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3. Transporturi 
 

Căi și mijloace de transport 
 

Persoanele și mărfurile se pot deplasa între două destinații (localități), în țară sau oriunde pe glob, pe căile de 
transport existente între acestea, cu ajutorul mijloacelor de transport specifice. 

Căile de transport reprezintă liniile care asigură deplasarea mijloacelor de transport. 
În funcție de mediul în care sunt situate, există mai multe tipuri de căi de transport: terestre (rutier și feroviar), 

navale, aeriene.  
Căile de transport rutier sunt drumurile. Porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor este 

partea carosabilă, iar spațiul din partea laterală a drumului destinat circulației pietonilor se numește trotuar. 
În țara noastră drumurile sunt:  
– în interiorul localităților: șosele, străzi, drumuri comunale; 
– între localități: drumuri județene (simbolizate DJ), drumuri naționale (DN), autostrăzi (A), drumuri europene (E). 

 

 

 

 
 
 

       

                     a                                         b                                       c                                      d 

                                                                                                             

Formați echipe de câte 4 colegi și îndepliniți sarcinile următoare: 
• denumiți tipul de drum identificat în fiecare imagine de mai jos și locul unde se află față de o localitate;  
• informați-vă și precizați ce tip de drum leagă localitatea voastră de cea mai apropiată localitate învecinată. 

Folosește informații de pe internet (harta 
localității, poziția școlii etc.) și marchează 
traseul pe care îl parcurgi între școală și locuință, 
asemănător exemplului dat. 

Poți marca mai multe trasee; în acest caz, 
stabilește pe care dintre ele parcurgi distanța cea 
mai mică. 
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Căile de transport feroviar sunt căile ferate; ele pot fi situate pe sol (uneori cu treceri peste poduri sau prin tunele 
ce traversează munții) ori în subteran, prin tunele aflate sub nivelul solului (de exemplu, la metrou) sau pe sub apă (de 
exemplu, la Canalul Mânecii). 

 
 
 

 
 
 

Căile de transport naval sunt rutele fluviale, rutele maritime și canalele navigabile. 
Rutele fluviale sunt albiile fluviilor sau ale râurilor pe care se poate naviga. 
Canalele navigabile sunt cursuri de apă create artificial, care fac legătura între fluvii, între un fluviu și o mare, între 

două mări, între două oceane. 
Ruta maritimă este un traseu imaginar, la suprafața apelor, între porturi maritime; traseul este urmat de mijloacele 

de transport folosind comunicații radio, sateliți de navigație etc.  
Căile de transport aerian sunt culoarele (rutele de zbor) între aeroporturi; ele sunt trasee imaginare situate la 

înălțimi diferite pentru a se evita ciocnirea între avioane. Respectarea traseului și a înălțimii de zbor de către piloți se 
realizează cu ajutorul instrumentelor de bord ale avionului.  

 
  
 
 
 
 
 
 

Mijloacele de transport folosite pentru deplasarea persoanelor și a mărfurilor sunt specifice căilor pe care circulă, 
având o largă diversitate și importanță pentru multe domenii economice, dar și pentru viața cotidiană a oamenilor. 

Mijloacele de transport sunt vehicule cu care se poate circula pe o cale de transport terestră, aeriană sau pe apă. 
 

a) Transportul de persoane se realizează cu ajutorul mijloacelor de transport specifice. 
Transportul rutier de persoane se face cu: 
• bicicleta – folosește pentru mișcare forța omului și se utilizează, de regulă, pentru transportul în interiorul 

localităților, dar și pentru agrement, în competiții sportive (cursiera), pe drumuri neamenajate (mountain-bike) etc.; 
• motocicleta – se deplasează cu ajutorul unui motor. Există mai multe tipuri: scuter (motocicletă de mici 

dimensiuni), chopper (motocicletă cu ghidonul mai lat și înalt), moped (vehicul folosit atât ca bicicletă, cât și ca 
motocicletă) etc.; 

• automobilul este vehiculul dotat cu cel puțin patru roți și este pus în mișcare cu ajutorul unui motor. 
Pentru transportul persoanelor există mai multe tipuri de automobile:  
→ autoturismul – este prevăzut cu caroserie (partea superioară a automobilului) închisă sau deschisă; 
→ autobuzul – are caroseria închisă sau parțial decapotabilă și poate avea unul sau două niveluri; există mai multe 

tipuri: autobuze urbane (cu număr mai mic de scaune), autobuze interurbane (cu spațiu pentru bagaje și număr mai mare 
de scaune), autobuze turistice (numite și autocare, care au maximum 50 de locuri pe scaune și confort sporit), microbuze 
(au dimensiuni mai mici și sunt folosite pentru un număr redus de persoane); 

Pe harta rețelei de metrou București, primită în copie xerox de la profesor: 
 identifică stațiile Păcii și Piața Iancului; 
 marchează traseele parcurse de călători între stațiile Piața Iancului – Piața Unirii și Păcii – Piața Unirii. 
Precizează traseul pe care poți identifica stații comune. 

