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DIDACTICĂ

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A PREDĂRII GEOGRAFIEI
ÎN CADRUL CURRICULUM- ULUI ŞCOLAR
Prof. grad did. I , Ionela Zaiţ,
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”- Iaşi
Învăţământul geografic preuniversitar traversează ,în prezent,un moment de acomodare la o nouă
abordare,europeană, a „predării” lecţiei, care impune un alt stil şi o altă viziune :
- focalizarea efortului pe achiziţiile finale ale învăţării;
- accentuarea laturii acţionale în formarea personalităţii elevului;
- definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului, cu aşteptările societăţii.
Pentru realizarea acestora, profesorul de geografie trebuie să se adapteze rolului de organizator şi mediator al
experienţelor de învăţare, să impună o relaţie educativă naturală, în esenţă democratică. Trebuie să ofere elevilor
situaţii-problemă, demonstraţii, experienţe care să permită dezvoltarea unor cunoştinţe, concepte, competenţe,
valori şi atitudini specifice.
Rolul disciplinei – Geografie - în educaţia tinerilor este bine definit , programele şcolare cuprind domenii de
reală utilitate pentru existenţa cotidiană, bogate şi interesante precum: climatologia - meteorologia, geomorfologia
hazardele naturale şi antropice ,geografie umană , geografia mediului înconjurător , geografia socială şi culturală ,
geografia urbană ş.a. Rămâne în sarcina profesorului de a alege teoriile pedagogice, de a aplica tehnicile şi
practicile didactice .
Susţinem o pedagogie a bunului simţ, capabilă de a solicita resursele, inteligenţa şi nevoile celor doi parteneri:
elev – profesor.
În contextul educaţional actual, pedagogia „Freinet”, pedagogia „ învăţării depline” oferă modele de instruire
şi educaţie, care permit predarea Geografiei la dimensiune europeană, cu obiective şi strategii comune educării
viitorilor cetăţeni ai Europei în spiritul înţelegerii şi colaborării dintre ţări, fiecare păstrându-şi identitatea naţională.
Motivaţia învăţării la – Geografie - în rândul elevilor este puternică , mai ales la nivel gimnazial, diminuată
uşor la liceu ( din motive obiective şi subiective ), aceştia dorind să afle cât mai mult despre procesele, fenomenele
din orizontul apropiat , local , din mediul înconjurător, îndepărtat, despre oameni şi locuri, care devin tot mai
apropiate datorită mijloacelor mass-media, internet-ului. Acest fapt avantajează, dar creşte responsabilitatea
profesorului în alegerea şi experimentarea situaţiilor de învăţare, evaluare şi interpretarea rezultatelor.
Ambianţa didactică şi ştiinţifică dintr-un cabinet de geografie / sală de clasă tematică dotată cu mijloace audio
- video, suporturi de instruire diversificate (manuale alternative, atlase, „ fără hartă nu există geografie”, dicţionare,
ghiduri, cursuri opţionale), activităţi bazate pe proiecte şi eseuri, studii de caz, care sunt împărtăşite ulterior
colegilor sub îndrumarea profesorului, toate acestea într-o colaborare deschisă, facilitează elevilor asimilarea
cunoştinţelor geografice, lărgirea vocabularului cu termeni de specialitate.
Alături de practicile tradiţionale, alternativele de instruire ca: braistorming-ul – generează idei creative ;
lucrul în echipă – sprijină învăţarea în grup; observaţiile în teren, exploatarea inteligenţelor multiple ale elevilor
(lingvistice , vizuale , native ) contribuie la dezvoltarea capacităţilor esenţiale de lucru într-o societate deschisă.
Predarea geografiei în cadrul Curriculum-ului şcolar trebuie să aibă în vedere trei atribute ale educaţiei:
continuă, susţinută ( durabilă ), îmbogăţită ( deplină ). Este necesar ca profesorul de geografie să provoace setea
de cunoaştere a copilului , să-i dezvolte competenţele care să-i permită o bună cooperare interpersonală şi o
adaptare rapidă în societate , fie ea lărgită la nivel european, susţinând astfel spiritul pragmatic al Geografiei pentru
toată viaţa.
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CARACTERUL COMPLEX AL ORIENTĂRII TURISTICE
- activitate extracurriculară de formare şi dezvoltare a personalităţii elevului –
Prof. Stratulat Liliana – insp. de specialitate, I.S.J. Iaşi
Prof. Ipate Emil Dan – Gr. Şc. „R. Cernătescu”- Iaşi
Prof. Gherasim C-tin – Şcoala „Nicolae Iorga”- Iaşi
Orientarea turistică poate fi considerată atât o activitate de loisir , dar şi sportivă, cât şi una
didactică de tip extracurricular, care interesează dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor practice inerente
ştiinţelor naturale; conduce la dezvoltarea unei cunoaşteri active, îmbinată cu orientarea şi valorificarea
optimă la condiţiile mediului geografic.
Concursurile de orientare turistică pot dobândi un profund caracter inter′ sau pluridisciplinar,
acţionează prin emoţii pozitive asupra mentalului, conduc la intensificarea activităţii de grup şi la o mai
bună socializare a tinerilor. Asemenea activităţi deschid elevului apetitul şi calea să-şi formeze un bagaj
mai bogat de cunoştinţe utile şi să desfăşoare deprinderi apreciate de societate. Se realizează o minte
sănătoasă într-un corp sănătos, conform butadei antice arhicunoscute.
Această activitate poate fi organizată de învăţători, de profesorii de geografie, de biologie, de
istorie etc. în colaborare cu profesorul de educaţie fizică, atât în vacanţe, cât şi în weekend-uri, fie cu
ocazia zilelor şcolii, dar mai ales în excursii şi tabere şcolare.
Noi, autorii prezentului articol, am adaptat şi organizat asemenea concursuri de succes cu ocazia
primelor ediţii ale Festivalului de Geografie din judeţul Iaşi, cu ocazia Taberei Internaţionale de
Geografie Românească - Muncel, 1998 (la care prof. Ipate a fost director), a Taberei de Civilizaţie - Iaşi,
1999, a Sesiunii Naţionale de comunicări şi referate ale elevilor – Ciric, 2000, a Taberei LipovenilorRuşi din România – Iaşi, 2000. Unii elevi de-ai noştri au participat cu succes şi la activităţile organizate
de prof. Paraschiv Viorel (Şcoala Normală „Vasile Lupu”Iaşi), unde activează o filială a „Cercetaşilor
României”.
Concret, noi am format echipaje de 3-6 membri pe judeţe sau regiuni şi le-am cerut să se
autodenumească în mod sugestiv. În faza de anticipare a concursului se face instructajul de protecţia
muncii şi se semnează fişele respective, se dă o bibliografie spre studiul participanţilor, cu regulamentul
concursului. Menţionăm că în cadrul probelor de concurs se verifică atât cunoştinţe teoretice legate de
geografie, istorie, de starea mediului, de obiective naturale protejate, de turism, de literatură, cât şi
abilităţi practice de supravieţuire în a-şi obţine apa şi hrana, de a se orienta în spaţiu, de a identifica şi
interpreta corect anumite elemente, fenomene sau raporturi, de a lua anumite decizii valabile pentru întreg
grupul, de a parcurge într-un anumit tempou rapid traseul, de a executa corect anumite probe fizice sau de
a monta şi demonta un cort contra cronometru, de a-şi face un adăpost în anumite condiţii determinate.
Organizatorii, cu o zi înainte, au grijă ca să execute atent marcajul în teren, fără a fi observaţi de
participanţi. Planul traseului, busola şi alte indicii necesare se distribuie doar înaintea startului.
În unele şcoli, pregătire participanţilor poate face obiectul unui cerc de turism sau de orientare turistică,
unde se însuşeşte sau se perfecţionează, următoarele etape necesare :
- măsurile de protecţia muncii, plus echipamentul şi alimentaţia adecvate;
- deprinderile de a carta şi de citire a hărţilor şi a planurilor, de a face măsurători ale distanţelor; de
a lucra concomitent cu harta, cu busola, rigla, ruleta, curbimetrul, ceasul, calculatorul, repere
naturale etc.[Se recomandă folosirea unui plan topografic la scara 1 / 10.000 – 1 / 25.000. Scara se
poate înscrie numai sub această formă numerică. O singură săgeată de pe plan va indica nordul ].
- identificarea punctelor cardinale şi a reperelor atât pe hartă, cât şi în teren;
- însuşirea tehnicii de parcurgere rapidă şi de depăşire a obstacolelor;
- trecerea progresivă de la jocuri de orientare la concursuri propriu-zise.
În atenţia organizatorilor, vor fi şi următoarele aspecte:
- elevii vor face o vizită medicală pentru a fi selectaţi doar cei apţi de efort;
- nu se includ pe traseu arealele care prezintă vreun pericol asupra integrităţii sau sănătăţii
corporale(râpe, gropi, prăbuşiri, mlaştini, ape adânci sau reci şi repezi, aşezări, culturi agricole,
drumuri sau căi ferate intens circulate, şantiere, areale cu animale periculoase sau cu substanţe
toxice etc.;
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Se poate astfel forma atitudinea de fairplay, spiritul de onoare şi de sacrificiu al propriilor capricii
pentru întrajutorarea semenilor şi pentru valori morale superioare.
O astfel de relaţionare constructivă, atent îndrumată de cadrul didactic, poate evita o acţiune şi o legitate
de genul „Dacă încerci să-i domini pe ceilalţi, eşti deja înfrânt”. Prin conlucrare, se evită exclusivismul şi
spiritul autocratic, se cultivă conlucrarea şi altruismul, se realizează o veritabilă educaţie a
comportamentului pe baza componentei emoţionale a intelectului. Concret, se poate dezvolta astfel
inteligenţa emoţională, pe lângă cea spaţial-vizuală (bazată pe orientarea în spaţiu), inteligenţa corporal –
kinestezică (bazată pe dinamică sau mişcare), inteligenţa naturalistă (prin observarea şi descrierea
proceselor din mediu), dar şi inteligenţa logico-matematică, verbal-lingvistică şi interpersonală.
D. Goleman, în lucrarea sa „Inteligenţa emoţională” constată că inteligenţa academică are foarte puţin
dea face cu viaţa emoţională, că…”cei mai deştepţi dintre noi pot cădea pradă unor impulsuri
necontrolate” şi „pot greşi la cârma propriei lor vieţi”. Testul de inteligenţă clasic demonstrează că un
IQ crescut contribuie doar cu 20 % la reuşita în viaţă, celelalte forme de inteligenţă pot da calităţi
deosebite şi sunt mai valoroase. De aceea propunem organizarea atentă a unor asemenea activităţi
extraşcolare, mai ales acum când calculatorul şi televizorul pun pe altar doar cultul imaginii, dezvoltând
doar o atitudine de espectativitate şi de pasivitate faţă de lumea din jurul nostru. Încheiem cu un citat din
Simion Mehedinţi (Din ale naturii): „Singura geografie care se lipeşte de suflet nu e cea din cărţi sau din
prelegeri, ci aceea pe care o culege fiecare din intuiţia directă a naturii”.

Bibliografie
1. D. Goleman- Inteligenţa emoţională
2. M. Calcan- Concursurile de orientare turistică
3. ***Clasificarea tipurilor de inteligenţă din psihopedagogia modernă

4

PROIECT DIDACTIC

Profesor gr. I - Steva Doina, director
Şcoala „ George Coşbuc” Iaşi
I. ALGORITM INTRODUCTIV
Clasa: a V-a
Subiectul: Zonele biogeografice
Motivaţia: această lecţie este importantă deoarece analizează, sistematizează şi
consolidează zonele de vegetaţie şi faună de pe glob
Obiective de referinţă:
• dobândirea de cunoştinţe cu privire la zonele biogeografice
• dezvoltarea capacităţilor cognitive, de înţelegere, analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi
evaluare
• cultivarea unei atitudini pozitive faţă de protecţia mediului
Obiective operaţionale
a. cognitive
Pe parcursul lecţiei elevii trebuie:
O1 să explice tipul climatic corespunzător fiecărei zone biogeografice
O2 să numească plante şi animale specifice
O3 să localizeze pe Glob zonele biogeografice
O4 să precizeze zonele biogeografice şi zonele climatice corespunzătoare de pe glob
b. afective
O5 să participe activ la activitate
O6 să manifeste disponibilitate şi interes de învăţare
c. procedurale
O7 să reprezinte informaţiile grafic
Resurse materiale: texte, atlasul geografic, atlasul botanic, atlasul zoologic, imagini, planşe,
Harta biogeografică
Resurse procedurale: Găseşte pe cineva care ştie/ Vânătoarea de comori;
Organizatorul grafic - Ciorchinele, brainstorming, lucru cu harta, descrierea
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI METODICĂ

SECVENŢELE
INSTRUIRII
1.Organizarea
clasei
2.Cadrul de gândire
şi învăţare
A. Evocarea

OB.
OP.

B. Realizarea
sensului vizat

O4

O4
O5
O5

STRATEGII ŞI TEHNICI
DIDACTICE
-detalieri de conţinutPregătirea caietelor, a materialelor didactice.
Prezentarea structurii orei şi a modului de
lucru
Elevii completează două idei, în fiecare
dreptunghi, întrebând colegii
Se poate completa un alt dreptunghi cu
stepa, stepa rece şi savana
- În ce zonă climatică este situată pădurea
musonică? Dar pădurea de foioase?
- În ce unităţi de relief se dezvoltă pădurea
de foioase în România?
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EVALUAREA

Evaluare
individuală/grupe

O3

O2

O1
O4
O7

- Care sunt regiunile de pe Glob cu păduri
de foioase?
.
- Câte sunt speciile caracteristice pădurii de
foioase?
- Ce plante cresc în pădurea de foioase?
- Care sunt animalele caracteristice?
Profesorul va scrie pe tablă în tabel o
singură idee din cele scrise (completate în
coloanele tabelului)
- Care sunt asemănările şi deosebirile dintre
pădurea de foioase şi pădurea de conifere?
- Precizaţi zonele biogeografice din zona de
climă caldă!
- Care sunt zonele biogeografice din zonele
temperate?
- Ce este tundra? Ce este stepa? Ce este
savana?
Pe tablă, cu cretă colorată, se va construi
ciorchinele.

Activitate
frontală

Evaluare
frontală

CIORCHINELE ZONELOR BIOGEOGRAFICE

păduri
musonice

păduri
ecuatoriale

savane

deşerturi
calde

zona
caldă
deşerturi
reci
zona
rece
tundra

vegetaţia
mediteraneană

zonele
biogeografice
zona
temperată

munţii
înalţi

păduri de
conifere

vegetaţie
etajată
faună
etajată
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stepa

păduri de
foioase

C. Reflecţia şi
extensia

O2
O6

D. Încheierea
activităţii

O3

De ce România nu are zona biogeografică
denumită savană?
Enumeraţi plante din România considerate
monumente ale naturii.
Se fac aprecieri generale asupra
răspunsurilor elevilor.
Se completează o hartă mută a Globului cu
zonele biogeografice, care se colorează cu
nuanţe de culori.
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Evaluare
frontală

PROFESORUL GH. PLEŞCA,
UN METODICIAN UITAT!
Prof. gr. I , Valerian Dragu,
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”- Iaşi
A vorbi despre profesorul Gh. Pleşca, cel care a slujit Institutul pentru Perfecţionarea Cadrelor Didactice
circa 20 de ani, reprezintă o piatră de încercare. Pe de o parte, pentru că nu avem date biografice exacte, pe
de altă parte, pentru că oamenii valoroşi sunt dominaţi de o discreţie profesională, uneori greu de înţeles.
Chiar şi eu sunt unul dintre profesorii care au beneficiat de toate perfecţionările profesionale pentru obţinerea
gradelor didactice, dar şi de extrem de utilele „cursuri de reciclare”realizate din 5 în 5 ani, susţinute cu mare
dăruire, de domnul profesor Pleşca în perioada 1970 – 1982. După această perioadă, perfecţionarea
profesorilor a fost preluată de universitate.
Profesorul Gh. Pleşca venise la Iaşi de pe Valea Bistriţei nemţene, de la Roznov, unde a văzut lumina zilei
şi a urmat primii ani de şcoală, inclusiv Şcoala Normală, funcţionând o perioadă scurtă ca învăţător, pentru
ca, la un moment, să fie încorporat în armată (pentru a lupta pe front în al II-lea război mondial, unde a fost şi
rănit). Ca un om demn care-şi respectă datoria faţă de neam şi ţară, domnul profesor fiind concentrat pe front
şi, în calitatea sa de comandant de pluton, a participat la luptele desfăşurate pe teritoriul ţării în cel de al
doilea II-a război mondial.
Ulterior, a urmat cursurile facultăţii de geografie-geologie ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pe care le-a
absolvit în anul 1950, devenind preparator şi asistent la disciplina climatologie, unde a colaborat cu domnul
prof. dr. Ion Gugiuman, titular al catedrei). În această funcţie a activat până în anii ’60, când s-a decis
înfiinţarea, pe lângă universităţile celor trei mari centre universitare, de filiale ale I..P.C.D, inclusiv o filială
la Iaşi. Atunci, profesorul Gh. Pleşca a trecut la I. P.C.D. Iaşi, dar în paralel a funcţionat şi la institutele
pedagogice de 3 ani din Iaşi şi Bacău, în calitate de lector(după un timp, cel de la Iaşi s-a desfiinţat, mutânduse la Bacău).
Ca domenii de competenţă spre care s-a orientat profesorul Gh. Pleşca, menţionăm mai întâi pe cel de
climatologie, în special lucrările practice efectuate cu studenţii, domeniu în care a tipărit „Lucrări practice de
meteorologie”. Un domeniu în care s-a fost remarcat a fost metodica geografiei, elaborând la I.P.C.D. Piatra
Neamţ lucrarea „Probleme de metodologia geografiei”(vol. I şi II), publicată prin dactilografiere în anul
1977. În revista „Terra”, a Societăţii de Geografie din România, a publicat peste 30 de articole privind
geografia ca ştiinţă şi ca obiect de învăţământ; necesitatea şi direcţiile modernizării învăţământului geografic;
potenţialul şi rolul formativ al geografiei şcolare; problematizarea şi valoarea formativă a problematizării în
învăţarea geografiei. În ceea ce priveşte apartenenţa la societăţi de ştiinţă şi profesionale, remarcăm faptul că
domnul profesor a fost membru al filialei Iaşi a S.G.R., apoi membru în Comitetul Filialei S.G.R. şi
preşedinte pentru un an al acesteia (1976).
Activitatea didactică a constat în lucrări practice cu studenţii geografi la disciplina Climatologie –
Meteorologie; în susţinerea cursurilor de climatologie şi geografia României la Institutul Pedagogic de 3 ani
din Bacău; cursurile şi aplicaţiile practice cu profesorii de geografie în cadrul filialei Iaşi a I.P.C.D.
Activitatea didactică a fost cea de metodician pentru geografie la I.P.C.D., unde a desfăşurat cursurile de
pedagogie pentru obţinerea gradelor didactice (definitivat şi gradul II), dar a fost şi un bun conducător şi
îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru susţinerea gradului didactic I. După anul 1970, în urma aplicării
Statutului personalului didactic din 1969, s-au introdus cursurile de reciclare pentru profesori, iar la I.P.C.D.
Iaşi au fost arondate în acest scop 8 judeţe (6 judeţe din actuala regiune de NE, plus judeţele Galaţi şi
Vrancea). Până în anul 1975, responsabilitatea perfecţionării a stat doar pe umerii domnul profesor Gh.
Pleşca, iar ulterior, a fost numită ca lector al I.P.C.D. şi doamna Iulia Văcăraşu, venită de la Bacău, prin
desfiinţarea I.P. 3.
8

