesoarelor 

sale, să genereze elite, care să se implice, fără rezerve, în atât de necesara operă de 

reconstrucție, întâi morală, apoi economică, socială și juridică a țării de azi. Din onestitate, dar 

și naivitate, cei mai mulți oameni de onoare din generația mea, crezând că vor fi auziți și 

ascultați, au folosit, ca predilectă, formula din Apel către lichele, cerând, decent și elegant, 

lichelelor să se retragă. 

Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în România, din 1990 și până azi, confirmă, fără 

putere de tăgadă, acest crud adevăr, iar ceea ce vedem acum în lumea românească ne 

determină să adresăm elitelor tinere de azi, de fapt tuturor celor interesați de mai binele țării, 

un îndemn: 

Confirmaţi şi performaţi în profesie, dar nu uitaţi de Cetatea voastră, România! 

Implicaţi-vă în viaţa publică şi nu vă lăsaţi împinşi înafara ei de semidocţi şi 

sfertodocţi! 

Nu-i lăsaţi pe impostori, nu puţini la număr, să vă ia locul!  

Contribuiţi,  cu  înalta   voastră   pregătire  şi   întreaga   ființă  morală, la marile decizii ale 

parcursului  european al României! 

Este spre viitorul vostru şi binele întregii ţări! 
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* * 

 

Ce ne îndreptățește pe noi, bănățenii, să ne adresăm națiunii române? 

Studiile de dezvoltare economică și socială pe teritoriul țării (județe, regiuni de 

dezvoltare, provincii istorice)1 reliefează că România primelor două decenii ale secolului al 

XXI-lea din mileniul al III-lea se caracterizează printr-o geografie  economică județeană și 

regională extrem de diferite din punct de vedere al mărimii principalilor indicatori economici și 

sociali: PIB/locuitor, gradul de dezvoltare economică generală şi rurală, investiţiile totale şi 

străine, locuri de muncă, rată a ocupării şi a şomajului. Între cel mai dezvoltat judeţ şi cel mai 

sărac, raportul între PIB-ul pe locuitor (cel mai important şi cuprinzător indicator economic) este 

de aproape 1:4. 

Din simpla privire a graficelor 1, 2, 3 și a hărții dezvoltării județelor României, se 

poate observa marea discrepanță teritorială, prezența unor zone de dezvoltare accelerată, dar, 

din păcate, și zone de subdezvoltare și sărăcie severă. 

 

 

Figura 1. Produsul intern brut media pe județe, lei 

 

 

                                                 
1 Contribuţii la elaborarea unei metodologii de cuantifire a gradului de dezvoltare regională şi locală în România, 

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, 2018 

∆PIB (TM - VS) = 
28005 RON 

I   (TM / VS) = 3,02 
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Figura 2. Gradul dezvoltării generale pe județe 

 

 

Figura 3. Gradul dezvoltării generale pe regiuni de dezvoltare 
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Noi, autorii acestei cărți, suntem din Banat și muncim aici, în această regiune de 

dezvoltare și/sau provincie istorică, ce se plasează, la aproape toți indicatorii, în prima parte a 

topului economic şi social al judeţelor, regiunilor și/sau provinciilor. Iar această stare de fapt ne 

îndreptățește să ne adresăm tuturor românilor interesați de viitorul României, al copiilor și 

nepoților noștri, pentru a se alătura nouă, în efortul de a schimba profund România, acum, atât 

de puternic afectată de la vârf, de practici imorale, corupție și incompetență. 

Dorim o nouă Românie, normală, morală, democratică, condusă de bărbați de stat, 

morali, cu înaltă responsabilitate față de soarta țării și a urmașilor noștri. 

Geneza acestei cărți este rodul solidarizării autorilor cu ideea lansată, iar solidarizarea cu o 

idee, când aceasta este interesantă, atractivă și, mai ales, atunci când poate schimba în bine însuși 

cursul existenței societății, vorbește, în primul rând, despre capacitatea de analiză și viteza de 

decizie a celui ofertat. Iar acest aspect ne-a condus la concluzii importante pentru fi  coautor, 

valorificând, astfel, capacitățile intelectuale ale acestora. 

Apreciem, în final, că rezultatul acestui demers este unul încurajator, capabil să aducă 

satisfacție. Şi nici nu putea fi altfel, câtă vreme peste două treimi din intelectualii bănățeni 

contactați s-au solidarizat cu ideea noastră, fiind dispuși să contribuie cu mintea și cu 

umărul lor pentru un viitor normal și sigur al României. 

Înțelegeți, această carte este rod al deznădejdii, dar și al speranței! 
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