Știai că… ? 
Pentru deplasările cu telecabina, telescaunul sau telegondola se folosește transportul pe cabluri metalice, fixate 

pe stâlpi rezistenți.  
Căile pentru transportul produselor lichide sau gazoase între anumite destinații sunt conductele. 
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→ troleibuzul – este echipat cu motoare electrice și este alimentat cu energie electrică, prin intermediul a două 
trolee (tije metalice), de la două fire electrice aeriene; este un mijloc de transport nepoluant chimic și fonic; se folosește 
pentru transportul în interiorul localităților. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Împreună cu colegul/colega de bancă privește imaginile de mai jos: 
– numiți fiecare tip de vehicul; 
– indicați ce deosebiri sunt între troleibuz și autobuz; 
– precizați ce au în comun vehiculele prezentate. 

 

       
                          a                                         b                                     c                                         d     
 

Transportul feroviar de persoane se realizează cu mai multe tipuri de mijloace de transport: 
• trenul este format din locomotivă și vagoane. Locomotiva poate avea sursă de energie proprie (cazan cu abur), 

motor cu ardere internă (Diesel) sau alimentare cu energie electrică prin intermediul unui pantograf, de la un cablu 
electric aerian. Vagoanele de călători sunt prevăzute cu instalații (de iluminat, de ventilație, de încălzire, de comunicație) 
pentru a asigura confortul pasagerilor;  

• tramvaiul are unul sau mai multe vagoane și este alimentat cu energie electrică de la firele aeriene, prin pantograf; 
se utilizează pentru transportul urban; 

• metroul funcționează pentru transportul călătorilor în orașele mari ale lumii. Trenul de metrou are acționare 
electrică și deplasarea se realizează, de regulă, prin tuneluri. Singurul metrou din țara noastră există la București și a fost 
dat în folosință în anul 1979. 

 
 
 
 

 
 

Dicționar 
motor – instalație ce transformă o formă de energie (aici termică, rezultată prin arderea unui combustibil – benzină, 
motorină, gaze naturale) în energie mecanică.  

Dicționar 
pantograf – dispozitiv fixat pe acoperișul unui vehicul electric (tramvai, tren etc.), prin care se realizează contactul 
între instalația electrică a vehiculului și firul aerian. 

 

Aplicăm ce am învățat! Activitate în perechi 
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Identificați mijloacele de transport feroviar din imaginile următoare. Precizați asemănările și deosebirile dintre ele 

privind funcționarea.  
 

          
                    a                                        b                                        c                                       d 
 

Transportul pe apă se realizează cu vehicule fără motor (precum vasele cu pânze, care folosesc pentru deplasare 
forța vântului, sau vasele cu vâsle) sau cu vehicule cu diferite tipuri de motoare, printre care putem enumera barca cu 
motor, iahtul, șalupa, pachebotul, navele de croazieră, vehicule pe pernă de aer etc.  

  
 
 
 
  

Transportul aerian se efectuează cu aparate de zbor cu motor, numite avioane și elicoptere. 
Pe lângă avioane și elicoptere, care sunt mai grele decât aerul, există și vehicule mai ușoare decât aerul (baloane și 

dirijabile), folosite pentru recreere sau cercetarea vremii.  
Transportul de persoane poate fi privat (realizat cu mijloace de transport particulare) și public; transportul public 

are un orar de trafic, adică un program de opriri în stații (respectiv gări, porturi, aeroporturi), și se realizează prin 
cumpărarea de bilete de călătorie. În cazul transportului cu metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul și trenul există și 
posibilitatea achitării călătoriei prin cumpărarea de abonamente de călătorie.  

 

b) Transportul de mărfuri se realizează cu mijloace specifice de transport.  
Transportul rutier de mărfuri se poate efectua cu: 

– autocamionul (numit și TIR – Transport Internațional Rutier) este un vehicul de dimensiuni mari, care în spatele 
cabinei pentru șofer are o benă, o platformă (deschisă sau acoperită cu prelată) sau un container (cutie metalică închisă). 
Există și o categorie de camioane ușoare, din care fac parte camionetele și furgonetele; 

– autocisterna se folosește pentru transportul mărfurilor lichide; 

– autoizoterma este utilizată pentru transportul alimentelor perisabile. 
 

 

 

 

Știai că… ? 
Pentru cercetări științifice și operațiuni militare se folosesc submarine, care se deplasează scufundate în apă. 

Aplicăm ce am învățat! Activitate în perechi 

Indică două exemple de produse care se pot transporta cu fiecare tip de mijloc de transport rutier. Din ce categorie 
fac parte cele din imaginile următoare? În care mijloc de transport, din figurile a – c, se poate transporta benzină? 
Justifică răspunsul. 
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                  a                                                          b                                                          c 

 

Transportul feroviar de mărfuri se realizează cu trenurile numite marfare, care au vagoane (închise, deschise, 
platformă) construite pentru tipul de marfă pe care îl transportă.  