Obiectul prioritar al activităţii profesorului Gh. Pleşca a fost modernizarea activităţii didactice în
condiţiile respective, ceea ce era şi obiectivul urmărit de învăţământul geografic românesc de la acea vreme.
Bazele teoretice ale acestui proces au fost puse în anii 70 de cunoscutul pedagog Vasile Bunescu, care, prin
lucrările sale, a demonstrat necesitatea transformării elevului din obiect, în subiect al educaţiei. Într-o
asemenea viziune, atât elevul cât şi lecţia modernă deveneau elementele centrale ale pregătirii şcolare. Cu
mare inteligenţă, în urma intuirii şi aprofundării acestor deziderate, profesorul Gh. Pleşca a înţeles şi a pus în
aplicare valoroasele priorităţi ale geografiei. Pedagogia vremii era confruntată cu impunerea unui învăţământ
de masă, cu o tehnologie didactică deosebită de cea a şcolii selective. Se spunea că „ învăţarea trebuie să se
asigure în cea mai mare măsură în şcoală, prin aceasta formându-se de fapt capacităţile de investigare şi
iniţiativă, de creaţie şi de asimilare a răspunderii de care are nevoie societatea”.
Pentru geografie, susţinea prof. Gh. Pleşca, sarcina de bază a profesorului este de a-i învăţa pe elevi cum
să înveţe, cum să se autoinstruiască, acordând, în programele de perfecţionare, un spaţiu larg folosirii
metodelor de activizare a acestora în lecţii. Menţionăm că în întreaga sa activitate, profesorul a colaborat cu
cele mai valoroase cadre didactice ale Facultăţii de Geografie din Iaşi (cu profesorii universitari I. Şandru, C.
Martiniuc, I. Sârcu, V. Băcăuanu, V. Sficlea), cu cercetătorii-pedagogi Ion Roman şi Palaghia Popescu de la
filiala Iaşi a Institutului de cercetări pedagogice, cu profesori valoroşi din Moldova, în special din judeţele
Iaşi, Suceava, Neamţ şi Bacău.
Era o adevărată „sărbătoare intelectuală”, atunci când la cursurile de perfecţionare te întâlneai cu renumiţi
profesori de la cele mai cunoscute şcoli din Iaşi, Suceava, Piatra Neamţ, Bacău, Oneşti etc.
Aş dori să exemplific câteva idei pe care profesorul se baza în formarea şi perfecţionarea profesorilor:
1. Mai întâi Îşi baza concepţia metodico-pedagogică pe gândirea şi opera înaintaşilor. De exemplu afirma că
Simion Mehedinţi a făcut studii în ţările din Apusul Europei şi cunoaşte bine gândirea geografică franceză şi
germană; pentru lucrările lui Humboldt avea o deosebită consideraţie. Pe această bază, el a putut elabora o
temeinică concepţie geografică.
2. Din cursul său intitulat „Necesitatea modernizării geografiei şcolare”cităm:
„ Se constată că multe din datele ştiinţifico-tehnice sunt perisabile în timp şi, ca urmare, până la terminarea
şcolii o mare parte din informaţiile asimilate de elevi nu mai au valoare. Pentru a face faţă acestei situaţii,
şcoala trebuie să alinieze informarea în raport cu „explozia informaţională” şi să realizeze un învăţământ
cu prioritate formativ, adică şcoala trebuie să selecteze riguros volumul cunoştinţelor pe care urmează să le
însuşească elevii./ Una din direcţiile de modernizare a învăţământului, la care personalul didactic nu are o
intervenţie directă, este cea a sistemului de învăţământ. Prin sistem de învăţământ înţelegem - arăta V.
Bunescu - ansamblul instituţiilor special organizate pentru a realiza instrucţia şi educaţia tinerelor
generaţii. În ultimul timp se includ în sistemul de învăţământ şi instituţiile de educaţie permanentă, deci şi
instrucţia şi educaţia generaţiilor mai vârstnice./ Altă direcţie a modernizării învăţământului din ţara
noastră, în care personalul didactic are rolul principal, este cea referitoare la perfecţionarea procesului de
învăţământ în toate componentele sale. Componentele procesului de învăţământ la geografie, ca şi la alte
discipline şcolare, sunt: a) conţinutul de noţiuni; b) mijloacele de învăţământ; c) metodologia folosită în
lecţii; d) raportul profesor – elev; e) pregătirea profesorului; f) organizarea procesului didactic; g)
evaluarea rezultatelor… / Autorul mai remarcă faptul că creşterea decalajului dintre „explozia
informaţională” şi puterea relativ stabilă a capacităţii individuale de achiziţionare a acestor
cunoştinţe,...impune accentul pe formativ. / Apoi… „o latură principală a culturii generale este aptitudinea
omului de a achiziţiona noi cunoştinţe prin efort propriu, pe baza stăpânirii unor idei, principii şi legi.”
3. Referiri sau precizări se fac mai ales asupra conceptului de „tehnologie didactică”: „ Tehnologia didactică
este termenul ce s-a format pe baza folosirii tehnicii de învăţământ, dar aceasta nu trebuie înţeleasă numai ca
proces de folosire a tehnicii de învăţământ, ci şi ca ansamblul mijloacelor, procedeelor şi formelor de
organizare a activităţilor întreprinse pentru a forma personalitatea umană. Tehnologia didactică presupune
cunoaşterea de către profesori a materialelor cu care lucrează (instrumente, aparate, modele etc.) precum şi
cunoaşterea elevilor sub raport anatomo – fiziologic şi psihologic pentru a putea obţine eficienţa dorită în
procesul de învăţământ. Pentru profesorii de geografie, cunoaşterea temeinică a materialelor cu care lucrează
şi a elevilor este o cerinţă deosebită.”
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4. Referitor la modalităţile de valorificare a potenţialului formator al geografiei şcolare în lecţii, profesorul
Gh. Pleşca le enumără pe cele mai importante:
„ – introducerea informaţiilor nou apărute care trezesc curiozitatea ştiinţifică şi cer efort de gândire pentru
interpretare; / - integrarea organică a noţiunilor noi în ansamblul celor cunoscute mai înainte; / prezentarea explicită a structurii logice a noţiunilor geografice şi a metodologiei pe baza căreia au fost
elucidate; / - prezentarea noţiunilor geografice în ierarhia lor pentru a se reliefa funcţionalitatea acestora şi
logica geografiei ca ştiinţă; / - corelarea noţiunilor geografice cu cele de la disciplinele înrudite; / organizarea periodică şi cu regularitate a lecţiilor de sinteză; / - intensificarea lucrului cu modelele
geografice până când acestea au devenit izvor de cunoştinţe pentru elevi; / - folosirea permanentă a
metodelor active de lucru cu elevii pentru a-i determina să caute şi să găsească ei explicaţiile proceselor şi
fenomenelor geografice; / - reliefarea în lecţii a importanţei noţiunilor geografice, a aplicativităţii lor
practice şi a direcţiilor de dezvoltare a geografiei ca ştiinţă.” Profesorul Gh. Pleşca exemplifică cu un
proiect de lecţie pe tema „Republica Africa de Sud – caracterizare geografică”, rămas actual şi în prezent.
Pentru că ales această ţară şi nu a renunţat la acest exemplu, nu i s-a tipărit cursul, ci a rămas doar în stadiul
de multiplicat.
5.
O altă referire se face asupra „Cerinţelor pregătirii lecţiilor de către profesor”, în care se reliefează
personalitatea profesorului, rolul lui de vârf în instruirea şi educarea elevilor. Aici demonstrează şi
necesitatea organizării lecţiilor pe sisteme de lecţii (pe unităţi de învăţare). Apoi precizează : „ Sarcina
profesorului de geografie, ca şi a celor de la alte discipline, este de a proceda în aşa fel la lecţiile sale, încât
acestea să nu poată fi înlocuite sub nici un motiv de manual, oricât de bun ar fi el. Cuvântul profesorului are
o deosebită influenţă asupra perceperii active de către elevi a noţiunilor şi stabileşte, în mod firesc, legătura
dintre profesor şi elev. Cuvântul profesorului este mijloc de dezvoltare a gândirii şi vorbirii elevilor. / O altă
particularitate şi totodată sarcină a lecţiei, care o face de neînlocuit, este obligarea actualităţii. / Lecţia de
geografie are un rol deosebit în sistematizarea noţiunilor pentru a putea fi asimilate de către elev. În cadrul
lecţiei de geografie (prin calităţile ei), se formează dragostea elevilor pentru studiul geografiei, deprinderile
de muncă cu harta şi cu alte izvoare de informare geografică, interesul pentru cercetarea terenului, etc. /
Odată cu însuşirea noilor cunoştinţe geografice de către elevi, lecţia contribuie la formarea concepţiei lor
ştiinţifice despre lume, la dezvoltarea forţei lor intelectuale. / În cadrul lecţiei se pune în evidenţă rolul
conducător al profesorului în procesul de învăţământ,
6.
Referitor la activitatea elevilor la lecţiile de geografie, se viza restructurarea metodelor tradiţionale în
sensul unei bune activizări la lecţii(ex: metoda activităţii independente, demonstraţia, învăţarea prin
descoperire, metoda reprezentării cartografice şi grafice, folosirea materialului cifric ( în mod excepţional), la
care se adaugă metodele noi ca „Instruirea problematizată şi valoarea ei formativă în învăţarea geografiei.”
Instruirea problematizată se bazează pe legile psihologice ale activităţii cognitive. În centrul atenţiei, atunci
când folosim această orientare didactică, stă activitatea elevilor. Pregătirea acestora trebuie dirijată în aşa
fel încât să le permită( să le asigure) o promptă şi inteligentă adaptare la orice schimbare survenită în
domeniul în care vor munci în viitor. Această adaptare se bazează pe cunoştinţele deja însuşite şi, mai ales,
pe capacitatea fiecărui individ de a face legături între idei, de a ordona în chip creator.”
Domnul profesor Gh. Pleşca a fost unul dintre dascălii care şi-a depăşit onorabil statutul de geograf–
metodician. În cele peste două decenii de prolifică activitate, a investit o valoroasă muncă şi pricepere în
formarea multor generaţii de profesori. A făcut-o cu verticalitate, fără influenţe exterioare şi fără recompense
morale ori materiale, dovedind demnitate umană şi o înaltă ţinută profesională.

10

PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE
SISTEMUL REGIONAL
ANTIGRINDINĂ ŞI DE STIMULARE A PRECIPITAŢIILOR
- o provocare pentru agricultura Moldovei –
Conf. dr. Mircea Amăriucăi, director al
Centrului Meteorologic Regional Moldova Iaşi

Încă de la apariţia sa pe Terra, omul a fost într-o continuă luptă cu forţele naturii şi în majoritatea
cazurilor bilanţul a fost în defavoarea sa, fie datorită neînţelegerii fenomenelor externe, fie nivelului tehnic
redus. Dintre fenomenele meteorologice cu efecte distrugătoare în spaţiul geografic, secetele şi grindina s-au
remarcat în mod deosebit. Anterior anilor 1933, oamenii care ar fi reuşit să aducă ploaia puteau fi consideraţi
zei. Strămoşii noştri daco-geţi trăgeau cu săgeţi în norii negri, pentru a alunga forţele malefice, iar apoi s-a
obişnuit să tragă clopotele pentru a disipa norii cumulonimbus bogaţi în nuclee de grindină.
Cercetări riguroase pentru înţelegerea şi controlul factorilor de mediu, inclusiv asupra grindinei şi
secetelor au debutat în anul 1933 în SUA. După al doilea război mondial, acestea s-au extins în Franţa, fosta
Uniune Sovietică, Elveţia Argentina, Siria, Israel, Canada, China, aceasta din urmă având peste 40 milioane
ha apărate împotriva grindinei. În SUA, în ultimii ani s-au alocat peste 25 miliarde dolari pentru dezvoltarea
unor programe de combatere a grindinei şi secetelor.
Cercetările au vizat fizica şi chimia norului, dinamica proceselor din nori, condiţiile de formare a
grindinei şi a ploilor, substanţele chimice care stimulează ploaia sau care atenuează procesul de cădere a
grindinei, dar şi modalitatea de precizare cu rapiditate a parametrilor care ne interesează.
În acest scop s-au elaborat programe fundamentale pluridisciplinare de cercetare şi programe de dezvoltare
a unor sisteme tehnice de combatere a grindinei şi de stimulare a precipitaţiilor. Tehnologiile respective sunt
diferite la diverse state. În programele menţionate, un rol deosebit l-a avut Organizaţia Meteorologică
Mondială, care a pus la dispoziţie banca de date privind rezultatele cercetărilor efectuate asupra dinamicii
atmosferei şi fenomenelor meteorologice periculoase manifestate în diverse zone şi regiuni ale Terrei.
În România au existat unele încercări de constituire a unui sistem de combatere a grindinei pe baza
unor colaborări cu fosta Uniune Sovietică, respectiv cu Republica Moldova, în vederea realizării unui
poligon antigrindină pe un aliniament de 100 Km între Cotnari şi Huşi. Activitate de realizare a unui sistem
naţional antigrindină a fost reluată în 1999 (HG 604/1999 şi HG 291/2003), dat fiind apariţia unor factori
tehnici favorabili:
- succesele demonstrate ale sistemelor similare şi eficienţa economică;
- crearea Institutului de Cercetări şi a fabricii de rachete de la Ploieşti;
- implementarea în România, prin INMH, a aşa-numitului SIMIN (Sistem Meteorologic Integrat
Naţional). Acesta a debutat în anul 2001 cu o investiţie de 55 milioane dolari, în care îşi are aportul
compania americană Lockheed Martin. Sistemul va cuprinde 5 radare Doppler (unul amplasat la
Bârnova-Iaşi), 70 de staţii meteorologice automate (10 amplasate în Moldova), 7 centre regionale de
prognoză (unul amplasat la Bacău) şi un centru naţional de prognoză.
Factorii economico – sociali care justifică această abordare sunt următorii:
- menţinerea marilor pagube (de peste 25 miliarde lei);
- cotul anual al utilizării sistemului reprezintă sub 20% din pagubele produse;
- realizare în ţară a mijloacelor tehnice de combatere a fenomenului;
- colaborarea transfrontalieră în domeniu.
11

Practic, acest sistem valorifică datele oferite de SIMIN, iar cu ajutorul unor mijloace tehnice se lansează
rachetele antigrindină prevăzute cu agenţi activi. Pentru însămânţarea norilor cu nuclee de condensare se
foloseşte iodură de argint sau săruri bazice. Astfel se diminuează sau chiar se elimină condiţiile de
favorizare a grindinei. Ambele acţiuni au fost testate în poligonul de la Capul Midia şi s-au obţinut
rezultate foarte bune. Investiţia a depăşit 100 miliarde lei ca alocaţie de la bugetul de stat.
Pentru Sistemul Moldova s-a elaborat încă din anul 2003 Studiul complex de prefezabilitate privind
combaterea fenomenelor de grindină şi stimulare a precipitaţiilor din Moldova realizat de Academia
Română-filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Ghe. Zane”, unde o contribuţie majoră
a avut-o un grup de specialişti de la Centrul Meteorologic Regional Moldova Iaşi care a fundamentat
ştiinţific şi a evaluat „necesitatea şi oportunitatea protecţiei la căderile de grindină şi de stimulare a
precipitaţiilor din Moldova”.S-au analizat datele reţelei meteorologice de la 65 de staţii şi 250 de posturi
pluviometrice pe şiruri mai mari de 30 ani, iar sintezele s-au materializat în hărţi speciale cu raionări ce
prezintă frecvenţe diferite ale fenomenelor menţionate. Sistemul de Combatere a Grindinei Moldova Iva
cuprinde teritoriile judeţelor Iaşi şi Vaslui, cu un Centru de Comandă la Iaşi, cu 12 rampe de lansare a
rachetelor şi cu unele componente din SIMIN ca radarul Doppler de la Bârnova-Iaşi, Staţiile
Meteorologice, Serviciul de Prognoză de la Bacău, toate fiind coordonate de Centrul Meteorologic
Regional Moldova Iaşi.
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CONTRIBUŢIA FACTORULUI ANTROPIC ÎN DECLANŞAREA ŞI EVOLUŢIA
DEPLASĂRILOR ÎN MASĂ DIN BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI BAHLUI
- cu referire specială asupra alunecărilor de teren de la Pârcovaci din decembrie 1996 -

Prof.univ. dr. Costică Brânduş, Univ. „Ştefan cel Mare”- Suceava
Prof. Gheorghe Burican, Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”- Hîrlău

Bazinul superior al râului Bahlui se desfăşoară în amonte de Cotnari pe o lungime de 35 km. şi o
suprafaţă de 140 km2. Râul Bahlui izvorăşte din Dealul Mare – Tudora, de la o altitudine de 500m, având
curs permanent de la 435m altitudine. Relieful acestei regiuni, dezvoltat de depozite volhiniene şi
basarabiene aparţine Podişului Sucevei reprezentat de Dealul Mare la vest şi nord, Culmea Holmului la nordest respectiv Câmpia Moldovei în est şi sud-est. Astfel, prezenţa orizonturilor mai dure de gresii calcaroase şi
calcare oolitice, explică atenuarea denudaţiei, fiind mai mari la vest, nord şi nord-est, respectiv, mai mici, sub
formă de dealuri şi coline în zona depresiunii de contact Hîrlău-Cotnari.
Conform hărţii densităţii fragmentării pantelor, executate la scala 1: 50.000 şi a observaţiilor directe
în teren, se constată că în bazinul hidrografic al râului Bahlui, în amonte de Cotnari, fragmentarea orizontală
variază de la o zonă la alta (de la 0-1 km/km2 la 3-4 km/km2), iar înclinarea formelor de relief prezintă valori
de la 1 la peste 45 (cele mai mari suprafeţe le ocupă pantele de 6-15, circa 60%), acestea sunt
caracteristice versanţilor marii majorităţi a afluenţilor Bahluiului şi bazinele de recepţie a organismelor
torenţiale.
Suprafeţe apreciabile ocupă şi formele de relief cu pante de la 16-20 sau chiar peste 20, ca în
zonele Pârcovaci, Dealul Pietrăria, Dealul Basaraba, Dealul Stânca, Muchia Aliciurilor etc.
Procesele geomorfologice care modelează în prezent versanţii din bazinul superior al râului Bahlui
sunt reprezentate de eroziunea areolară, torenţială (liniară), surpările şi alunecările de teren.
Larga dezvoltare a degradărilor de teren din această regiune se datorează următoarelor condiţii
naturale favorabile:
a) alcătuirea petrografică (dominată de faciesul argilo-marnos cu intercalaţii nisipoase, uneori chiar
cu gresii şi calcare oolitice);
b) morfologia reliefului reprezentată prin valoarea înclinării şi lungimii versanţilor, prin energia şi
densitatea fragmentării;
c) apa, provenită din precipitaţii sau din ape curgătoare (stratele acvifere care apar la baza plăcilor de
gresii şi calcare oolitice);
d) gradul de acoperire cu vegetaţie a versanţilor, modul de utilizare a terenurilor de către om (mai
ales în ultimele secole când s-au defrişat mari suprafeţe cu păduri ca în zona Pârcovaci, Dealul
Cotnari, Dealul Broscăria-Cepleniţa, unde pădurea a fost înlocuită cu suprafeţe arabile sau vitipomicolă. Drumuri, fără a se lua măsuri corespunzătoare de consolidare a versanţilor).
Suprafeţele afectate de deplasări în masă din bazinul hidrografic al râului Bahlui în amonte de
Cotnari, varietatea şi intensitatea cu care se manifestă, precum şi efectul lor negativ asupra economiei zone,
ne face să le acordăm o deosebită atenţie.
Alunecarea de la Pârcovaci
Suprafaţa afectată de alunecare este situată în raza satului Pârcovaci, delimitată la nord de valea
Pârcovaci şi de albia râului Bahlui; la sud de Platoul structural Sângeap-Sticlăria; la est de păşunea
comunală; la vest terenurile proprietate privată şi o zonă cu pădure, administrată de Ocolul Silvic Hîrlău.
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Morfometric, altitudinile cresc de la 150-160 m în zona albiei râului Bahlui, până la 408 m în Dealul
Sângeap. Versantul, cu o lungime de circa 1900 m, prezintă o energie de relief ridicată, panta medie fiind
de 13%.
Alunecarea de teren de la Pârcovaci produsă în decembrie 1996 s-a format pe corpul unei vechi
alunecări, care a plecat din marginea platoului structural, lăsând la fruntea alunecării o râpă semicirculară
cu o lungime de peste 500 m şi o adâncime de circa 25 m (I.S.P.I.F., 1997). Pe versant, singurele
aflorimente care pot fi examinate sunt cele din partea superioară a râpei menţionate, care se prezintă ca un
perete aproape vertical, jumătatea inferioară fiind acoperită de un deluviu format predominant din
fragmente de roci desprinse de-a lungul timpului.
Secţiunea geologică la fruntea alunecării vechi (figura 1) începe la bază cu o serie de marne vinete
peste care se aşează un strat gros de calcare organogene între 2 şi 4 m unde se disting fosile şi resturi de
fosile. Aceste calcare se desprind în blocuri mari, identificate la baza abruptului. Peste calcarele
organogene se dispune un strat de nisipuri foarte fine, cu aspect prăfos, în grosime de circa 1,5 m,
cuprinzând şi intercalaţii subţiri de gresii compacte, dure. Nisipurile se continuă cu un strat de calcare
oolitice, compacte, fosilifere, stratificate în plăci foarte rezistente care se menţin în consolă. Marnele,
calcarele şi nisipurile menţionate constituie roca de bază de vârstă sarmaţiană, peste care se aşterne
formaţiunea acoperitoare compusă dintr-un eluviu argilos, cu fragmente de calcare şi gresii, alcătuind un
platou care se dezvoltă spre sud, sud-vest, dincolo de marginea platoului.
Versantul alunecat, este îmbrăcat la suprafaţă de un deluviu în general argilos, format prin degradarea
marnelor, cuprinzând fragmente sau chiar blocuri mici de calcare. Sub acest deluviu, cu o grosime medie
de 2-3 m, se găseşte roca de bază formată din marne vinete. La contactul dintre calcare şi marne, la fruntea
alunecării, apar o serie de izvoare cu caracter permanent şi debite apreciabile, care curg liber pe versant,
ceea ce face ca atât deluviul cât şi marnele să-şi reducă continuu rezistenţa la forfecare.
Între geologia versanţilor şi alunecările de teren este o strânsă corelaţie, factorul geologic prezentând
două direcţii de influenţă reprezentate prin natura petrografică a rocilor şi structura geologică. În cazul
alunecării de la Pârcovaci, natura petrografică a rocilor favorizează formarea alunecărilor de teren atât prin
roca de bază constituită din marne vinete, cât şi prin formaţiunea acoperitoare reprezentată printr-un
deluviu cu caracter argilos şi care formează masa de pământ alunecat.
Structura geologică arată că stratele de marne, având direcţia est-vest, prezintă o înclinare de circa 5 spre
sud, respectiv spre interiorul versantului, astfel încât temporizează formarea alunecărilor de teren,
suprafaţa de alunecare fiind obligată să rupă marnele pe grosimea stratelor unde rezistenţa la alunecare are
o valoare maximă. Rezultă că la Pârcovaci, structura geologică a versantului a limitat amploarea
fenomenului de alunecare, din punct de vedere al adâncimii suprafeţei de alunecare.
În secţiunea geologică (I.S.P.I.F. – Iaşi, 1997) (fig. 1) se poate observa stratificaţia de ansamblu a
terenului, cât şi tendinţa acestuia de a se reaşeza gravitaţional ca urmare a procesului de alunecare.
Alunecarea de teren Pârcovaci s-a format pe corpul unor alunecări preexistente, ultima având loc în 1976,
dar cu efecte mult mai mici decât cea actuală. Cauza principală a acestor alunecări o reprezintă izvoarele
de la baza cornişei de alunecare, izvoare ce apar la contactul dintre marnele vinete ce reprezintă patul
impermeabil al apei subterane aflată în nisipurile şi calcarele oolitice de deasupra lor. Alunecarea este de
tip liniar, cu o lungime de circa 1900 m şi o lăţime de 500-600 m, căderea reliefului fiind de circa 250 m.
Alunecarea produsă în prima decadă a lunii decembrie 1996, s-a declanşat la partea superioară a
versantului, la circa 300 m de marginea abruptului principal al vechii alunecări şi a evoluat prin împingere
pe o distanţă de 1-1,5 km. Această împingere a generat şi alunecarea părţii inferioare a versantului şi chiar
a malului stâng al râului Bahlui. Datorită socului din zona centrală, alunecarea s-a evazat spre bază, pe
ambele laturi. Evazarea are, pe sensul de deplasare a alunecării, 500 m lungime pe latura estică şi circa
1000 m pe latura vestică. Astfel, din punct de vedere al modului de deplasare, alunecarea de la Pârcovaci
este de tip detrusiv-delapsiv indusă (I.S.P.I.F.-Iaşi, 1997). Pe direcţia de deplasare, deluviul de alunecare a
suferit o comprimare datorită rezistenţei opuse de baza versantului, precum şi de malul stâng care a fost
dislocat pe 100-125 m în zona centrală a alunecării, suprafaţa de alunecare trecând pe sub albia
Bahluiului.
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Începând din amonte spre aval, pe valea Bahluiului, alunecarea a ridicat albia râului pe circa 400 m
lungime, după care, un meandru al râului a rămas neafectat pe 150 m lungime, alunecarea rămânând pe
malul drept. După această porţiune stabilă a Bahluiului, alunecarea a trecut din nou pe malul stâng
ridicând albia râului pe încă 100 m lungime până la intersecţia bazei alunecării cu latura ei estică.
Cele două ridicări ale albiei râului, de circa 1 m fiecare, au creat o acumulare de apă atât în amonte, cât şi
în mijlocul alunecării, acolo unde albia râului nu a fost dislocată. Prin ridicarea albiei râului Bahlui,
acumularea de apă nu afectează malul stâng deoarece acesta este reprezentat de un nivel mai ridicat (o
treaptă aluvială). În malul drept însă, nivelul mai ridicat al apei umezeşte corpul alunecării de teren, cu
repercusiuni asupra stabilităţii viitoare a versantului. Datorită comprimării, partea superioară a alunecării
este foarte fracturată şi mai ridicată decât relieful relativ stabil de pe margini, în timp ce în partea
inferioară se pot observa ruperi pe cele două laturi şi de-a lungul bazei. În partea superioară a alunecării,
deplasarea deluviului de alunecare a avut loc pe circa 26-30 m lungime, fapt pus în evidenţă de un drum
situat la mijlocul alunecării, drum care a fost rupt şi coborât în avale. Deplasarea părţii inferioare a
versantului este foarte mică, sub 5 m în partea din aval a bazei alunecării. Stratele de marne înclinând spre
interiorul versantului, fac ca suprafaţa de alunecare să taie stratele pe grosimea lor, limitând astfel
adâncimea suprafeţei de alunecare. Din acest punct de vedere alunecarea Pârcovaci este de tip insecvent
generând astfel efecte mai mici decât alte tipuri de alunecări (I.S.P.I.F.-Iaşi, 1997).
Din punct de vedere al puterii de distrugerii funcţie de adâncimea la care se formează suprafaţa de
alunecare, alunecarea Pârcovaci este o alunecare de adâncime, suprafaţa de alunecare fiind mai mare de 5
m. în malul stâng al râului Bahlui, se apreciază că adâncimea suprafeţei de alunecare este de circa 10 m.
Reexaminarea alunecării pe teren, după topirea zăpezii, în luna martie 1997, în baza observaţiilor făcute în
teren, inclusiv în zona albiei râului Bahlui, s-a constatat că procesul de alunecare tinde spre o stabilizare
relativă, limitele alunecării fiind aproape aceleaşi ca cele conturate în luna ianuarie 1997. Baza alunecării
este în general stabilă, nepericuloasă, avansarea ei peste terenul stabil, gen brazdă întoarsă fiind mică. Tot
în luna martie 1997, s-a constatat o nouă alunecare de teren, limitrofă alunecării produse în decembrie
1996, în jumătatea superioară a laturii vestice. Alunecarea este de tip detrusiv-delapsiv, dar fără caracter
indus. Afectează până în prezent numai pătura deluvială lipsită de stratificaţie, fiind astfel de tip asecvent
şi de mică adâncime.
Pagube înregistrate – alunecările de teren declanşate în decembrie 1996, au afectat direct o suprafaţă
de 108 ha, din care 55 ha intravilan (51%) şi 53 ha extravilan (49%), terenuri aparţinând unui număr de
135 proprietari individuali (51 ha), Consiliului Local Hârlău (56 ha) şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului (1.5 ha) (datele au fost luate de la Primăria Hârlău).
Au fost afectate un număr de 111 gospodării ţărăneşti, iar o suprafaţă de circa 70 ha terenuri agricole
ocupate cu păşuni şi fâneţe, pe cea mai mare parte slab productive a u fost transformate practic în terenuri
neproductive.
Au fost deteriorate drumuri comunale pe o lungime de circa 2,5 km, inclusiv două poduri din care
unul pe valea Pârcovaci şi distruse drumurile de exploatare agricolă pe circa 2 km. De asemenea, a fost
afectată albia râului Bahlui, talvegul acestuia fiind ridicat cu 1 m pe circa 500 m lungime.
Măsuri de prevenire şi oprire a evoluţiei alunecărilor
Pentru eliminarea efectelor negative determinate de factorii naturali şi social-economici, manifestate
în special prin reactivarea şi dezvoltarea cu o amploare deosebită a alunecărilor de teren şi eroziune în
adâncime cu înregistrarea unor pagube importante, este necesar să se intervină cu lucrări de amenajare a
terenurilor alunecate în 1996 şi 1997, inclusiv a suprafeţelor de influenţă a acestora şi a satului Pârcovaci.
Pentru prevenirea şi oprirea evoluţiei alunecărilor s-au propus următoarele genuri de lucrări:
Lucrări de intercepţie, colectare şi evacuare a apelor provenite din zona platoului înalt.
Dintre soluţiile acceptate, cele cu rezultate viabile ar putea fi: interceptarea şi dirijarea scurgerilor de
suprafaţă afluente din zona de platou, în afara alunecării; intercepţia, colectarea şi evacuarea apelor
provenite din fronturile freatice care alimentează alunecarea din zona platoului înalt ce ar realiza captarea
izvoarelor care apar aproape ca un brâu continuu pe râpa principală de desprindere.
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Lucrări de interceptare, colectare şi evacuare a apelor din cuprinsul suprafeţelor alunecate. În acest
sens, se prevede un complex de lucrări care să asigure evacuarea rapidă a apelor în exces provenite din
precipitaţii căzute direct pe arealele alunecate.
Amenajări de ravene şi torenţi, care să constituie colectoarele principale a apelor subterane şi de
suprafaţă care alimentează suprafaţa alunecărilor.
Lucrări de consolidare biologice. S-au prevăzut plantaţii silvice de protecţie prin culturi de salcâm pe
zonele cu deplasare în bloc, pe terenuri moderat până la puternic frământate precum şi pe suprafeţele de
desprindere a alunecărilor, dezvoltate preponderent pe roci moi; culturi de sălcioară în zone cu exces de
umiditate; culturi de cătină albă, pe terenurile cu frământare puternică sau pe suprafeţele de desprindere
dezvoltate în substrat predominat argilo-marnos. Pe cornişe se vor planta salcâm şi cătină albă, pe ravene
se va planta cătina albă (pe taluze), iar pe fundul taluzelor anin negru şi salcie.
Pentru suprafeţe cu alunecări de teren întinse sunt indicate înierbările, realizate prin însămânţări (cu genulspecii de Cynosurus cristatus, Bromus inermis, Dactilis glomerata, Onobrychis viciifolia şi Medicago
falcata) şi fertilizări cu azot, fosfor, potasiu.