Transportul pe apă al mărfurilor se face cu nave fluviale și nave maritime (exemplificate în imaginile de mai jos 
fig. d – f).  

Cele mai utilizate nave fluviale sunt şlepurile, cu care se transportă mărfuri grele, de regulă, vrac, și remorcherele 
(fig. d), care sunt folosite pentru tractarea sau împingerea șlepurilor. 

Nave maritime des folosite sunt: navele tanc – pentru transportul mărfurilor lichide (petrol, vin, uleiuri vegetale 
etc.); vrachierele – pentru transportul mărfurilor în vrac (de exemplu, cereale, minereuri, cărbuni etc.); port-containerele 
(fig. e) – pentru transportul mărfurilor în containere (lăzi cu anumite forme şi dimensiuni); feriboturile (fig. f) – pentru 
transportul automobilelor sau trenurilor și al pasagerilor lor peste mări, fluvii, strâmtori. 
 

       
                        d                                e                                 f 
 
 
 
 

 
Transportul aerian de mărfuri între diferite destinații se realizează cu ajutorul avioanelor și elicopterelor.  
Pentru transportul în spațiul extraterestru de materiale sau de oameni se folosesc rachetele și navetele spațiale. 
Racheta cosmică este vehiculul care plasează, pe o orbită în jurul Pământului, un satelit, o sondă, o stație 

interplanetară etc.  
Naveta cosmică este un vehicul cu echipaj uman care se lansează în spațiu cu ajutorul unei rachete; se folosește 

pentru cercetare sau repararea în spațiu a unor sateliți și revine pe Pământ după finalizarea activității propuse.  
 
 
 

 

 

Dicționar 
șlep – navă fără propulsie proprie utilizată la transportul mărfurilor pe fluvii, canale sau lacuri; 
propulsie – exercitarea unei forțe asupra unui vehicul provocând înaintarea lui. 

Știai că… ? 
Apollo 11 a fost prima misiune în care omul a pășit pe suprafața Lunii, satelitul natural al Pământului, pe 20 iulie 
1969; naveta a fost lansată în spațiu cu ajutorul rachetei Saturn V la data de 16 iulie 1969, de la Centrul Spațial 
Kennedy. 
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Proiect 
Tema: CĂI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT 
Se formează echipe de câte 4–5 colegi. 
Fiecare echipă realizează următoarele sarcini de lucru: 
1. Pe copia xerox (format A4, primită de la profesor) a hărții României marcați traseul posibil parcurs de tren între 

localitățile București și Năsăud (ca în exemplul dat). 
2. Enumerați județele și orașele reședință de județ prin care trece trenul, în varianta marcată. 
3. Cu informații culese de pe internet sau din alte surse, marcați pe hartă (cu altă culoare) traseul feroviar real, pe 

ruta București – Năsăud, cu oprire în Cluj, și indicați durata călătoriei. 
4. Comparați durata transportului cu avionul, până la aeroportul cel mai apropiat de localitatea de destinație, cu 

durata transportului rutier (cu autocarul sau cu microbuzul) până la aceasta (Năsăud) și la cea indicată la punctul 3.  
Fiecare echipă prezintă proiectul în fața colegilor, se poartă discuții și se identifică variantele de căi și mijloacele 

de transport în care duratele sunt cele mai economice.  
Timp de lucru: două săptămâni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educație stradală 
 

Educația primită și, mai ales formată, cu privire la cunoștințe, deprinderi și comportamente se manifestă și poate fi 
evidențiată și atunci când suntem pe stradă, ca pietoni, în mijloacele de transport în comun, în parc, într-o cofetărie etc. 

Pietonul este persoana care se deplasează pe un drum public pe jos, cu patinele cu rotile sau alt dispozitiv cu rotile, 
cu un vehicul special (persoana cu handicap locomotor). 

Conform normelor de comportare civilizată, pietonii trebuie să respecte mai multe reguli de circulație. 

Aplicăm ce am învățat! Activitate în echipe 
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         a                    b                  c                         d 

 

Pietonii mai trebuie să cunoască și să respecte semnele de circulație specifice, menționate în tabelul următor. 

Semn de 
circulație 

Semnificație/ 
explicație 

Semn de 
circulație 

Semnificație/Explicație 

 

Este permisă 
circulația pietonilor. 

 

Semafor pentru dirijarea circulației. Este permisă trecerea numai 
când culoarea verde  

a semaforului este luminoasă. 

 

Trecere de pietoni 

 

Semafor pentru pietoni. Este permisă trecerea numai când lentila 
de culoare verde  

a semaforului este luminoasă. 

 

Pasarelă pentru 
pietoni 

 

Semnalul agentului de circulație – „Atenție, oprire”. Înseamnă 
oprire și pentru pietonii care intenționează să se angajeze în 

traversare. 

 

Accesul interzis 
pietonilor 

 

Rotirea vioaie a brațului polițistului semnifică grăbirea traversării 
pentru pietoni. 

 

Circulația bicicletelor este permisă pe drumurile publice numai dacă sunt conduse de persoane care au cel puțin 
vârsta de 14 ani. În acest caz, bicicleta trebuie să fie echipată cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizante și 
să fie dotată cu sistem de avertizare sonoră. Bicicletele sunt conduse pe părţile carosabile ale drumului, pe benzile sau 
pistele special amenajate, iar în lipsa acestora pot circula pe acostament în sensul de mers. 

Studiu de caz 
Împreună cu colegul/colega de bancă studiați imaginile următoare:  
– precizați regulile de circulație respectate sau încălcate de pietoni, în fiecare caz; 
– din experiența voastră dați exemple de reguli încălcate frecvent de pietoni, la traversarea străzii; 
– numiți și alte reguli, pe care le cunoașteți, privind circulația și traversarea drumului.  
Analizați și dezbateți regulile indicate cu toți colegii și profesorul clasei și optați pentru o listă finală de reguli 

de circulație. Notați-le în caiete! 
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    a                     b                     c 

De regulă, în marile orașe, multe dintre persoanele care merg la serviciu sau la școală parcurg drumul dus-întors 
până la aceste destinații, dar și spre altele (magazine, spații de agrement, spitale etc.), cu mijloace de transport în comun. 
În aceste mijloace, comportamentul fiecăruia trebuie să se supună anumitor reguli care să evidențieze o bună educație. 

În stațiile mijloacelor de transport în comun: cei care doresc să urce așteaptă pe trotuar sau sub copertina special 
amenajată existentă (de regulă, la rând, în ordinea sosirii); apropierea de mijlocul de transport este permisă după oprirea 
în stație și deschiderea ușilor. 

Urcarea în mijloacele de transport în comun: se face, de regulă, pe la ușa din spate, iar în cazul microbuzelor, urcarea 
călătorilor se face pe la ușa din față, pentru a achita șoferului prețul biletului; este acordată prioritate persoanelor în vârstă, celor 
cu probleme locomotorii sau celor care însoțesc copii mici; la metrou, se acordă prioritate persoanelor care coboară, iar apoi urcă 
cei din stație. 

În timpul deplasării: elevii și tinerii cedează locul pe scaun bătrânilor, persoanelor bolnave sau cu copii în brațe și 
nu ocupă niciodată locurile special marcate în mijlocul de transport pentru aceste persoane; călătorul își pregătește 
coborârea înainte de a ajunge mijlocul de transport în stație, apropiindu-se de ușa de coborâre; bagajele de mână (rucsac, 
ghiozdan) vor fi ținute în mână pentru a nu afecta condițiile de confort ale pasagerilor. 

La coborârea din mijlocul de transport în comun: se vor utiliza numai ușile deasupra cărora este scris „Coborâre” 
sau ușa cea mai apropiată, în cazul metroului; după coborâre, pasagerii se îndepărtează de mijlocul de transport pentru 
a facilita și coborârea celorlalți din spate, care doresc să o facă. 

La călătoria cu metroul: staționarea călătorilor pe scara rulantă din staţie se face numai pe partea dreaptă a acesteia, 
în sensul de mers; accesul în metrou cu biciclete este permis, în zilele lucrătoare, între orele 20.00 și 23.00 și permanent, 
în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, numai pe la prima ușă, în sensul de mers al trenului. 

 
 

        
                             a                                 b                                c 

Din ce sunt formate echipamentele biciclistului și ale pietonilor din imaginile de mai jos? Explică semnificația 
semnelor de circulație din figura c. 

Indică regulile respectate de călători în imaginile de mai jos.
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Proiect 

Tema: ELEVUL – PIETON, BICICLIST SAU CĂLĂTOR (într-un mijloc de transport în comun) 
Elevii clasei a VI-a A apreciază importanța cunoașterii de către elevii mai mici, dar și mai mari, din școală, a 

semnelor și a regulilor de circulație, pentru a preîntâmpina apariția unor accidente, în calitatea lor de pietoni sau de 
bicicliști. În acest scop, și-au propus să desfășoare o minicampanie de informare. 

Se împarte colectivul clasei în cinci echipe de elevi care îndeplinesc următoarele sarcini: 
 
Echipa 1 
• Realizează (în două exemplare) un afiș cu titlul „Semne de circulație”, care conține simboluri ale acestora și 

interpretarea lor (de interes pentru pietoni și bicicliști). 
• Afișează un exemplar al materialului la avizierul școlii și oferă celălalt exemplar echipei 5. 
 
Echipa 2 
• Realizează (în două exemplare) un afiș cu titlul „Reguli de circulație”, care conține regulile ce trebuie respectate 

de pietoni și de bicicliști pe drumurile publice. 
• Afișează un exemplar al materialului la avizierul școlii și oferă celălalt exemplar echipei 5. 
 