Fig. 1. Secţiune geologică în fruntea alunecării de la Pârcovaci (după I.S.P.I.F. Iaşi)
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Cornişa de desprindere a vechii alunecări
Dealul Sângeap (408 m)

Val de alunecare în zona centrală
ce a distrus drumul comunal

Flancul drept al alunecării

Partea centrală a deluviului alunecării
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REZERVAŢIILE NATURALE DIN JUDEŢUL IAŞI
Prof. Emil Butnăraşu,
Școala nr. 13 ”Alexandru cel Bun”, Iași
În prezent, în judeţul Iaşi există 25 de rezervaţii naturale, care ocupă o suprafaţă de 5497,2 ha; 32 de parcuri
dendrologice (unde sunt protejate în primul rând, flora orna-mentală şi exotică) şi 8 perimetre forestiere speciale (cu rol
de consolidare a versanţilor şi de purificare a atmosferei municipiului Iaşi). Aceste date au fost inventariate în cadrul
acţiunii de reevaluare a ariilor protejate, a monumentelor naturii, precum şi a speciilor de floră şi faună periclitate, din
perioada 1992-1994. La această acţiune a participat un colectiv ce a reunit reprezentanţi ai Academiei Române-filiala
Iaşi, facultăţilor de biologie şi geologie, Regiei Autonome Romsilva-filiala Iaşi, Inspectoratul de Protecţie a Mediului
Iaşi. Într-o primă etapă a finalizării acestei acţiuni, s-a adoptat Hotărîrea 8/ 1994 a Consiliului Judeţean Iaşi privind
definitivarea rezervaţiilor naturale cu arii protejate, a monumentelor naturii, a florei şi faunei ocrotite. În conformitate
cu Legea 137/ 1995 - Legea protecţiei mediului şi cu „Strategia pan-europeană de conservare a diversităţii biologice şi
peisagistice” se impune ca factorii de răspundere să continuie punerea în practică a măsurilor de conservare, dar şi
acţiunile de promovare şi recunoaştere a rezervaţiilor ieşene pe plan local şi naţional. La aceste acţiuni îşi pot aduce
aportul şi grupele de cercetaşi, membrii cercurilor de geografie şi biologie din şcoli sau de la Palatul Copiilor.
1. Rezervaţiile forestiere deţin 901,2 ha din.fondul silvic judeţean (care se întinde pe 96.500 ha, adică pe 18%
din suprafaţa totală a judeţului). După clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (U.I.C.N.), ariile
forestiere protejate se in-clud în categoria a IV-a – rezervaţii de conservare a naturii (rezervaţii naturale dirijate).
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea rezervaţiei
Cătălina-Cotnari
Făgetul Humosu
Frumuşica
Gheorghiţoaia
Icuseni
Medeleni
Mirceşti
Pietrosu
Poieni II
Roşcani
Tătăruşi
Uricani

Amplasament
comuna Cotnari
comuna Sireţel
comuna Mădârjac
comuna Mădârjac
comuna Victoria
comuna Golăieşti
comuna Mirceşti
comuna Dobrovăţ
comuna Dobrovăţ
comuna Roşcani
comuna Tătăruşi
comuna Miroslava

Supr.(ha)
7,6
73,3
97,3
202,3
11,6
102,6
26,3
83,0
144,7
34,6
49,9
68,0

Suprafeţele rezervaţiilor forestiere ocrotesc păduri şi zăvoaie din luncile râurilor Prut şi Siret (Medeleni, Mirceşti),
făgete seculare (Tătăruşi, Humosu), păduri de podiş cu stejar, gorun, carpen (Frumuşica, Gheorghiţoaia, comuna
Mădârjac), pădurea de amestec cu fag, carpen, tei (Pietrosu, Poieni II, comuna Dobrovăţ). Ca urmarea a identificării
unor valoroase specii de păsări, Societatea Ornitologică Română (S.O.R.) a decis la masivul păduros BârnovaRepedea, cu o suprafaţă de 15.000 ha să fie declarat arie de importanţă avifaunistică (A.I.A.), mărindu-se astfel
suprafaţa ariilor protejate din domeniul silvic.

Prunul sălbatic (Pruno spinosae-crataegetum)
apare frecvent la marginea pădurilor din jud. Iaşi
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2. Rezervaţiile floristice se circumscriu tot în categoria a IV-a – rezervaţii de conservare a naturii, în
conformitate cu clasificarea U.I.C.N.
Nr.crt
1.
2.
3.

Denumirea rezervaţiei
Fâneţele din Valea lui David
Sărăturile din Valea Ilenei
Poiana cu Schit

Amplasament
comuna Miroslava
comuna Dumeşti
comuna Grajduri

Supr.(ha)
46,36
5,90
9,50

Fâneţele seculare din Valea lui David
Rezervaţia este situată în partea sudică a Câmpiei Moldovei, la 6 km de munici-piul Iaşi, pe pârâul Valea lui
David, la o altitudine medie de 80-100 m. Fâneţele de aici aparţin regiunii de silvostepă, cuprinzând pâlcuri de stejărete
şi gorunete, poieni. În cuprinsul rezervaţiei sunt şi câteva iazuri mici. Acest biotop natural s-a dezvoltat pe un
microrelief variat, cu terenuri mlăştinoase, unele cu soluri salinizate şi cu numeroase alunecări de teren. Factorii
abiotici au facilitat instalarea unui covor vegetal de sărătură sau de poaină, bogat în specii cu caracter pontic.
La Valea lui David s-au identificat peste 500 de specii de plante superioare, dintre care unele constituie rarităţi
floristice pentru ţara noastră, ca: amăreala (Polygala sibirica), bărbuşoara (Erysimum mixtefurcatum), stânjenei de
stepă (Iris aphylla, Iris sintenisii), clopoţei (Clematis integrifolia), varza tătărască (Crambe tatarica), steluţă cu flori
albastre (Aster cinereus), pătlagina (Plantago schwarzenbergiana), stânjenelul (Iris brandzae), măcrişul (Rumex
tuberosus), migdalul pitic (Amygdalus nana), însoţite de unele specii de Stipa.
Deşi este rezervaţie floristică, la Valea lui David este şi o bogată faună cu: lepidopterul (Evergestis
ostrogovichi), greierul împroşcător (Dinarchus desipus), vipera (Vipera ursini), şopârla (Lacerta agilis chersonensis).

Valea lui David

Ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis)

Terenuri cu sărături

Sărăturile din Valea Ilenei
Rezervaţia floristică din Valea Ilenei cuprinde o suprafaţă de aproape 6 ha din raza comunei Dumeşti. Ea se
află în sudul Câmpiei Moldovei , la câţiva kilometri nord de Valea lui David , în apropierea localităţii Leţcani.
Caracteristice rezervaţiei sunt solurile sărăturoase, pe care se dezvoltă o vegetaţie halofilă, între care: Lapidium
crassifolium.
3. Rezervaţiile paleontologice cuprind trei puncte importante cu o bogată faună fosiliferă, incluse, conform
clasificării U.I.C.N., în categoria a III-a – monumente ale naturii.
Nr.crt
1.
2.
3.

Denumirea rezervaţiei
Dealul Repedea
Pietrişu
Băiceni

Amplasament
Pietrăria, com. Bârnova
Bohotin, com. Răducăneni
Băiceni, com. Cucuteni
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Supr.(ha)
47, 47
0,91
3,23

Dealul Repedea
Rezervaţia geologică şi paleontologică „Grigore Cobălcescu” din Dealul Repedea este situată la 9 km sud de
municipiul Iaşii. Ea cuprinde platoul structural Repedea şi deschiderile naturale care se înşiră în lungul abruptului
nordic şi vestic al dealului. Suprafaţa rezervaţiei este în prezent de 5,8 ha, cu o centură de protecţie de aprox. 42 ha.
Dealul Repedea este locul primului studiu geologic în limba română: “Calcariul de la Răpidea” din 1862 al lui
Grigore Cobălcescu şi al numeroaselor cercetări stratigra-fice şi paleontologice (Ion Simionescu, Ion Atanasiu, Neculai
Macarovici, Pierre Jeanrenaud, Bica Ionesi, Liviu Ionesi), geografice (Ion Gugiuman, Vasile Băcăuanu, Alexandru
Ungureanu), biologice (Emil Pop, Constantin Brânduş, Dumitru Cărăuşu).
Dealul Repedea este cel mai bogat şi reprezentativ zăcământ fosilifer sarmaţian din Moldova şi este declarat
monument al naturii încă din 1955. De asemenea, el este inventariat de UNESCO, devenind astfel un obiectiv de
importanţă internaţională.
La Dealul Repedea, se pot observa: contactul Podişului Central Moldovenesc cu sudul Câmpiei
Bahluiului=Coasta Iaşilor, cu diferenţierile fizico-geografice şi geologice corespunzătoare; aflorimentele cu calcare
oolitice şi lumaşelice; fauna fosilă cu bivalve şi gastropode care a existat în Marea Sarmatică în urmă cu 20 de milioane
de ani. Depozite sarmaţiene apar la zi în facies argilos în Câmpia Bahluiului şi cu calcare, gresii oolitice (care au
permis dezvoltarea reliefului structural cu platouri şi cueste) în dealurile Repedea şi Păun. După asociaţiile fosile de
bivalve şi gastropode (clase din filumul Mollusca), în depozitele sedimentare din Dealul Repedea (ce aparţin
Sarmaţianului mediu, mai exact subetajului Basarabian). s-au separat patru subetaje: Buglovian, Volhinian, Basarabian
şi Chersonian.
Dealurile Repedea (352 m înălţime) şi Dealul Păun (407 m) reprezintă poduri structurale formate din roci dure.
Dealul Repedea se prezintă ca o suprafaţă plană, întinsă, aproape orizontală ce corespunde nivelului calcaros–grezos
sarmaţian, cu abrupturi de cuestă la nord şi nord vest. În deschiderile la zi din partea vestică se pot observa profile cu
grosimi până la 25 m (între 327–352 m altitudine absolută) a plăcii calcarului de Repedea. Relieful este asimetric
specific structurilor monoclinale: versantul sudic conform cu structura geologică are panta domoală şi prelungă, iar
versantul cu expoziţie nord şi nord–vestică are panta contrară înclinării stratelor de calcare şi abruptă, având funcţie de
cuestă. Abruptul de cuestă din nordul şi nord–vestul Dealului Repedea cu o energie de relief de peste 200 m, cunoscut
sub denumirea de Coasta Repedei face parte din Coasta Iaşilor (care se întinde de la vest la est pe aliniamentul
Strunga–Sineşti–Voineşti–Mogoşeşti–Bârnova-Dealul Repedea, pe o lungime de cca. 100 Km).
La baza orizontului de gresii şi calcare sarmaţiene, la altitudinea de 320–340 m se află o pânză de ape
subterane de bună calitate. Aceste ape apar la suprafaţă ca izvoare permanente captate la Pietrăria–Bârnova şi sub
fruntea dealului în conducta care duce la Bucium–Socola cu un debit de 70–80 m 3 / 24 ore.
În regiunea de racord a câmpiei cu podişul, care cuprinde Coasta Iaşilor şi Platoul Repedea–Păun, vegetaţia
este etajată: de la silvostepă la pădurea de stejari şi fagi, în funcţie de creşterea înălţimii reliefului. La fel, solurile au o
repartizare etajată în paralel cu nivelele fito–climatice. Pe platoul înalt sunt dominante argiluvisolurile, în special
solurile brune luvice (podzolitele) cu un conţinut redus de humus. Solurile brune se află spre marginile platoului,
făcând trecerea la solurille cenuşii, care urmează sub pădure (pe Coasta Iaşilor). Pe aflorimentele de calcare oolitice
apar soluri speciale numite rendzine.
În regiunea Repedea–Păun se află două sate importante:
Pietrăria şi Păun ce aparţin de comuna Bârnova. Pe Coasta Repedei,
mai jos de satul Pietrăria, se află Schitul lui Tărîţă (Piatra Sfîntă)
construit în stil moldovenesc la 1736 şi reparat în 1834.
Dealul Repedea este un adevărat teren-şcoală, unde tinerii pot
înţelege evoluţia geologică şi geografică a unui teritoriu în timp.
Dealul Repedea (abruptul nord-vestic)

Din observaţiile directe, ca şi din rezultatele oferite de Inspectoratul de Protecţia Mediului Iaşi, reiese că
rezervaţia paleontologică “Grigore Cobălcescu” se află în stare continuă de degradare. La această situaţie au contribuit:
exploatările de calcare şi gresii din cariere; defrişările de pe platou şi de pe versantul nord–vestic; păşunatul excesiv;
drumurile şi potecile care vin dinspre motel şi Bucium, sau care coboară spre Pietrăria; construcţiile de case şi reşedinţe
de vacanţă în perimetrul tampon al rezervaţiei. Pe platoul Repedea sunt împrăştiate deşeuri (sticlă spartă, bidoane de
plastic, cutii de bere, pungi de plastic, materiale plastice, tablă, ţevi de eşapament, hârtii, cartoane): autoturismele
crează şanţuri şi distrug vegetaţia, locurile de picnic şi campare s-au extins în marginea pădurii, unde se aprind focuri şi
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se rup crengi din copaci. De multe ori pot fi observaţi tineri, care se căţără pe stânci în apropiere de grote, unde rocile
sunt sfărâmicioase şi friabile, existând pericolul de alunecare.
Cauzele poluării rezervaţiei de către turişti ţin de lipsa informării acestora despre importanţa ştiinţifică şi
ambientală a locului, de nivelul scăzut al educaţiei ecologice, dar şi de lipsa protecţiei din partea autorităţilor locale,
care ar trebui să înmulţească numărul panourilor informative şi avertizoare, să supravegheze aplicarea sancţiunilor
conform prevederilor legale referitoare la protecţia mediului.
Ca măsuri de protecţie, Dealul Repedea a fost bornat şi s-au montat patru panouri care atestă importanţa
locului şi regulile de respectat în spaţiul rezervaţiei. De asemenea, pe platou s-au instalat două pubele mari pentru
gunoaie. Accesul aici este permis pentru contemplaţie, observaţii ştiinţifice, aplicaţii practice cu elevii însoţi de
profesor şi custode.
Regulamentul cere a se evita: escaladarea
stâncilor şi a cornişelor; efectuarea de
inscripţii pe stânci sau pe arbori; instalarea
de tabere, corturi pe platou sau în pădure;
colectarea sau distrugerea plantelor şi
animalelor; colectarea de roci fără aprobare;
deteriorarea semnelor topogeodezice, a
marcajului conturului şi a împrejmuirii;
introducerea animalelor la păscut; cositul
ierbii; pătrunderea autovehicolelor pe platou
(accesul lor e permis doar la locul de parcare
special amenajat, unde se va percepe şi o
taxă); aprinderea focului în pădure, tăiatul
copacilor, aruncarea gunoaielor pe platou.

Secţiune geologică sc. 1 : 50.000, unde se
observă cum în Dealul
Repedea (352 m) calcarul oolitic cu Mactra
podolica încheie succesiunea litologică a Basarabianului, iar în Dealul Păun
(407 m) urmează argile şi nisipuri cu Helix
sp., Unio sp. şi nisipuri de Păun ce aparţin
Chersonianului.
Fig. de jos: Coloană lito-biostratigrafică a
depozitelor ce aflorează în Dealul
Repedea (adaptare după P. Jeanrenaud, 1971,
1995 şi L. Ionesi, 1994, 1995)

4. Rezervaţiile acvatice şi de ichtiofaună cuprind câteva biocenoze reprezentative cursurilor de apă
medii din regiunile de câmpie ale râurile Prut, Jijia şi Bahlui. Cea mai importantă arie pusă sub ocrotire este
cea a Prutului (albia majoră de pe malul drept cu o suprafaţă de 4.316 ha) din raza comunelor Bivolari,
Trifeşti, Probota, Golăieşti, Bosia, Ţuţora, Prisăcani, Grozeşti şi Gorban. Această arie include ca rezervaţii
distincte: „pruteţele” Bălătău (comuna Probota) şi Teiva (comuna Victoria); apoi coturile moarte Bran
(comuna Golăieşti) şi Sălăgeni (comuna Grozeşti). În rezervaţii sunt ocrotite: cega (Acipenser ruthenus), viza
(Acipenser sturio), ştiuca (Esox lucius), linul (Tinca tinca), plătica (Abramis sp.), somnul (Silurus glanis).
Celelalte rezervaţii acvatice se află în cuprinsul lacurilor de acumulare Chiriţa (Dancu, comuna Holboca) cu
o surafaţă de 78 ha, şi Pârcovaci (lângă oraşul Hârlău) care se întinde pe 50 ha, precum şi în arealul
heleşteelor situate la confluenţa Miletinului cu Jijia (comuna Vlădeni).
5. Ariile de importanţă avifaunistică includ: masivul păduros Bârnova-Repedea şi heleşteele Vlădeni.
Pădurea Repedea–Bârnova este situată pe platoul structural de pe rama nordică a Podişului Central
Moldovenesc, cu altitudini de 300-400 m şi cu o suprafaţă de 15.000 ha.
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Masivul păduros cuprinde ca esenţă dominantă fagul, alături
de care se află: carpenul, gorunul, stejarul, arţarul, frasinul,
jugastru, paltinul, ulmul de pădure, alunul, cornul, sângerul,
măcieşul, etc. Fauna este reprezentată de mamifere centraleuropene: căpriorul, mistreţul, vulpea, veveriţa, dihorul. Aici
au fost identificate 120 de specii de păsări, în mare parte
insectivore. Mai răspândite sunt: ciocănitoarea, ghionoaia,
ciuful de pădure, buha, huhurezul, privighetoarea, cucul,
pupăza, graurul, mierla, cinteza, sturzul, porumbelul sălbatic.
In marginea pădurii Bârnova (Todirel, com. Ciurea)