Echipa 3 
• Realizează (în două exemplare) un afiș cu titlul „Călătoria cu mijloace de transport în comun”, care conține regulile 

ce trebuie respectate cu această ocazie. 
• Afișează un exemplar al materialului la avizierul școlii și oferă celălalt exemplar echipei 5. 
 
Echipa 4 
• Realizează (în două exemplare) un afiș cu titlul „Așa DA, așa NU”, care conține imagini cu cazuri pozitive și 

negative referitoare la calitatea persoanelor de pieton sau de biciclist. 
• Afișează un exemplar al materialului la avizierul școlii și oferă celălalt exemplar echipei 5. 
 
Echipa 5 
• Desfășoară întâlniri de informare cu colectivele de elevi ale claselor din învățământul primar, în care prezintă 

materialele realizate de colegii din celelalte grupe și răspunde întrebărilor puse de colegii mai mici pe temele prezentate. 
 
Timp de lucru: o săptămână pentru realizarea afișelor; 3 săptămâni pentru întâlnirile de informare. 
 
 

Siguranță și securitate în transporturi 
 
Siguranța în transporturi privește acțiunile ce au ca efect absența unor consecințe negative asupra oamenilor și a 

mediului ambiant.  
Consecințele negative asupra oamenilor sunt accidentele care se produc pe drumurile publice și au ca urmare 

decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane sau avarierea unui vehicul (în acest caz, se numește accident de 
circulație). 

Aplicăm ce am învățat! Activitate în echipe 
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            a                   b                      c 

 
Una dintre consecințele negative asupra mediului ambiant este, în principal, poluarea acestuia din cauza emisiilor 

de gaze poluante.  
 
 
 
 

Securitatea în transporturi vizează măsurile care se iau pentru a preîntâmpina provocarea accidentelor și a oferi 
siguranță persoanelor aflate pe drumurile publice și în mijloacele de transport; se pot lua mai multe măsuri. 

 
 
 

 

 

 

                                      
                 d                                e                                f 

                                                
                g                                h                        i  

Analizează imaginile următoare şi precizează motivele apariției unor accidente. 

Împreună cu colegul/colega de bancă propuneți măsuri de protecție a mediului privind circulația mijloacelor de 
transport. După discuții cu colegii și profesorul clasei notați-le în caiete. 

Studiu de caz 
Formați echipe de câte 4 colegi, studiați imaginile următoare (d – i) și îndepliniți următoarele sarcini: 
– precizați măsurile de securitate privind prevenirea accidentelor, în fiecare caz; 
– identificați o măsură de securitate comună în mai multe imagini și arătați care este scopul acesteia; 
– dați exemple de alte măsuri pe care le cunoașteți. 
Notați pe caiete măsurile de securitate discutate și avizate de profesor. 
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Tradițional și modern în transporturi 
De-a lungul timpului, transporturile au cunoscut o evoluție tehnologică ce constă atât în perfecționarea sistemelor 

tehnice pentru deplasarea de persoane și mărfuri (a mijloacelor de transport), cât și a căilor pe care acestea se deplasează 
(căilor de transport). 

În transportul rutier există mijloace de transport tradiționale, care sunt puse în mișcare de forța umană, de forța 
animală sau de forța produsă prin arderea unui combustibil lichid. 

 
 

 
 

     
             a                 b                     c 

 
Mijloacele de transport tradiționale se utilizează pe scară largă și astăzi, dar unele dintre ele tind să fie înlocuite cu 

mijloace de transport moderne (ca cele din imaginile următoare d – f). 
Skateboardul (fig. d) este o placă alungită, prevăzută cu patru role, folosită pentru deplasarea rapidă prin alunecare, 

cu ajutorul forței omului. 
Hoverboardul (fig. e) este un mijloc de transport electric, nepoluant și se prezintă ca o placă formată din două bucăți, 

fiecare terminându-se cu câte o roată. 
Biciclul electric este prevăzut cu două motoare plasate sub platforma pe care pasagerul își ține picioarele; este rapid 

(poate ajunge până la viteze de 20 km/h) și ecologic. 
Monociclul electric (fig. f) poate avea una sau două roți și este alimentat de la baterie; viteza poate fi de  

18–23 km/h, poate urca în siguranță o pantă înclinată la 15–18°, dispune de un sistem de control, semnalizare sonoră și 
luminoasă. 

Mașina electrică prevăzută cu baterie reîncărcabilă, dar și mașina electrică cu panouri solare (montate pe capotă) 
sunt automobile care vor înlocui tot mai multe dintre cele poluante, cu combustibil lichid. 

                                      
  d                            e                            f  

 

În transportul feroviar, trenul pus în mișcare de vechea locomotivă cu abur, înlocuit cu tradiționalul tren electric, 
tinde să aibă astăzi noi concurenți: trenul electric alimentat cu energie obţinută prin transformarea energiei solare sau 
eoliene în energie electrică reprezintă un mijloc modern folosit în transportul feroviar. 

Numește mijloacele de transport din imaginile de mai jos. Dă alte exemple din fiecare categorie. 
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Trenul pentru transportul persoanelor, fără locomotivă – maglev (magnetic levitation – plutire magnetică), pentru 
a avansa, folosește câmpuri magnetice. În timpul deplasării, trenul nu este în contact cu șinele, iar forțele care iau naștere 
îi permit să plutească deasupra căii de rulare, cu viteză foarte mare, în sensul de mișcare. Tot modern este și trenul 
monorai care circulă pe o singură șină suspendată sau terestră, deasupra sau dedesubtul acesteia. 

În transportul pe apă, bărcile și vaporașele de agrement tradiționale tind să fie înlocuite cu nave de agrement care 
funcționează cu ajutorul panourilor solare. Nava pe pernă de aer (aeroglisorul) este un mijloc de transport modern care 
se deplasează atât pe apă, cât și pe uscat pe o pernă de aer creată cu ajutorul unor ventilatoare. 

În transportul aerian, avioanele tradiționale folosesc pentru propulsie combustibil lichid, care este scump și se 
consumă în cantitate mare; s-au construit și aeronave care folosesc numai energie solară, au masa mult mai mică decât 
a avionului obișnuit, iar aripile mari sunt acoperite cu celule solare.  

 
 

 

       
                      a                  b                        c                                 d 

 

Pentru reducerea traficului pe șosele, dar și pentru protecția mediului, o soluție modernă și importantă este 
transportul intermodal (care utilizează în mod succesiv cel puțin două moduri de transport) în care containerele cu marfă 
sunt transportate, de la locul de încărcare până la destinație, în camioane, în vapoare, în vagoane platformă; în acest 
mod, se evită riscurile de manevrare și deteriorare a mărfurilor, se reduc timpul și cheltuielile cu operațiile de încărcare 
și descărcare a acestora. 

În mod tradițional, pentru călătoria cu trenul, biletele se cumpără de la casa de bilete existentă în gară sau de la 
agenția C.F.R. din localitate, iar pentru transportul cu avionul, de la o agenție de turism. Modern, rezervarea locului și 
achitarea contravalorii biletului pentru călătoria cu aceste mijloace de transport se face on-line; biletul se primește în 
format electronic, iar pentru verificare poate fi prezentat în format printat sau electronic, pe telefonul mobil. 

În prezent, în puține orașe, pentru călătoria cu tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul se mai folosesc bilete de călătorie 
care se compostează la aparatul existent în mijlocul de transport în comun; în majoritatea cazurilor, întreprinderile de 
transport din orașele respective au modernizat sistemul și emit carduri de călătorie reîncărcabile, care se validează pentru 
fiecare călătorie. Sunt mijloace de transport în comun în care există panouri electronice care dau informații privind 
destinația, următoarele stații și eventualele corespondențe cu alte linii și mijloace de transport public. 

 

 

                
                       e                                   f                                     g                                              h 

Numește mijloacele moderne de transport din imaginile următoare a – d.

Diferențiază, în imaginile următoare notate e – h, posibilitățile tradiționale și moderne de plată a călătoriei. 
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Scrie pe caietul tău: 
1. Asemănări și deosebiri între hoverboard și biciclul electric. 
2. Mijloace de transport feroviar tradiționale și moderne. 
3. Două moduri de achiziționare a biletelor pentru călătoria cu trenul. 
4. Două posibilități de transport intermodal al mărfurilor între orașele Giurgiu și Buzău. 

 

Calitatea serviciilor de transport și a serviciilor poștale 
 

În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi dorește să folosească produse și să primească servicii de calitate. 
Calitatea este dată de ansamblul caracteristicilor unui produs sau al unor activități care îndeplinesc (satisfac) 

anumite nevoi (cerințe) ale utilizatorilor.  
În funcție de nevoile sau așteptările pe care le au oamenii, există mai multe categorii de servicii: medicale, culturale, 

de educație, de cazare etc.  
Serviciile sunt activitățile desfășurate de unele persoane, folositoare altor persoane, în scopul satisfacerii anumitor 

nevoi sociale sau personale. 
Atât în domeniul transporturilor, cât și al trimiterilor poștale au existat servicii încă din timpuri îndepărtate; ele au 

evoluat continuu, de la cele realizate terestru, prin transport cu ajutorul cailor, sau maritim, cu ajutorul corăbiilor, la cele 
mai moderne, efectuate cu navele aeriene de mare viteză. 