Heleşteele Vlădeni se află în raza comunei Vlădeni, la confluenţa Miletinului cu Jijia, pe o suprafaţă de 1.900
ha. Suprafeţele acoperite de stuf din cuprinsul iazurilor şi heleşteelor de pe cursul celor două râuri conferă acestei
rezervaţii caracterul unei adevărate delte în miniatură. Aici există un habitat umed favorabil refugiului şi cuibăritului
păsărilor. Dintre cele 140 de specii identificate în raza rezervaţiei, 92 îşi fac cuiburile aici. Între ele se remarcă: barza
albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), lebăda de vară (Cygnus olor), alături de rândunici, lăstuni,
dumbrăvence, pitpalaci, lopătari, egrete şi raţe călifari. Păsările nu reprezintă un pericol pentru fauna piscicolă, întrucît
majoritatea nu sînt ihtiofage.
Toate tipurile de rezervaţii sunt inventariate de Inspectoratul de Protecţie a Mediului, sunt bornate, au panouri
indicatoare şi semne specifice cu vopsea pe arbori sau borne. Paza ariilor protejate este asigurată de către R.A.
Romsilva prin ocoalele silvice din teritoriu; concret de către pădurari, care pot apela, când este cazul, la articolul 34 din
legea nr.21/ 1993. Drumeţii şi turiştii trebuie să cunoască o serie de reguli şi restricţii cum ar fi: interzicerea
păşunatului, vânătorii sau pescuitului, recoltatului de plante, dezlocării de roci sau săpăturilor, tăierii copacilor. Cositul
se poate face prin rotaţie în anumite cazuri. Pescuitul se face doar în anumite perioade şi pentru anumite specii de peşti.
În rezervaţii sunt interzise de asemenea, aprinderea focurilor, distrugerea semnelor topogeodezice, producerea
zgomotelor, aruncarea gunoaielor. Verificarea integrităţii ariilor protejate se face de către Inspectoratul de protecţie a
Mediului, care va informa perioadic filiala Iaşi a Academiei Române (subcomisia monumentelor naturii) asupra stării
generale a rezervaţiilor.
Elevii sunt datori să cunoască locurile protejate, monumentele naturii şi să respecte cu stricteţe regulile de
administrare a rezervaţiilor. Mai mult, ei pot învăţa şi pe alţii cum să se comporte civilizat în natură. A iubi natura
înseamnă a o respecta.
În compania profesorilor, tinerii pot vizita rezervaţiile şi afla “pe viu” date geo-grafice, geologice sau botanice,
pe care altfel le-ar înmagazina într-o manieră abstractă.
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Relieful structural şi sculptural din Podişul Central Moldovenesc
Prof. Ciprian Ifteme,
Şcoala Ipatele, judeţul Iaşi

Podişul Bârladului prezintă un sector distinct la nord de o linie imaginară care ar traversa localităţile
Bacău – Vaslui – Huşi, care a primit denumirea de Podişul Central Moldovenesc şi care are o limită nordică
tranşantă în teren reprezentată de Coasta Iaşilor. Acest podiş se prezintă ca un ansamblu de poduri
interfluviale, cu o fragmentare de tip colinară dar nelipsind nici cea de tip deluroasă.
Orientarea generală a reţelei de văi şi, in consecinţă, şi a interfluviilor, este de la NNV spre SSE, orientare
determinată de ridicarea în bloc a întregului podiş in partea finală a terţiarului si in cuaternar, care este
responsabilă si de căderea stratelor în monoclin.
Energia medie a reliefului calculată la nivelul întregului podiş este de 100 – 150 m, însa in extremitatea
sudică această valoare este depăşită. Densitatea fragmentării are valori medii de 0,7 – 0,9 km. Cea mai mare
parte a reliefului are un caracter sculptural, fiind rezultatul acţiunii agenţilor modelatori externi asupra
molasei neogene, in condiţiile unei mişcări de ridicare care a activat procesele de eroziune, pe măsură ce
câmpia iniţială a început procesul de exondare. Această exondare s-a produs pe direcţia amintită – de la NNV
spre SSE, începând din sarmaţianul mediu şi pană in cuaternar, astfel că acţiunea factorilor denudaţionali s-a
desfăşurat pe o perioadă de cel puţin 4 milioane de ani.
Suprafaţa iniţiala a câmpiei lacustre/marine de vârstă villafranchian-pleistocen se păstrează încă bine la
nivelul interfluviilor. Acest fapt a determinat o serie întreagă de geografi ( C. Martiniuc, I. Sârcu ) sa opineze
că in ansamblul Podişului Moldovei s-ar fi format o singura suprafaţa de nivelare, de natură poligenetică,
sculptural – acumulativă de vârsta mai mare in nord şi mai tânără in sud. Gr. Posea (1974) susţine existenţa
unei suprafeţe a culmilor superioare şi a unei suprafeţe mai tinere de vârstă romanian – pleistocenă căreia i-ar
corespunde câmpiile colinare şi culoarele de vale existente. O poziţie asemănătoare o au I. Donisă, Ghe.
Lupaşcu si C. Rusu, care, cel puţin pentru partea NE a Podişului Central Moldovenesc pun în prim plan nu
eroziunea normală ci transportul local prin eroziunea areolară (ablaţia) şi torenţială, asemănător cu procesul
de pedimentaţie, într-un climat mai puţin arid şi pe o roca mai friabilă.
Influenţa structurii asupra reliefului se manifestă, mult mai pregnant, in măsura in care procesele denudative
au evidenţiat dispunerea monoclinală a stratelor şi alternanţa de roci care au un comportament diferit la
eroziune. Spre deosebire de Podişul Sucevei, orizonturile mai rezistente sunt mai subţiri iar stratele au o
cădere mai mică şi unilaterală, nu convergentă.
Foarte caracteristice sunt platourile şi interfluviile structurale sau substructurale a căror suprafaţă topografică
este mai mult sau mai puţin conformă cu căderea stratelor geologice. Ele se grefează pe stratele de gresie de
vârstă sarmaţiană, care le suportă şi le asigură menţinerea în relief. Aceste suprafeţe sunt foarte bine puse în
evidenţă pe teritoriul comunelor Şcheia (Dealul Bourului) şi Ipatele (interfluviul dintre râurile Şacovăţ şi
Stavnic) unde au şi primit denumirea de suprafaţa Şcheia – Ipatele.
Profilul transversal al văilor este puternic influenţat de tectonica monoclinală şi de tendinţa de deplasare
monolaterală a râurilor subsecvente, sub influenţa mişcărilor de ridicare. Astfel, văile consecvente şi
obsecvente au un profil transversal mai mult sau mai puţin simetric.
Nisipurile, care formează cea mai mare parte din substratul litologic al zonei central sudice a unităţii,
favorizează, în cazul defrişării, eroziunea torenţială, evoluţia rapidă a glacisurilor proluvio – coluviale şi
colmatarea rapidă a albiilor majore ale râurilor şi a lacurilor antropice. Este îngrijorătoare din această
perspectivă situaţia acumulărilor de la Soleşti ( de pe râul Vaslui), acumularea de la Căzăneşti – Frenciugi (
de pe Stavnic) şi altele.
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Specific acestui sector al Podişului Moldovei este şi netezimea interfluviilor, de natură structurală, derivate
din suprafaţa de nivelare sau din câmpii acumulative secţionate, şi înclinarea puternică şi dinamica
versanţilor, dinamică determinată şi de constituţia substratului ( alternanţă de roci permeabile – nisipuri,
gresii, depozite loessoide şi roci impermeabile – argile, marne), care distribuie o serie de orizonturi acvifere
etajate, de continentalismul climei şi de intervenţia nu de puţine ori negativă a omului.(cazul cel mai nefericit
este defrişarea masivă a unei suprafeţe foarte mari din Pădurea Mironeasa în ultimii ani ceea ce a condus şi la
activarea unor procese de versant în zonă). Procesele de versant egalează aproape rolul morfogenetic al
arterelor hidrografice. Foarte active şi variate sunt deplasările în masă ( alunecări, surpări) creând un
microrelief specific şi afectând foarte mult aşezările, căile de comunicaţie, pădurile şi culturile agricole.
Eroziunea areolară este şi ea foarte răspândită, la aceasta contribuind şi folosirea neraţională a terenurilor,
mai ales pe substrat argilos. Majoritatea versanţilor cu înclinări de peste 5º sunt afectaţi de ablaţie, ceea ce
reprezintă o suprafaţă apreciabilă.
Şesurile sunt mai bine dezvoltate decât ar fi de aşteptat la debitul mediu actual al râurilor. În cuprinsul lor se
disting frecvent 2 – 3 trepte cu altitudini relative de 1-7 m.
În ceea ce priveşte clasificarea acestui podiş, Gr. Posea (2002) îl numeşte podiş cu largi suprafeţe structurale
şi cueste proeminente pe roci sarmatice ( calcare, gresii, argile). Întreg acest podiş este o suprafaţa structurală
înclinată spre sud, pe care domină văi consecvente colectate de două văi subsecvente - Bârladul superior şi
Racova.
Putem concluziona că cel mai dezvoltat relief structural de monoclin se găseşte în Podişul Central
Moldovenesc, subunitate a Podişului Moldovei.
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CALITATEA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL IAŞI
Prof. Gherman Cristina,
Grup Şcolar „ Anghel Saligny”- Iași
Una dintre principalele condiţii ale aderării României la Uniunea Europeană, deşi mult mai puţin
mediatizată, este reprezentată de îmbunătăţirea calităţii mediului în România. Această ameliorare nu poate
avea loc fără a se aplica cu stricteţe legile privind protecţia mediului aflate în vigoare, fără formarea unui
comportament ecologic la generaţiile tinere şi fără conştientizarea stării mediului înconjurător din orizontul
local. Din acest motiv, doresc să subliniez câteva aspecte principale ale calităţii mediului în municipiul Iaşi.
Studiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului au în vedere emisiile de substanţe care distrug stratul de
ozon, al gazelor cu efect de seră, al emisiilor de substanţe acidifiante, al metalelor grele şi de particule în
suspensie.
Principalii poluanţi sunt reprezentaţi de traficul rutier, CET I, CET II, Societatea Naţională Transport
Gaze Naturale, Regionala CFR, Sc Antibiotice SA şi Sc Ceramica SA.
Dintre substanţele poluante analizate, cele care depăşesc concentraţiile maxime admise(CMA) sunt
pulberile sedimentabile. Limita admisă este de 17gr/m2, iar concentraţia acestora în Iaşi este de 22, 28gr/m2
(2001). Zonele în care s-au remarcat creşteri considerabile sunt cartierele Păcurari şi Gară, iar zonele cu
concentraţii sub limita admisă sunt cele împădurite, respectiv Copou şi Cetăţuia.
Deşi se situează sub CMA (excepţie fiind pulberile sedimentabile), poluanţii atmosferici afectează
starea de sănătate a populaţiei. Expunerea organismului la poluare timp îndelungat determină
bronhopneumopatii cronice, conjunctivite sau rahitism. De asemenea, este de remarcat faptul că nu sunt
efectuate studii privind corodarea materialelor de construcţie şi a obiectivelor din patrimoniul arhitectonic.
Sursele dominante de poluare a calităţii apei sunt activităţile economice, dar apele pot fi impurificate
şi de fenomene naturale, aşa cum sunt viiturile.
În cazul Bahluiului aceste fenomene sunt restrânse, pentru că în urma inundaţiilor din 1970 şi 1975,
cursul râului a fost amenajat în amonte de oraş. Pentru studiul calităţii apelor Bahluiului se efectuează analiza
unor indicatori fizico-chimici, cum ar fi conţinutul de O2 dizolvat, indicatorul amoniu şi analiza sedimentelor
prelevate, care arată conţinutul de metale grele. Conform acestor indicatori, dacă până la Hârlău, râul Bahlui
se încadrează în categoria a II a de calitate, în aval de Podu Iloaiei trece la categoria degradat, ca urmare a
aportului de ape degradate a râului Bahluieţ şi a apelor evacuate din staţia de epurare a municipiului Iaşi.
Astfel, valorile maxime admise sunt cu mult depăşite în aval de oraş.
Lacurile amenajate pentru înot (Aroneanu, Ciric, Ciurbeşti) sunt improprii scăldatului, din cauza
calităţilor fizico-chimice ale apelor, ionul amoniu depăşind valorile admise.
Apa stratului freatic corespunde calitativ scopului potabil, Iaşul fiind alimentat din sursa Timişeşti, iar
zona de captare este zonă de protecţie cu regim de restricţie sever.
Zona municipiului Iaşi este puternic afectată de procese de modelare a reliefului cu efecte negative, în
special alunecări de teren. Procesele de versant au cea mai largă răspândire şi au cele mai însemnate
implicaţii practice. Astfel de procese se remarcă pe versantul drept al pârâului Cârlig ( cartierele g. Copoi,
Ţică), versanţii pârâului Ciric, versantul drept al Nicolinei.
Cauzele alunecărilor de teren sunt multiple, dar o pondere deosebită o deţine factorul antropic care
intervine prin supraîncărcarea versanţilor cu clădiri grele, culturi irigate pe deluvii active, trafic intens,
despăduriri, etc.
Măsurile ce se impun în cazul versanţilor dominaţi de alunecări de teren şi care ocupă 30% din
teritoriul oraşului, sunt lucrări de drenare, de amenajare, împăduriri, practicarea unor culturi terasate de viţă
de vie şi pomi fructiferi, amplasarea unor clădiri uşoare.
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Reziduurile menajere sunt, aşa se spune, un rău necesar a civilizaţiei. Dacă timpul necesar pentru
descompunerea unui recipient de plastic este de 700 ani se poate realiza din ce cauză municipiul Iaşi se
confruntă cu mari probleme în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor menajere.
Colectarea deşeurilor se efectuează de către unităţile de salubritate (Primăria Municipiului Iaşi –
”Citadin” S.A.), iar preluarea acestora se realizează la depozitul controlat de la Tomeşti. În urma probelor
prelevate în zona depozitului Tomeşti s-a constatat că pentru poluanţii atmosferici, monoxid de carbon,
amoniac şi hidrogen sulfurat, concentraţiile depăşesc de două până la zece ori concentraţiile maxime admise
în vecinătatea depozitului şi se menţin peste valorile CMA şi în zona locuită. Indicatorii privind sănătatea
populaţiei nu prezintă niveluri defavorabile, dar s-au constatat puternice acuze de disconfort: mirosuri
neplăcute frecvente ţi considerate insuportabile ca intensitate, simptome şi efecte ale acestor mirosuri, insecte
de disconfort şi rozătoare.
Un fenomen întâlnit pe areale restrânse îl reprezintă depozitele de deşeuri menajere fără amenajare
sau control. Aceste depozite reprezintă un risc posibil pentru sănătatea populaţiei, pentru calitatea apelor
subterane şi pentru calitatea peisajului.
Pădurile de foioase din jurul municipiului Iaşi au un rol complex de protecţie a solului şi apelor,
îmbunătăţirea climatului, purificarea atmosferei, recreere şi agrement. Datorită acestor funcţii, pădurile sunt
incluse în cadrul unor perimetre forestiere cu regim special de protecţie: Ciric, Bucium, Repedea, Cetăţuia
sau Galata.
Agresiunea sonoră se datorează agenţilor economici care utilizează agregate frigorifice, centrifuge,
ţesătorii, instalaţii de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, limitele prevăzute de STAS-uri fiind
depăşite în blocurile de locuinţe învecinate.
Un impact fonic major se datorează traficului urban, atât traficul rutier, cât şi cel feroviar. S-au
constatat depăşiri ale nivelului de zgomot admis în intersecţii cu trafic intens ( Podu Roş), pe străzi intens
circulate ( Păcurari) şi pe trafic feroviar (zona gării).
Supravegherea radioactivităţii mediului la Staţia de radioactivitate Iaşi a demonstrat că nu au existat
evenimente de contaminare radioactivă a mediului, iar expunerea populaţiei a fost nesemnificativă ( 20002001).
În ultimii ani a apărut un evident disconfort ambiental, datorat creşterii gradului de poluare socială.
Dacă anterior anului 1990, fenomenele sociale negative aveau o cotă scăzută ca urmare a politicii de stat,
ulterior anului 1990, odată cu schimbările politice şi economice survenite, problemele sociale s-au acutizat:
şomaj, consumul de alcool şi de droguri, dezorganizarea familiei şi frustrarea generată de condiţiile
economice precare. Fenomenele sociale negative (tâlhărie, prostituţie, trafic şi consum de droguri) coroborate
cu influenţa negativă a mass-media prin supradimensionarea ştirilor şi deformarea realităţii, cresc gradul de
stress, nesiguranţă şi disconfort al populaţiei.
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CONCURSURI ŞI APLICAŢII PRACTICE

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Curtea de Argeş 2005
Gazda ediţiei din acest an a Sesiunii Naţionale de Referate şi Comunicări Ştiinţifice a fost oraşul Curtea de Argeş.
Aşezat in inima României, la poalele Carpaţilor, la 150 km de Bucureşti, Curtea de Argeş a fost prima capitală a ţării în
anul 1330, reuşind să păstreze de-a lungul timpului un preţios patrimoniu civil si religios.
Desfăşurat la mijlocul lunii iulie, concursul s-a bucurat de o participare deosebită, reprezentată printr-o gamă diversă
de lucrări valoroase realizate de elevi sub atenta îndrumare a
profesorilor de la clasă. Aceasta manifestare a avut ca scop
atât atragerea elevilor de liceu către domeniul cercetării
geografice cât şi lărgirea orizontului cunoştinţelor din acest
domeniu.
Concursul în sine a fost împărţit în patru secţiuni in funcţie
de tematica abordată: Geografie fizică, Geografie umană,
Geografia mediului înconjurător şi Geoinformatica. Bine
documenate si realizate, lucrările prezentate cuprindeau aplicaţii practice şi studii pe teren, la faţa locului.
Comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice şi renumiţi profesori universitari ai celor mai importante
facultăţi din ţară. Intrebările din cadrul prezentării fiecarei lucrari in parte s-au ridicat la nivelul unei faze naţionale şi
au dorit să demonstreze capacităţile de a aplica cunoştinţele teoretice. Un punct de interes l-a constituit aplicaţia
practică desfăşurată pe traseul Curtea de Argeş – Vidraru – Bâlea Lac.
Cu această ocazie am putut admira peisajele spectuloase
de pe valea Argeşului si ulterior formele de relief glaciar,
atât de specifice Muntilor Făgăraş. La numai câţiva km de
oraş, într-un cadru natural, sălbatic şi pitoresc şoseaua ne
plimbă prin adâncurile pădurii de fagi şi brazi până la
grandioasa privelişte a Lacului Vidraru, prima oprire din
cadrul excursiei. Aici am avut ocazia unică de a vedea
Lacul Vidraru la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată.

27

Destinaţia finală a excursiei a fost însă Lacul Bâlea, lac format într-o cuveta lacustră de origine glaciară. Alături de
acesta, văile şi circurile glaciare, morenele, precum şi custuril(creste spectaculoase ce separă circurile glaciare) sunt
forme de refief rezultate în urma eroziunii gheţarilor
ce acopereau în pleistocen munţii cu altitudini de
peste 2000 m.
Sesiunea de comunicări s-a încheiat printr-o premiere
mult aşteptată la care au luat parte cadrele didactice
din comisiile de evaluare precum şi autorităţile locale.
Elevii s-au putut bucura în cele din urma atât de
premiile obţinute cât şi de experienţa acumulată.
Întregul concurs a reprezentat o ocazie deosebită
pentru dezvoltarea domeniului geografiei, dar şi
pentru întregirea cunoştinţelor geografice ale fiecărui
participant în parte.

Autori : Călin Roxana, Eva Mihail,
Iacob Mihai, Matei Silvia

Profesor coordonator,
Tudora Daniel
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SUBIECTUL ŞI BAREMUL DE CORECTARE DE LA CONCURSUL DE
OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
18-19 iulie 2005
Concepţia rezolvării - prof. gr. I, metodist IȘJ Iași, Ipate Emil Dan

I.



PROBA SCRISĂ LA GEOGRAFIE

Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. a. Prezentaţi relieful dezvoltat pe structuri monoclinale având în vedere :
- două caracteristici generale ;
- precizarea a patru forme de relief şi caracterizarea a două dintre ele ;
- geneza şi evoluţia reliefului pe structură monoclinală .
b. În desenul de mai jos (Nota noastră: În figură se reprezintă elemente specifice reliefului structural) identificaţi
tipurile de văi marcate cu V 1 , V 2 , şi V 3 , precum şi forma de relief marcată cu A. Scrieţi răspunsurile pe foaia
de concurs .
16 puncte
2. Precizaţi următoarele elemente de geografie fizică şi umană din Podişul Dobrogei:
a. două caracteristici ale reliefului suprafeţelor de nivelare ;
b. o formă de relief structural şi o formă de relief petrografic cu câte un exemplu pentru fiecare ;
c. doi factori genetici ai climei şi modul în care fiecare dintre ei determină caracteristicile climei ;
d. temperatura medie anuală în Podişul Dobrogei de Sud, temperatura medie a lunii celei mai calde şi temperatura
medie a lunii celei mai reci în Podişul Dobrogei de Sud ;
e. două tipuri de soluri din Podişul Dobrogei şi câte un şi câte un exemplu de subunitate de relief, areal sau zonă în care
se găseşte fiecare tip ;
f. trei tipuri genetice de lacuri cu câte un exemplu pentru fiecare ;
g. trei tipuri de aşezări rurale în funcţie de aşezarea lor pe anumite forme şi tipuri de relief (localizarea în teritoriu) şi
prezentarea câte unei caracteristici pentru fiecare tip de aşezare rurală ;
h. ponderea aproximativă a terenurilor arabile .
18 puncte
3. Caracterizaţi Sahara având în vedere :
 pentru relief - precizarea a trei agenţi morfogenetici şi descrierea procesului
geomorfologic generat de fiecare ;
- menţionarea a cinci tipuri de relief, precizând câte un exemplu de fiecare
unitate sau subunitate de relief reprezentativă pentru fiecare tip ;
 pentru climă - trei factori care determină şi influenţează clima ;
- caracteristicile climatice principale : temperaturi, precipitaţii, vânturi .
14 puncte
4. Prezentaţi, pe scurt, următoarele elemente /fenomene demografice :
a. Prezentaţi patru factori care determină variaţia spaţială a natalităţii ;
b. Caracterizaţi trei stadii de evoluţie demografică a statelor ;
c. Precizaţi ce se înţelege prin tranziţie demografică .
12 puncte
5. Descrieţi, la alegere, una dintre metodele de învăţământ : demonstraţia, conversaţia, modelarea, metoda
lucrului cu manualul, prezentând :
a. definiţia ;
b. caracterizarea metodei ;
c. un exemplu de utilizare a metodei la disciplina de concurs .
9 puncte
6. Alegeţi unul dintre următoarele mijloace de învăţământ : fişele de lucru, hărţile, colecţia de roci,
calculatorul, şi precizaţi :
a. modul de integrare în activitatea didactică, cu elevii (predare/învăţare/evaluare) ;
b. un exemplu de utilizare adecvată a respectivului mijloc de învăţământ la disciplina de concurs, pe o temă la alegere .
9 puncte
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7. Elaboraţi, pentru disciplina la care susţineţi acest concurs, o probă de evaluare formativă/ curentă care să
conţină :
a. trei itemi, câte unul, la alegere, dintre următoarele tipuri : eseu nestructurat; cu alegere duală; enunţ lacunar (de
completare); item de tip pereche ;
b. baremul de corectare al probei de evaluare (răspunsul corect pentru fiecare item şi distribuirea punctajului de 100 de
puncte, dintre care 10 puncte se acordă din oficiu) .
12 puncte
II. BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
1. a. Relieful dezvoltat pe structuri monoclinale (16 puncte) .
a1. Două caracteristici generale de genul următor – 2p (1p+ 1p):
- structură geologică cu o dispunere înclinată a stratelor de roci, într-o singură direcţie, rezultată ca urmare a unei
înălţări neuniforme (basculare);
- prezintă o asimetrie a formelor de relief (cu excepţia hogback-ului).
a2/a3. Patru forme de relief şi caracterizarea a două dintre ele - 8p (4p + 4p) :
- cueste (fruntea cuestei are o înclinare mare; spinarea/platforma are o pantă lină care corespunde suprafeţei
structurale; muchia constituie îmbinarea dintre cele două elemente etc. );
- hogback (caz particular de cuestă care prezintă o simetrie, deoarece suprafaţa structurală este aproape la fel de
înclinată ca şi fruntea cuestei desfăşurată pe capetele de strat);
- depresiuni subsecvente având o geneză structurală;
- văi structurale incluzând subtipurile de văi consecvente (simetrice şi cu aceeaşi direcţie a înclinării stratelor),
văi subsecvente (asimetrice şi perpendiculare pe structură), văi obsecvente ( simetrice şi cu direcţie contrară
înclinării stratelor).
a4. Geneza şi evoluţia reliefului pe structură monoclinală - 2p (1p+1p):
- geneza constă în mişcările tectonice (basculări) şi ruperea stratelor geologice; în proprietăţile litologice
diferenţiate ; în modelarea subaeriană prin eroziune diferenţială.
- evoluţia reliefului monoclinal se produce prin alunecări de teren, prin ravenare şi torenţi.
b. Identificarea tipurilor de văi din desen (4p):
V1 - vale consecventă;
V3 - vale obsecventă;
V2 - vale subsecventă;
A - depresiune subsecventă.
2. Podişul Dobrogei (18 puncte)
a. Două caracteristici ale reliefului suprafeţelor de nivelare (2p):
- peneplena dobrogeană este cea mai veche suprafaţă de nivelare din ţară;
- insular, se evidenţiază o serie de martori de eroziune (inselberguri ca Altân Tepe [319 m] şi Denistepe[270m] din N )
din cuvertura de calcare jurasice şi cretacice care fosilizează vechea peneplenă;
- procesele de pedimentaţie justifică diferenţierea a 3 trepte altimetrice succesive care fac o trecere gradată de la una în
alta, tot mai tinere către S.
b. O formă de relief structural şi petrografic şi câte un exemplu de fiecare (2p).
b1. Relief structural:
- structurile cutate de la N de falia Pecineaga – Camena / horstul dobrogean intens cutat şi erodat ;
- platoul structural din Podişul Dobrogei Central - Sudice ;
b2. Relief petrografic:
- relief granitic (lacolitele granitice care străbat anticlinoriile, faliile şi cutele din m-ţii Măcinului şi, parţial, din Podişul
Niculiţel);
- relief carstic prezent în multitudinea depozitelor calcaroase din Podişul Dobrogei CentralSudice (depresiunile
semiendoreice de la Negru Vodă şi Amzacea, presărate cu doline şi sorburi; un bogat endocarst alimentează laguna
Siutghiol, apoi peşterile Limanu -3,5 Km, Gura Dobrogei, Liliecilor, Babei, La Adam, La Movile, Mireasa, Casian,
Ghelengic etc. ).
- relief pe şisturi verzi precambriene având unele vârfuri cupolare de tip inselberg( în Podişul Casimcei);
- relief pe loess în unitatea de S, având maximum 40m grosime, unde tapisează toate platourile interfluviale.
c. Doi factori genetici ai climei şi modul în care determină caracteristicile climei(2p):
- suprafeţele subiacente active sunt continentale şi marine, determinând o puternică nuanţă continentală (cu precipitaţii
de cca. 400 mm/an, în anii secetoşi sub 200 mm/an), în pofida apropierii Mării Negre, care nu are decât o influenţă
locală pe o fâşia litorală îngustă ;
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- radiaţia solară depinde de unghiul de înălţime al Soarelui şi de nebulozitatea aerului, înregistrând cea mai mare
valoare din ţară ( >130 Kcal/cmp), iar durata de strălucire înregistrează valori maxime pe ţară de 2300-2500 ore/an;
- relieful influenţează climatul respectiv prin expoziţia favorabilă a versanţilor, prin pantele mai line, prin altitudinea
medie de cca. 100 m şi maximă de 467m (vf. Greci/ Ţuţuiatul).
d. Temperatura medie(3p):
- media anuală în Podişul Dobrogei de Sud (se admit valorile de 10 -11 şi peste 11 grade C);
- media lunii celei mai calde/iulie (cca. 22-23 grade C);
- media lunii celei mai reci/ianuarie ( cca. – 3...+ 0,3 grade C).
e. Două tipuri de soluri din Podişul Dobrogei şi localizarea lor(2p):
- soluri bălane de pe laturile vestică şi nord-estică;
- cernoziomuri (carbonatice şi cambice) în partea centrală şi sudică.
f. Trei tipuri genetice de lacuri cu câte un exemplu pentru fiecare(3p):
- limane fluviatile (Oltina, Mârleanu, Vederoasa);
- limane fluvio-marine (Taşaul, Techirghiol, Tatlageac, Mangalia);
- lagune marine (Razim – Sinoe, Siutghiol).
g. Trei tipuri de aşezări rurale în funcţie de localizarea lor pe anumite forme şi tipuri de relief (localizarea în
teritoriu) şi prezentarea câte unei caracteristici pentru fiecare tip(3p):
- satele vechi grupate în lungul văilor şi în situri adăpostite de vânt. Morfologic acestea sunt de tip semidisociat,
nebulos, cu vagi tendinţe de tramă radiară. Unele sunt localizate în bazinete de izvoare cu aspect de mici depresiuni
suspendate precum satele străbătute de şoseaua Hârşova – Constanţa (ex.: Horia, Stupina, Crucea, Gălbiori etc.);
- satele noi cu o tramă stradală regulată, geometrică, care s-au dezvoltat predominant pe platourile interfluviale expuse
vântului şi cu apă freatică la adâncime;
- satele de tip stradă localizate în lungul văii Dunării, pe terasele fluviale inferioare, având o structura de formă alungită
dispusă paralel faţă de cursul fluviului şi cu textură mono- sau biliniară;
- satele de tip litoral, având, în general, o structură adunată, amplasate în zona lacului Razim - insula Popina, grindul
Lupilor şi Chituc, până la capul Doloşman (cu funcţii de pescuit, agricultură cerealieră şi zootehnică), iar mai la sud,
în zona falezei active, aşezările rurale au o structură mai compactă şi în plus au funcţii turistice şi balneare care aduc
profunde mutaţii urbane (Costineşti, 2 Mai, Agigea, Tuzla).
h. Ponderea aproximativă a terenurilor arabile(1p) este de cca. 65-70 % (Podişul Dobrogei de Sud depăşeşte, însă,
80 %, ceea ce face ca judeţul Constanţa să deţină locul III / ţară, după judeţele Timiş şi Dolj). Notă. Vedeţi
„Geografia României”, editura Academiei, vol. II, pag. 331-332.
3. Caracterizarea Deşertului Sahara ( 14 puncte).
a. Trei agenţi morfogenetici şi descrierea procesului geomorfologic generat de fiecare(3p):
- structura geologică este activă în cazul unui platou structural uşor înălţat care, prin duritatea rocii şi rezistenţa la
deflaţie şi coraziune, generează hamade cu pavaj de stâncărie şi pietriş grosier. Structura şi alcătuirea geologică se
remarcă şi în separarea tipurilor morfogenetice de deşerturi precum: deşerturi muntoase (M-ţii Ahaggar - peste
3000m,,Tassili şi Tibesti-3415m) care impun un relief ruiniform; deşerturi pietroase-cu relief aproape plat, acoperit de
un pavaj pietros sau de o cuvertură subţire de nisip grosier; deşerturi nisipoase-cu mari acumulări de dune în partea
mediană a chiuvetelor endoreice; deşerturi argiloase - reduse la partea centrală a chiuvetei endoreice, unde apar lacuri
temporare ( sebkha - şoturile din Tunisia) în care se depun doar materialele fine argiloase;
- vântul exercită o acţiune de eolizaţie (deflaţie şi coraziune), prin care stratele de roci friabile sau stâncile proeminente
sunt erodate, rezultând dreikanter (bloc oscilant - şlefuit pe trei feţe), creste şi ciuperci eoliene, depresiuni de coraziune
şi deflaţie, acumulări de dune de nisip de diferite tipuri;
- diferenţele de temperatură diurne extrem de mari conduc la contractarea şi la dilatarea repetată a rocilor şi implicit la
dezagregarea acestora şi la formarea detritusului;
- precipitaţiile de peste 200 mm/an generează ueduri (văi largi având cursuri de apă de scurtă durată), iar prin unirea
acestora iau naştere câmpii de eroziune cu glacisuri.
b. Cinci tipuri de relief cu câte un exemplu de fiecare (5p):
- relief de dezagregare şi alterare – ex.: blocuri de pietre, grohotişuri, acumulări eluviale, patina deşertică (formată din
oxizi de fier şi mangan), cruste calcaroase sau saline.
- relief eolian – ex.: dune singulare sau erguri (cu înălţimea de 200-500m), depresiuni de coraziune şi deflaţie, ciuperci
şi creste eoliene, dreikanter, yardanguri;
- relief structural – ex.: hamade (vechi suprafeţe de eroziune sau platouri structurale), platourile calcaroase (serir) din
deşertul Libiei, ;
- relief fluvial – ex.: uedul, câmpii de eroziune având glacisuri ;
- relieful de tip „rezidual” deşertic – ex. ( inselbergul ) şi pedimentul propriu-zis (glacis) sau chiar suprafaţa peneplenei.
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c. Trei factori care determină şi influenţează clima specifică deşertului Sahara (3p):
- situaţia barică (iarna se instalează un regim anticiclonic centrat pe Hoggar şi o protuberanţă a anticiclonului azorelor,
iar vara se formează o depresiune barică şi un flux de mase de aer uscate din NE);
- M-ţii Atlas deviază depresiunile de origine atlantică către Marea Mediterană;
- poziţia geografică de o parte şi de alta a tropicului Racului, unde radiaţia globală depăşeşte 200 Kcal/cmp/an şi cu
temperaturi medii anuale de peste 20 grade C(amplitudini diurne de peste 30 grade C), cu precipitaţii de 70 mm/an (20200 mm/an), dar cu o evaporaţie de peste 4200 mm/an (cu un deficit de umiditate specific pentru o regiune endoreică
amplasată în interiorul continentului african);
- Curentul oceanic rece al Canarelor care se opun convecţiei termice, realizând o descendenţă a aerului şi un cer senin
(în Sahara de vest);
- circulaţia generală a maselor de aer descendente şi sărăcite în umiditate din înaltul troposferei, plus influenţa alizeelor
din troposfera inferioară (care bat în emisfera nordică pe direcţia NE-SV şi chiar E -V în cazul Harmattan-ului);
-fluxul ecuatorial de vest nu se lărgeşte vara suficient către nord pentru a atinge şi Sahara, ci se epuizează în sudul
Sahelului şi în Guineea Superioară;
- aerul de deasupra Saharei este supraîncălzit pe grosimi mari, adesea până la altitudini care depăşesc limita superioară
de formare a norilor generatori de precipitaţii;
- lipsa vegetaţiei de tip moderator termic pe areale întinse, care este şi o consecinţă.
d. Trei caracteristici climatice (3p):
- temperatura medie anuală este de peste 20 grade C (staţiile meteo dau valori între 21,1-29,4 grade C); temperatura
medie a lunii ianuarie=10 grade C; temperatura lunii iulie= peste 35 grade C; temperatura maximă absolută /planetă =
58 grade C ( la Al Aziziyah- la 50 Km SSE de Tripoli, în N Libiei);Temperatura minimă absolută= - 4 grade la In
Salah şi -18 grade C la Tibesti; amplitudini diurne de peste 30 grade în aer (la sol sunt 70 - 80 grade ziua şi 0 grade C
noaptea) .
- precipitaţii sub 200 mm/an (media deşertului Sahara este sub 70 mm/an);
- vânturi : alizeul de NE; vânturi locale de vară ca Simunul (vânt cald şi uscat), Şehili în S; iarna bate Harmatanul în V
şi Hamsinul în N; foehn în zona munţilor insulari. O ramură a alizeului de SE aduce precipitaţii spre Sudan fiind inclus
la circulaţia musonică slabă a Atlanticului de Sud.
4. a. Patru factori care determină variaţia spaţială a natalităţii (4p):
- standardul de viaţă / dezvoltarea economică-revoluţia industrială; - nivelul educaţiei; - politica demografică; - religia;
- nivelul asistenţei sanitare / eradicarea bolilor epidemice etc.
b. Caracterizarea a trei stadii de evoluţie demografică(6p):
- primitiv - cu piramida vârstelor având formă asemănătoare unui triunghi cu 2 laturi curbate spre interior, cu baza
largă (natalitate ridicată), manifestând pe verticală o subţiere rapidă a piramidei, datorită creşterii explozive a
mortalităţii, ceea ce formează două concavităţi pe laterale şi cel mai ascuţit vârf. Este specifică, în general, unor
perioade istorice trecute.
- tânăr - cu piramida vârstelor chiar în formă de triunghi, cu o populaţie ridicată de tineri, cu o natalitate ridicată şi cu
o mortalitate crescută pe măsura înaintării în vârstă). Se întâlneşte la statele slab dezvoltate economic;
- matur (intermediar)– cu piramida vârstelor având două convexităţi laterale, asemănătoare unei amfore, ceea ce este
specific unei populaţii în curs de îmbătrânire, cu o natalitate în regresie, cu scăderea grupei tinerilor şi creşterea
vârstnicilor, datorită reducerii mortalităţii. Se întâlneşte la statele în curs de dezvoltare economică, intrate în tranziţe
demografică.
- îmbătrânit (senil, modern) – cu piramida vârstei asemănătoare unui clopot, specifică unei populaţii din cele mai
îmbătrânite demografic, cu indicatorii stabilizaţi, cu natalitate şi mortalitate reduse şi cu o pondere ridicată a populaţiei
de vârstnici. Se întâlneşte la statele dezvoltate a căror proces de îmbătrânire demografică a fost constituit.
c. Tranziţia demografică(2p) – trecerea de la un tip demografic tradiţional (cu natalitate şi mortalitate ridicate ) la un
tip modern (cu natalitate şi mortalitate reduse). Între acestea există o perioadă de tranziţie (cu natalitate ridicată, dar
aflată în descreştere, şi cu mortalitate diminuată). Concret, este trecerea de la modelul african (care şi el a început
tranziţia ) la cel european (al ţărilor dezvoltate, în general); trecerea de la 8 copii la un stadiu intermediar cu 3,5 copii
şi, în final, la 2 copii/familie; trecerea de la o longevitate de 40 ani, la 65 ani şi apoi la 80 ani. Modelul actual aflat în
stadiul de tranziţie demografică este cel latino-american. Tranziţia se iniţiază odată cu o minimă dezvoltare economică
necesară pentru a declanşa scăderea fertilităţii (pragul tranziţiei).
5. Descrierea unei metode de învăţământ la alegere): a. Definiţia (3p). Modelarea este o metodă de cercetare şi
de predare - însuşire de noi cunoştinţe, în cadrul căreia mesajul ce urmează a fi transmis este cuprins într-un model.
Modelul reprezintă o reproducere simplificată (reprezentare abstractă şi generalizată) a obiectului sau procesului din
realitate, în aşa fel încât să fie evidenţiat elementul care interesează la un moment dat. Modelul se poate axa pe forma
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caracteristică a unui obiect, pe modul de alcătuire, pe proprietăţile şi transformările acestuia, pe ordinea şi
condiţionarea evoluţiei proceselor sau fenomenelor, pe sinteza interacţiunilor dintre unele elemente sau fenomene etc.
b. Caracterizarea metodei (3p). Modelarea poate fi realizată prin mai multe procedee ca: mărirea sau reducerea la
scară; concretizarea (în cazul redării figurative ); abstractizarea (prin utilizarea de formulele numerice sau literale),
analogia (folosirea imaginii unui fenomen pentru a studia alt fenomen asemănător). Modelarea realizează o punte între
observaţie şi teorie şi tinde spre ipoteze de lucru care pot fi certificate de realitate. Modelele se pot clasifica în modele
obiectuale (corpuri geometrice - de ex. globurile geografice, machete - de ex. pentru un baraj hidrotehnic , mulaje – de
ex. pentru un munte), modele figurative (scheme, grafice, planuri şi hărţi cu semnele convenţionale specifice, fotografii
şi filme de animaţie care reproduc fenomenele naturale), modele simbolice (formule logico - matematice care
sintetizează anumite fenomene ca bilanţul radiativ de la suprafaţa terestră Q= [ S+D+ A] – [R+T]). La ultima categorie
putem adăuga şi modelele cibernetice, care folosesc analogia formală în privinţa legăturilor, a comenzii şi a controlului
din sistemele tehnice şi cele biologice).
Modelele pot avea o serie de funcţii precum: - informativă; - formativă; - de sistematizare; - de integrare (comparare
şi explicare a cauzelor apariţiei şi evoluţiei faptelor); - de perfecţionare a comunicării; - ilustrativă (în ce priveşte
particularităţile); - demonstrativă (asupra unor teorii);
- euristică (pentru propria documentare); - de evaluare a propriei înţelegeri.
Dezavantajele metodei modelării sunt:
- modelele nu includ toate elementele sau proprietăţile originalului (au caracter limitativ);
- modelele pot genera o cunoaştere fragmentară, insuficientă şi chiar deformată.
c. Exemplu de utilizare la geografie. La tema „Forma şi dimensiunile Pământului”se dau elevilor raza polară de
6356 Km, raza ecuatorială de 6378 Km, turtirea de 1/298, se specifică că polul S este cu 30 m mai aproape de ecuator
decât polul N, şi li se cere elevilor să facă un model desenat al formei Pământului. Apoi se verifică acurateţea
modelului şi se fac analogii cu modelul unui glob geografic. Se analizează de ce forma Terrei nu este perfect sferică şi
este denumită elipsoid de rotaţie, geoid şi, exagerat, piriformă. Se explică faptul că această forma ca o sferă omogenă şi
turtită datorită mişcării de rotaţie, se numeşte elipsoid de referinţă , dar şi faptul că forma de geoid se obţine prin
prelungirea suprafeţei date de nivelul mărilor şi oceanelor şi în dreptul continentelor, rezultând o abatere faţă de
elipsoid de +120m în dreptul uscatului şi
–120m în dreptul oceanelor. Toate acestea forme constituie modele ale formei Pământului.
6. Modul de integrare a hărţii în activitatea didactică (4p) şi exemplificare adecvată (5p).
Elevii pot folosi harta atunci când se impune localizarea unor elemente, interpretarea sau înţelegerea unor procese şi
fenomene geografice. Prin citirea hărţii (pe baza cunoaşterii semnelor convenţionale) se poate face descrierea tuturor
elementelor reprezentate, iar interpretarea hărţii presupune ca descrierea să fie însoţită de analiza raporturilor dintre
obiecte şi fenomene (legăturile dintre aşezarea geografică, climă, vegetaţie faună şi soluri; relaţia dintre apariţia unor
centre industriale şi răspândirea resurselor subsolice; raportul dintre dezvoltarea industrială, evoluţia populaţiei urbane
şi poluare mediului etc.). Se pot face legături de ordin topografic (Parisul este situat pe fluviul Sena; Constanţa este
port la Marea Neagră, M-ţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre Franţa şi Spania), de ordin logic (clima temperat oceanică din Marea Britanie este determinată de poziţia pe glob şi de întinderile acvatice din jurul acestui stat insular;
poziţionarea unei rafinării este condiţionată de apropierea de zona de extracţie, de un port prin care se importă
petrolul). Harta se poate utiliza împreună cu metoda demonstraţiei.
Pentru a forma deprinderea de a citi şi interpreta harta, este necesar ca să se facă o analiză a tipului de hartă utilizată
în clasă, a scării de proporţie şi a legendei. Profesorul trebuie să-i obişnuiască pe elevi cu deprinderea de a indica corect
la harta murală (poziţia corectă va fi în stânga hărţii, cu faţa spre clasă, localizările fiind efectuate cu un indicator de
cca 1m lungime, fără să se atingă harta, pentru a nu o deteriora). Elevul va fi învăţat să nu stea lipit de hartă atunci când
caută un element sau când face localizarea. Se poate utiliza şi un laser cu un spot vizibil , pentru ca fiecare elev din
clasă să observe localizările efectuate pe hartă. Limitele unităţilor de relief, ale judeţelor şi graniţele se indică prin
pornirea dintr-un punct şi parcurgerea limitei în totalitate până la punctul de plecare. Localităţile se indică pe semnul
lor convenţional şi nu pe denumirea acestora, iar râurile se indică pe cursul lor firesc de la izvor către vărsare (dacă
indicăm o amplasare în valea unui râu, explicăm şi pe care parte a văii o facem : pe dreapta sau pe stânga). Se elimină
din exprimare poziţionări de genul sus, jos, la dreapta sau la stânga, în loc de N, S, E şi V. Profesorul poate face
exerciţii concomitent cu toţi elevii, folosind în acelaşi timp cu harta murală şi hărţile individuale din atlase sau din
manuale, ca de exemplu: „Care sunt cele 8 regiuni de dezvoltare ale României şi ce judeţe cuprind ele?”; „Care sunt
porturile României şi cum le clasificăm după modul lor de amplasare (se vizează porturile maritime, fluvio – maritime,
fluviale şi pe canale)?”; „Descrieţi regiunile străbătute de râul Olt?”etc. Pe o hartă murală magnetică se poate face, de
exemplu, un exerciţiu de amplasare a ariilor ciclonale şi anticiclonale cu literele magnetice D şi M, iar vânturile cu
săgeţi magnetice colorate.
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Atunci când se face o prezentare verbală a unor obiective geografice, concomitent, se procedează la localizarea
acestora pe hartă. Elevul poate prezenta un conţinut din bancă, apoi poate merge la hartă unde îl indică. La predare,
profesorul poate cere elevilor să afle răspunsurile prin citirea hărţii din manual sau atlas şi, pe rând , să le indice şi ei pe
harta murală. Bineînţeles că hărţile pot fi utilizate la descrierea unei aplicaţii în teren, a unui traseu turistic parcurs cu
elevii, la consolidarea şi la verificarea cunoştinţelor, etapă la care se pot utiliza schiţe de hartă (cu amplasări de litere şi
cifre pe obiectivele care fac obiectul chestionarului) şi hărţi mute (pe care se poate cere să completeze sau să
denumească râuri, oraşe, unităţi de relief etc.).
7. Proba de evaluare formativă/curentă cuprinzând:
a. Trei itemi de tipul următor (3 exemple x 2p = 6p)
1). Eseu nestructurat – prezentarea unui studiu de proporţii restrânse asupra unei teme ştiinţifice, compus cu mijloace
originale, fără pretenţia de a epuiza problema ;
2). Item cu alegere duală – elaborarea unui item cu două răspunsuri posibile (adevărat sau fals) la o întrebare;
3). Enunţ lacunar (de completare) – presupune elaborarea unui text lacunar incomplet, a cărui completare se cere a fi
făcută de către elevul examinat;
4). Item de tip pereche – presupune stabilirea unei corespondenţe între cuvinte, propoziţii, simboluri etc. distribuite pe
două coloane;
b. Baremul de notare corect formulat al itemilor elaboraţi mai sus va primi câte un punct pentru indicarea
răspunsurilor corecte (3 răspunsuri corecte x 1p = 3p), iar pentru distribuirea punctajului se acordă tot câte un punct
(3 situaţii x 1p = 3p ).
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2005 - 2006
FORMARE - INFORMARE