Calitatea serviciilor de transport de persoane este determinată de următoarele caracteristici:  
– confortul, care este dat de numărul de pasageri care călătoresc în mijlocul de transport, dispunerea scaunelor 

existente și funcționarea instalațiilor de încălzire și ventilație, modul de iluminare, nivelul de zgomot etc.; 
– resursa umană care oferă serviciul (conducătorul mijlocului de transport, persoanele care deservesc călătorii) 

influențează, prin profesionalism, vestimentație, atitudine, amabilitate, respectul acordat călătorilor etc.; 
– starea vehiculului determină siguranța și securitatea călătorilor, viteza de transport etc.; 
– posibilitățile de informare a pasagerilor de către personalul de deservire al mijlocului de transport sau existența 

unor mijloace de acces la informații (de exemplu, sistem Wi-Fi) privind transportul intermodal sau alte rute. 

 

 

 

         
                 a                               b                     c 

Calitatea serviciilor de transport de mărfuri poate fi exprimată prin unele caracteristici comune sau suplimentare 
celor de transport al persoanelor, cum sunt: cantitatea de mărfuri, viteza și durata de deplasare, păstrarea integrității 
mărfurilor, mărimea pierderilor din valoarea mărfurilor în timpul transportului, costul specific al serviciului etc. 

Împreună cu colegul/colega de bancă precizați caracteristicile de calitate ale serviciilor de transport din imaginile 
următoare. Ce factori influențează calitatea transportului în fiecare caz? 

Aplicăm ce am învățat! Activitate individuală 



 

34 
 

Serviciile poștale constau în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale  (scrisori, comunicări 
scrise, cărți, ziare, colete poștale etc.) la adresa indicată de expeditor (cel care inițiază trimiterea).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități, ocupații și meserii în serviciile de transport 
 

Transporturile reprezintă o ramură economică foarte complexă și, de aceea, în domeniul serviciilor de transport 
activitățile sunt foarte diverse și sunt desfășurate de oameni cu meserii și ocupații variate. 

Conducătorul de tramvai verifică starea tehnică și estetică a tramvaiului înainte de ieșirea pe traseu; respectă 
itinerarul (traseul) stabilit și oprește în fiecare stație atât timp cât este necesar pentru urcarea sau coborârea călătorilor; 
cunoaște și respectă regulile și semnele de circulație pe drumurile publice; are o ținută corectă și un comportament 
civilizat. 

Însoțitorul de zbor face parte din echipajul de cabină al unui zbor și oferă servicii privind siguranța în zbor și de 
asistare a pasagerilor la bordul aeronavelor; primește pasagerii la bord și îi îndrumă să-și ocupe locurile; verifică starea 
cabinei, închiderea compartimentelor pentru bagajele de mână și raportează comandantului; face instructajul pasagerilor 
privind siguranța zborului și modul de folosire a echipamentelor de salvare. După debarcarea pasagerilor efectuează 
controlul de securitate al cabinei. 

Ofițerul maritim de punte este persoana care desfășoară, la bordul navelor maritime, următoarele activități: 
asigură conducerea în siguranță a navei și completarea jurnalului de bord, identifică prompt situațiile de urgență și aplică 
procedurile de acțiune corespunzătoare (în caz de avarie, foc, explozie, coliziune etc.), transmite și recepționează corect 
semnalele audio și video pentru comunicarea cu alte nave sau stații maritime. 

Șeful de tren deservește trenul de călători sau de marfă pe care îl însoțește și asigură condițiile de siguranță a 
circulației călătorilor sau a mărfurilor pe care le transportă; execută activități în legătură cu manevra trenurilor, atât în 
stațiile de cale ferată, cât și pe linie, și efectuează operații ce privesc atașarea/detașarea de vagoane; execută verificarea 
legitimațiilor de călătorie și supraveghează respectarea de către călători a regulilor de călătorie stabilite.  

Revizorul tehnic de vagoane este persoana care realizează verificarea tehnică a vagoanelor, astfel încât trenurile 
să circule în condiții de siguranță și securitate; efectuează probele de frână ale vehiculului feroviar, verifică starea tehnică 
a aparatelor și a instalațiilor (de iluminat, de încălzire, de sonorizare etc.); efectuează lucrări specifice reviziei tehnice, 
examinează modul de încărcare și asigurare a încărcăturii. 

Șoferul profesionist (pentru transportul de persoane și de marfă) are cunoștințe și deprinderi pentru realizarea 
următoarelor activități: pregătește și verifică autovehiculul pentru cursă, efectuează transportul de pasageri sau de marfă 
pe rutele sau traseele indicate în programul de transport, fără întreruperi sau întârzieri nejustificate, predă autovehiculul 
și documentele de transport corespunzătoare. 

Studiu de caz 
Analizează împreună cu colegul/colega de bancă următoarea situație: 
Mihai a cumpărat o carte și a trimis-o prin colet poștal prietenului său, Andrei, care locuiește într-un alt oraș; 

la poștă i s-a spus că Andrei va primi coletul peste trei zile. 
După cinci zile, când a ajuns coletul, Andrei i-a trimis lui Mihai un e-mail de mulțumire în care i-a mai scris 

că ambalajul coletului a fost deteriorat. 
Argumentați modul în care a fost asigurată calitatea serviciului poștal în situația dată, cu referire la 

următoarele caracteristici: securitate, regularitate, rapiditate.  
Completați notițele cu aceste informații! 
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1. Identifică activitățile și ocupațiile oamenilor din imaginile de mai jos. 