“ITINERARĂ” – ciclu de conferinţe şi prezentări de filme geografice, dezbateri şi abordări
psihopedagogice ale strategiilor didactice.
Parteneri: Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Geografie – Geologie, departamentul
Geografie; Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Grup ţintă: profesorii de geografie şi de istorie din judeţul Iaşi, cadre didactice din învăţământul
preprimar, elevi.
“Parcurs asiatic” – prezentarea rezultatelor expediţiei realizate de un colectiv de cadre didactice de
la Facultatea de Geografie în India şi Tibet
13. 10.2005, orele 16, Colegiul Naţional (cabinetul de geografie)
Invitat, prof.dr. Constantin Viorel Rusu, decanul facultăţii.
“Filmul didactic în predarea geografiei” – dezbatere privind metode moderne de predare a
geografiei.
25.01.2006, orele 16, Colegiul ”Naţional” (cabinetul de geografie)
Invitat, prof.dr.Constantin Viorel Rusu.
România in Insula “Ţara Focului”- buletin informativ, prezentare de carte.
16.03.2006, Liceul Teoretic ”V.Alecsandri”, (cabinetul de geografie).
Invitat, prof.dr. Gheorghe Romanescu
Metodele moderne de predare – abordare psihopedagogică
10.05.2006, Casa Corpului Didactic Iaşi
Invitat: conf.dr. Alois Gherguţ, cancelarul facultăţii.


Sesiunea judeţeană de comunicări științifice ale cadrelor didactice
CONCURSURI ŞCOLARE

 Olimpiada de geografie
Etapa locală: 24. 02.2006 orele 15 / 25.02. 2006, orele 9
Subiectele şi baremele de corectare se vor prelua de la ISJ în plicuri închise în intervalul 16 –
23.02.2006. Plicurile cu subiecte se vor deschide în ziua concursului, cu o oră înainte.
Rezultatele concursului, certificate de directorul unităţii şcolare, vor fi transmise la ISJ Iaşi, la
inspectorul de specialitate până pe data de 15.03.2006.
Sunt consideraţi promovaţi elevii care obţin cel puţin nota 9 la această etapă a concursului.
Limitele materiei:
Clasa a VIII-a şi a XII-a: până la capitolul Agricultura,
Clasa a IX-a: până la capitolul Atmosfera
Clasa a X-a: Până la capitolul Geografia resurselor,
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Clasa a XI-a: până la capitolul Pădurile şi deşertificarea.
Etapa judeţeană: 25.03.2006, Colegiul Naţional “C.Negruzzi”
Din fiecare unitate şcolară pot participa 1-2 elevi/nivel/profesor dacă au obţinut media 9 la etapa locală.
Limitele materiei:
Clasa a VIII-a: inclusiv capitolul Agricultura
Clasa a IX –a: inclusiv capitolul Atmosfera
Clasa a X-a: inclusiv capitolul Geografia resurselor naturale.
Clasa a XI-a: inclusiv capitolul Despăduririle şi deşertificarea
Clasa a XII-a: inclusiv Elemente specifice ale agriculturii, industriei şi circulaţiei în context naţional
şi internaţional.
Proba practică vizează traseul Iaşi –Voineşti – Ţibana – Ţibăneşti.
Etapa naţională: 15 – 20.04.2006, BRAŞOV
Limitele materiei:
Clasa a VIII-a: inclusiv Industria energetică şi a energieie electrice.
Clasa a IX-a:inclusiv Apele pe Terra
Clasa a X-a: inclusiv Agricultura
Clasa a XI-a: până la Problema apei în lume
Clasa a XII-a: până la Regiunile geografice şi dezvoltarea durabilă.
Etapa internaţională: 28.06. – 3.07.2006 BRISBANE (participă elevii < 16 ani, taxa de
participare 350 dolari australieni)
Bibliografie minimală:
1. Manualele şcolare alternative pentru clasele VIII – XII
2. Ilinca N., Lazăr N., Nedelcu A., Geografia mediului înconjurător. Probleme fundamentale ale
lumii contemporane. Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Ed. Paralele 45, Piteşti.
3. Ilinca N., Geografia României. Probleme fundamentale. Ghid metodologic, clasa a XII-a, Editura
Paralela 45, Piteşti.
4. Surse de informae accesibile pentru elevi, care privesc Geografia României, geografia fizică,
Geografia umană şi Geografia mediului.


Concursul de geografie “Mihai David” pentru gimnaziu.