        
                          a                                b                              c 

2. Proiect 
Tema: DESTINAȚIA DE VACANȚĂ 
Documentează-te din diferite surse (internet, Mersul trenurilor, transportul cu autocarul, cu microbuzul etc.) și alege 

o variantă pentru călătoria în vacanță a unei familii formate din părinți și doi copii (elevi). Pentru aceasta, îndeplinește 
următoarele sarcini de lucru: 

– notează pe caiet tabelul următor și completează-l cu informațiile solicitate (ca în exemplul dat); 
– alege o destinație în funcție de unul sau mai multe criterii date în tabel; 
– precizează și justifică alegerea făcută; 
– pentru destinația aleasă, identifică o clădire (de exemplu, Biserica Neagră din Brașov) și prezintă-i importanța 

(din punct de vedere istoric, arhitectural, turistic etc.) într-un eseu de maximum 15 rânduri. 
 

Traseul Transport cu tren Transport cu autocar 
Distanța 

(km) 
Durata 
(ore) 

Confort 
(1…5 

puncte) 

Securitate 
(1…5 

puncte) 

Preț 
(lei/pers.) 

Distanța 
(km) 

Durata 
(ore) 

Confort 
(1…5 

puncte) 

Securitate 
(1…5 

puncte) 

Preț 
(lei/pers.) 

București-
Constanța 

 3   60    4  

București-
Brașov 

  4        

 
Prezintă-le colegilor soluția propusă de tine și povestirea realizată. Vei afla ce criterii iau în considerare și colegii 

la aprecierea calității unei călătorii și care sunt motivele pentru care trebuie vizitate cele două orașe din țara noastră. 
 
 

Invitați la școală și realizați întâlniri cu reprezentanți ai comunității locale de la: poliția locală, poștă, agenți 
economici; anterior întâlnirilor, formulați întrebările pe care le veți adresa fiecăreia dintre persoanele respective, din care 
să aflați: 

– denumirea ocupației/meseriei lor și studiile absolvite; 
– activitățile pe care le desfășoară la locul de muncă; 
– importanța muncii lor pentru comunitate; 
– satisfacțiile profesionale (ce le place cel mai mult) cu justificarea acestora; 
– soluțiile pe care le propun pentru îmbunătățirea serviciilor oferite locuitorilor comunității; 
În urma acestor întâlniri, fiecare elev argumentează care sunt motivele pentru care preferă să aleagă una dintre 

meseriile oamenilor cu care s-au întâlnit. 

Aplicăm ce am învățat! Activități individuale 

Activitate în echipe 



 

36 
 

 
Test de evaluare 

 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 30 de minute. 
Subiectul I                                                                                                                                    Total: 30 de puncte 
A. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect. (3 × 5p = 15 puncte)  
1. Sunt specifice transportului rutier:  
a) șoseaua și trenul; b) tramvaiul și calea ferată; 
c) strada și autobuzul; d) metroul și autostrada. 
2. Este permisă trecerea pietonilor la întâlnirea semnului de circulație:  
 

 
     a)                     b)                      c)                       d)   

3. Pentru transportul peste mări al automobilelor și al pasagerilor lor se folosesc:  
a) barjele; b) vrachierele; c) remorcherele; d) feriboturile. 
B. Scrie pe caiet cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notează în dreptul ei litera A, dacă apreciezi că enunțul 

este adevărat, sau litera F, dacă apreciezi că enunțul este fals. (3 × 5p = 15 puncte) 
1. Când polițistul rotește vioi brațul, pietonii trebuie să grăbească traversarea. 
2. Autoturismul este mijloc de transport în comun. 
3. Skateboardul este mijloc de transport electric. 
Subiectul al II-lea                                                                                                                          Total: 60 de puncte 
A. Scrie pe caiet informația corectă care completează spațiile libere, astfel încât enunțurile următoare să 

devină corecte din punct de vedere științific. (3 × 6p = 18 puncte)  
1. În mijloacele de transport în comun, … se face, de regulă, pe la ușa din spate. 
2. În transportul … există cel puțin două moduri de transport. 
3. Emisia de gaze poluante afectează … mediului ambiant. 
B. Anca și Marcela sunt colege de clasă și locuiesc în zone diferite ale localității. Anca vine la școală cu bicicleta, 

iar Marcela locuiește aproape de școală și parcurge această distanță pe jos. 
1. Precizează câte două semne și două reguli de circulație pe care trebuie să le respecte fiecare elevă pe drumul de 

acasă la școală. (4 × 9p = 36 de puncte) 
2. Propune pentru fiecare colegă câte un mijloc de transport modern nepoluant, cu care să ajungă la școală mai repede decât 

până acum și care să nu implice și altă persoană. (2 × 3p = 6 puncte) 

 