Etapa locală (la nivelul cercului metodic) – cf. graficului de activitate a cercurilor metodice
Etapa judeţeană: 1 .04. 2006, Şcoala “George Călinescu”


Concursul de geografie “Grigore Cobălcescu” pentru elevii din liceele tehnologice (ruta directă
şi ruta progresivă)
Etapa locală: februarie 2006
Etapa judeţeană: 8 aprilie 2006, orele 9, Gr.Şc.”M. Sturdza” - Iaşi
 Sesiunea de comunicări și referate a elevilor
Etapa locală: martie – aprilie 2006
Etapa judeţeană: 13 mai 2006, orele 9, Liceul Teoretic ”Garabet Ibrăileanu”
Etapa naţională: iulie, Reşiţa
Conţinutul comunicării va aborda numai aspecte din orizontul local, cu extindere până la nivelul
limitărilor judeţului.
Indicatori pentru evaluarea şi selecţia lucrărilor prezentate:
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1. Conţinutul comunicării (motivarea alegerii temei, fundamentarea ştiinţifică a conţinutului,
succesiunea logică şi distribuţia echilibrată a părţilor comunicării, conţinutul concentrat pe
aspecte din orizontul local)
2. Demersul cercetării (selectarea adecvată şi utilizarea corectă / completă a tehnicilor şi metodelor
de cercetare)
3. Reprezentarea grafică şi cartografică (relevanţă ştiinţifică, adecvarea titlului la conţinut, legenda,
scara, chenarul, sursa, conţinutul, estetica, sugestivitate, expresivitate)
4. Interpretarea informaţiilor (analiza corectă şi completă a informaţiilor, originalitatea exprimării şi
conţinutul comunicării, integrarea şi interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice)
5. Expunerea conţinutului comunicării (scopul, finalităţile, capacitatea de sinteză, structurarea
conţinuturilor, motivarea temei şi a utilizării tehnicilor de cercetare, limbajul şi coerenţa
expunerii, evidenţierea contribuţiei personale, fundamentarea bibliografică, integrarea
reprezentărilor grafioce şi cartografice în actul de expunere a conţinutului lucrării, citirea,
interpretarea)
 Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”
Etapa locală: aprilie
Etapa judeţeană: 27.05.2006, Colegiul Tehnic “D.Leonida”- Iaşi
Etapa naţională: iulie, Călăraşi

37

REZULTATE ALE CONCURSURILOR LA DISCIPLINA GEOGRAFIE – 2005

• Olimpiada judeţeană 2005
Clasele - Nr. elevi - Premii - Menţiuni
a VIII-a 81
8
15
a IX-a 33
1
4
a X-a 26
5
4
a XI-a 15
1
2
a XII-a 28
1
5

• Concursul judeţean „Gr. Cobălcescu”
a IX-a 16
5
4
a X-a - 19+2SAM 2
4
a XI-a 14
3
1
a XII-a 20
3
6

• Faza naţională
Clasa - Premiul - Elevul Şcoala
a VIII-a- I
- Florea Ioan - „E.Racoviţă”
a X-a - II
- Eva Mihail - „C.Negruzzi”
a VIII-a- Menţ.-David Sebastian- „C.Negruzzi”
a IX-a - Menţ.- Eva Alexandra - „C. Negruzzi”
a X-a - Menţ. - Bandol Larisa-Col. Naţional
a X-a - Menţ. - Miftode Radu - „C. Negruzzi”
• Concursul judeţean „M. David”
Locul I : Şc. „G. Călinescu”- Prof. Rotaru Gina
Locul II : Col.„E. Racoviţă”-Prof. DraguValerian
Locul III: Şc„T.Maiorescu”-Prof. Şalaru Camelia

• Ştiinţele Pământului : 29 participanţi / 5 premii / 7 menţiuni (Liceele: „E.
Racoviţă”, „Naţional”, „Leonida”, „Negruzzi”, „M. Sadoveanu”(Paşcani)
• Sesiunea de comunicări şi referate (faza judeţeană): 33 participanţi, 4 premii:
Premiul I – Călin Roxana (Grup Școlar „R. Cernătescu”) şi Iacob Mihail (Gr. Șc. „Tehnoton”)
Premiul II – Eva Mihail ( Colegiul „C. Negruzzi”)
Premiul II - Matei Silvia (Colegiul „Naţional”)
• Sesiunea de comunicări şi referate (faza naţională):
Premiul II – Eva Mihail (Colegiul „C. Negruzzi”)
• Olimpiada de Geografie-2006, la faza judeţeană are 219 înscrişi (100 elevi la clasa a VIII-a)- mulţi
reprezentând şcoli din mediul rural ca: Tătăruşi, Topile(com. Valea Seacă), Trifeşti, Cristeşti-Paşcani,
Costuleni, Tansa, Suhuleţ, Tomeşti, Dancu, Hălăuceşti, Belceşti, Liteni, Bălţaţi.
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INCURSIUNE ÎN ESTUL ŢĂRII
Într-o frumoasă zi de „toamnă târzie”, la început de decembrie, ne-am luat zborul spre ceea ce numeam până
atunci…necunoscut ! Soarele ne surâdea călduros de pe bolta cerului, ştiind parcă încotro ne îndreptăm.
Primul popas l-am făcut la Aeroportul Internaţional Iaşi, unde am fost primiţi de însuşi directorul
aeroportului, care ne-a oferit un tur complet al obiectivului. Am vizitat sălile de aşteptare, pistele funcţionale şi
punctul de monitorizare cu ajutorul camerelor de luat vederi. Ca şi cum ne-am fi îmbarcat la bordul unui avion,
întregul grup a fost supus unui control sever efectuat de responsabilii serviciului de siguranţă, pentru a înţelege
mecanismele specifice unui aeroport. Apoi, cu toată amabilitatea, domnul director ne-a potolit setea de
cunoaştere, dându-ne detalii asupra modului de funcţionare a aeroportului, despre planurile de modernizare a
pistelor, cu ocazia introducerii de noi curse, şi despre planurile de lungă durată în dezvoltarea aeroportului
ieşean. A fost extraordinar faptul că ni s-a oferit o ocazie unică de a vizita tot aeroportul şi de a surprinde
problemele curente, dar şi devenirea viitoare. Aşa am căpătat o experienţă unică, prin aceste moduri practice de
informare şi de relaţionare, prin aceste experienţe de album geografic „life”.
Părăsind acest port al oceanului aerian, ne-am ascuns dorinţa de „zbor călător” în abisul subconştientului şi
ne-am continuat drumul către următorul obiectiv, Vama Sculeni, punct de frontieră pe calea rutieră. Peisajul
aproape monoton de stepă, cu mici ondulări ale reliefului, cu pâlcuri de foioase din loc în loc, ne-a însoţit de-a
lungul drumului. Odată ajunşi la vamă, am vizitat punctul de frontieră, şi ne-am familiarizat cu frontiera
naturală pe care am admirat-o cu emoţii fireşti, Prutul.
Am imortalizat ca nişte japonezi punctele vamale şi am simţit pulsul intrărilor şi ieşirilor din ţară, fiindu-ne
arătate principalele proceduri vamale, punctele de control pentru maşini de tonaj mic şi mare. Astfel am înţeles
importanţa tuturor procedurilor vamale.
Următoarea noastră oprire am făcut-o la Muzeul „Ştefan Luchian” din Ştefăneşti, apoi Complexul
Hidrotehnic Stânca - Costeşti, cu imensul său lac de acumulare - o principală atracţie.
Lacul Stânca – Costeşti, imensă întindere de apă, sclipind în bătaia Soarelui, este unul din cele mai mari lacuri
de acumulare din ţară – al doilea ca mărime. Cu această ocazie, am înţeles importanţa regularizării debitului şi
a rezervei imense de apă. Ultimul popas a fost la muzeul „Costache Negruzzi”- casa memorială a marelui
scriitor, creator al nuvelei istorice româneşti.
Cu gândul la viitoarea noastră excursie, am purces domol spre casă, fericiţi că am putut vedea atâtea locuri
interesante.
Eleva Sonohat Alina – clasa a XII- a C
Prof. coord. - Olariu Floarea (Gr. Șc. „I.C. Ştefănescu”- Iaşi)
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CALEIDOSCOP

EXPLICAŢII ALE UNOR FENOMENE GEOGRAFICE
- răspunsuri la întrebările elevilor -



EXTINCŢIA LĂCUSTELOR NORD-AMERICANE

Lăcustele de câmp sunt insecte diurne care se hrănesc cu plante, iar unele specii sunt considerate o plagă
înspăimântătoare. Ele îşi duc viaţă sub două forme de organizare: unele trăiesc izolate (faza solitaria), iar
altele în grupuri (faza gregaria). Ultimele se întâlnesc în acea parte a arealului în care exemplarele tinere se
stingheresc reciproc prin suprapopulare. Când aceste exemplare devin adulte, cu aripile bine dezvoltate,
atunci formează roiuri enorme. În momentul în care lăcustele adulte îşi epuizează rezervele de grăsime, atacă
în roiuri regiuni situate la câteva sute de Km sau chiar la 2.000 Km distanţă faţă de locul lor de provenienţă.
În anul 1875 s-a produs în America de Nord „marea invazie de lăcuste”, care a afectat Midwest-ul SUA.
Acest fenomen a îngrozit lumea şi a produs pagube de zeci de miliarde de dolari. Norii de insecte (roiurile)
au întunecat cerul, căci numărul acestora nu era de ordinul milioanelor sau miliardelor, ci includeau trilioane
de lăcuste(mii de miliarde).
Multă lume nu îşi explică de ce, după marea invazie din 1875, lăcustele migratoare (Melanopus mexicanus
spretus) au dispărut din SUA. Explicaţia poate fi aflată în declanşarea, după această perioadă, a colonizării
Vestului şi a febrei aurului, care au condus la ararea şi cultivarea terenurilor mai umede din arealul Munţilor
Stâncoşi, dar şi la distrugerea vegetaţiei, ambele locaţii folosite de lăcuste pentru depunerea ouălor.
În prezent, acolo nu se mai poate observa decât forma nemigratoare a lăcustei (Melanopus mexicanus
mexicanus).


LIPSA PRECIPITAŢIILOR ÎN ATACAMA

Deşertul Atacama din Chile este regiunea în care s-a înregistrat cea mai lungă perioadă de secetă (prima
ploaie, după 400 de ani, a căzut în anul 1971). El se desfăşoară de la N la S pe o lungime de 1100 Km, iar de
la E (M-ţii Anzi) la V (ţărmul Oc. Pacific) are cca 150 Km.
Deşertului Atacama se desfăşoară preponderent în lungul litoralului andin, iar centrul său se află la 1000m
deasupra nivelului Oceanului Pacific.. Apropierea oceanului se face simţită doar prin diminuarea
amplitudinilor termice anuale, temperaturi mai scăzute şi prin frecvenţa ceţii. Curentului rece Humboldt (sau
Peru) întreţine o mare stabilitate a păturilor inferioare ale atmosferei şi împiedică saturarea cu vapori de apă a
brizelor puternice din zona litorală. Se produce o stratificare constantă a maselor de aer, ceea ce blochează
dezvoltarea convecţiei termice şi formarea norilor din care ar putea să cadă precipitaţii convective. De
asemenea, bariera munţilor locali nu permite eventualelor mase ceţoase de iarnă se dea măcar câţiva mm de
precipitaţii. În schimb, în zona litorală acest fenomen întreţine temporar o haină vegetală ierboasă folosită la
creşterea animalelor. Aceeaşi situaţie este şi în deşertul Namib din sud-vestul Africii, din cauza curentului
rece al Benguelei.


MARELE PINGUIN NORDIC

După datele din lucrarea ştiinţifică „ Viaţa animalelor” a lui A. E. Brehm, publicată la Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1964, a existat în trecut o specie de pinguin numit Marele pinguin nordic(Alca impennis), care a
dispărut în secolul al XIX-lea. Faţă de speciile de astăzi, aflate în emisfera sudică( respectiv în spaţiul
geografic cuprins între Antarctida şi Insulele Galapagos), această specie avea o răspândire mai solitară. De
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asemenea devenise o pasăre predilect acvatică şi îşi pierduse, capacitatea de a zbura din cauza mărimii saleavea o talie de 80 cm. În migraţia sa către sud, acest pinguin nordic ajungea până pe coastele litorale ale
Franţei, dar ultima pereche a fost văzută în anul 1844 pe coastele Insulei Islanda.


NISIPURILE ALBE DIN NEW MEXICO

White Sands se întinde pe o suprafaţă de 712 kmp, fiind compus din încântătoare dune albe de silicaţi aflate
între două înălţimi ale munţilor San Andreas. Principalul component al acestor dune este ipsosul (sulfat de
calciu), care constituie cel mai mare depozit din lume. Acum o sută de milioane de ani, apele de mică
adâncime ale mărilor din sud-vestul SUA au secat, generând uriaşe cruste de selenit. În prezent, acest proces
continuă în zona lacului Lucero, unde vântul transformă selenitul în granule fine de ipsos depozitându-le în
bazinul Tularosa.
Prin aspectul său deosebit, straniu chiar, frapează şi te invită la comparaţii poetice – deşert de porţelan,
dune de zăpadă....
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INFO
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI

Str. Nicolae Bãlcescu nr. 26; Telefon 0232/ 241431; Fax 0232/ 267705
ATRIBUŢIILE SUPLIMENTARE ALE METODISTILOR LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
Anul şcolar 2005 / 2006
Nr Numele si
crt prenumele

Scoala de
provenienţă

Ziua
metod.

1.

Asaftei
Marlena

Gr.Şc.

2.

Chifu
Cecilia

Şcoala
”Ştefan
Bârsănescu”

vineri

3.

Dragu
Valerian

Col. Naţ. ”E.
Racoviță”

joi

4.

Fiscutean
Cornelia

Colegiul
Național

luni

Fiscutean
Dorin

Colegiul
Național

marţi

6.

Gheorghiţă
Constantin

Gr.Şc.
”Tehnoton”

luni

7.

Holic
Cătălina

Şcoala ”Otilia
Cazimir„

joi

8.

Gherman
Cristina
Ipate Emil
Dănuţ

Gr.Şc.
luni
”A.Saligny”
Gr.Şc.
”R.Cernătescu mierc.
”

5.

9.

”Şt.Procopiu”

vineri

Sarcini specifice
Concursul ”Gr. Cobălcescu” – director executiv
Consiliul consultativ
Reponsabil cerc metodic
Coordonator ghid metodologic SAM
Membru în comisia de mobilităţi
Activităţile extracurriculare la disciplină
Monitorizarea debutanţilor din şcolile cu clasele IVIII din mediul urban
Colaborarea cu Societatea de geografie – filiala Iaşi
Comisia de olimpiadă
Consiliul consultativ
Cursuri de formare cu profesorii calificaţi
Membru în comisia de mobilităţi
Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”
Membru în comisia judeţeană de testare a cadrelor
didactice necalificate
Formare necalificaţi
Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”
Organizarea activităţilor desfăşurate în parteneriat cu
Universitatea
Comisia de olimpiadă
Membru în comisia de mobilităţi
Coordonare activităţi cu grupurile de specialişti
participanţi la diferite programe naţionale desfăşurate
în jud. Iaşi
Concursul Gr. Cobălcescu – proba practică
Coodonator ghid metodologic SAM a XI-a
Concursul M. David
Comisia de olimpiadă
Responsabil cerc metodic
Membru în Comisia judeţeană de simulare TN
Sesiunea de referate şi de comunicări a elevilor
Revista Repere geografice
Coordonare aplicaţii practice cu cadrele didactice
Concursul Gr. Cobălcescu – proba practică
Membru în comisia de mobilităţi
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10.

Marcu
Carmen

Gr.Şc.
”Unirea”
Paşcani

11.

Paraschiv
Viorel

12.

Rotaru Gina

Şcoala
joi
Normală
”V.Lupu”
Şcoala
vineri
”G.Călinescu”

13

Ţârcă
Cristinel

Liceul
Teoretic
”G.Ibrăileanu
”

luni

vineri

14.

Steva Doina

Şcoala
”G.Coşbuc”

mierc.

15.

Ţârcă
Laurenţiu

Gr.Şc.CFR
”Cuza-Vodă”,
Iași

vineri

Zaiţ Ionela

Liceul
Teoretic ”V.
Alecsandri”

16.

vineri

Concursul ”Gr. Cobălcescu” - SAM
Coodonare ghid metodologic SAM a X-a
Coordonarea activităţilor metodico-didactice pe zona
Paşcani
Concursul de geografie al elevilor din mediul rural
(membru în comisia de elaborare a metodologiei şi a
regulamentului de desfăşurare)
Membru în comisia de testare a necalificaţilor
Concursul ”M.David”
Membru în comisia judeţeană de simulare TN
Resp. cerc metodic
Membru în comisia de mobilităţi
Sesiunea de referate şi comunicări a elevilor şi a
profesorilor

Consiliul consultativ
Membru comisia judeţeană simulare TN
Membru în comisia judeţeană de testare a prof.
necalificaţi
Membru în comisia de mobilităţi
Monitorizarea activităţii prof. debutanţi din grupurile
şcolare din judeţul Iaşi.
Coordonare ghid metodologic SAM (a XI-a)
Consiliul consultativ
Comisia de olimpiadă
Monitorizarea activităţii cadrelor didactice debutante
din mediul rural
Membru în comisia de mobilităţi

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
PROF. DR. CAMELIA GAVRILĂ
Inspector de specialitate,
prof. LILIANA STRATULAT
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INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI
Str. Nicolae Bãlcescu nr. 26; Telefon 0232/ 241431; Fax 0232-267705
COMPONENŢA CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU DISCIPLINA
GEOGRAFIE
ANUL ŞCOLAR 2005 - 2006
Numele si prenumele

Scoala de provenienţă

1

Ancuţa Teodor

Lic. Teoretic “M. Sadoveanu”- Paşcani

2

Asaftei Marlena

Gr.Şc. ”Şt. Procopiu” Iași

3

Burican Gheorghe

Lic. Teoretic ”Şt. cel Mare” - Hîrlău

4

Dragu Valerian

Col.Naţ.”E.Racoviţă” Iași

5

Fiscutean Dorin

Colegiul Naţional, Iași

6

Holic Cătălina

Şcoala ”Otilia Cazimir”, Iași

7

Iancu Florin

Colegiul “C.Negruzzi”, Iași

8

Ipate Emil Dănuţ

Gr.Şc.”R.Cernătescu”, Iași

9

Olariu Floarea

Gr.Şc.”I.C.Ştefănescu”, Iași

10

Rotaru Gina

Şcoala ”G.Călinescu”, Iași

11

Steva Doina

Şcoala”G.Coşbuc”, Iași

12

Moroi Timofte

Liceul Teoretic ”I.Neculce” Tg.Frumos

13

Zaiţ Ionela

Liceul Teoretic ”V. Alecsandri”, Iași

Nr.crt

Inspector şcolar general,
Prof.dr. CAMELIA GAVRILĂ
Inspector de specialitate,
prof. LILIANA STRATULAT
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