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ANIVERSĂRI 2008 - CENTENARUL NAŞTERII ACADEMICIANULUI  

VICTOR TUFESCU 
 

Prof. Viorel A. Paraschiv,  

Şcoala Normală ”Vasile Lupu”, Iaşi 
 

Victor C. Tufescu, s-a născut în oraşul Botoşani, la data de  19 noiembrie/ 02 decembrie 

1908, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind directorul Liceului A.T. Laurian. În anul 1930 

obţine licenţa în ştiinţe la Universitatea din Iaşi iar, în anul 1933, absolvă şi facultatea de drept 

dar, fără a susţine licenţa. Din anul 1932, a fost încadrat ca preparator la Facultatea de Ştiinţe a 

Universităţii ieşene. În anul 1936, obţine titlul de doctor Magna cum Laude la Universitatea 

Mihăileană ieşeană, sub coordonarea profesorului Mihai David, cu teza Dealul Mare - Hîrlău, 

observări asupra evoluţiei reliefului şi aşezărilor omeneşti. În anul 1938, pleacă la specializare, 

în geografie fizică, pentru un an, la Institutul de Geografie al Universităţii Sorbona din Paris. 

Aici, îi are profesori pe exponenţii şcolii franceze în teoria geosistemică, dintre care îi amintim 

pe: Emmanuel de Martonne, Albert Demangeon şi André Cholley. 

În anul 1941, părăseşte Iaşiul, şi, devine conferenţiar suplinitor la Academia de Înalte 

Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. În anul 1942, Academia Regală Română îi 

conferă Premiul George Vâlsan pentru lucrarea O regiune de vie circulaţie - „Poarta Târgului 

Frumos”. În acelaşi an, este ales membru al Academiei de Ştiinţe, dar în anul 1947, este 

îndepărtat, pe motive politice. Urmează o perioadă foarte grea pentru profesorul universitar, 

titular din anul 1948. Vendeta comunistă reuşeşte să-l îndepărteze din învăţământ, pentru a face 

loc propriilor ideologi, care slujeau sistemul proletar. Lucrează în diferite institute de proiectări, 

ca geograf şi cercetător, ocupându-se de: sistematizarea localităţilor (Timişoara, Piatra Neamţ, 

Petroşani,  Botoşani, Comăneşti, Tg. Ocna, etc.), zonarea producţiei agricole, studii de 

valorificare a deltei, proiectare în silvicultură, lucrări de amenajare a torenţilor.  

În anul 1966, rodul activităţii sale de cercetare în geografie aplicată este încununat, prin 

obţinerea Premiului Gh. Munteanu- Murgoci al Academiei Române, pentru  lucrarea Modelarea 

naturală a reliefului şi eroziunea accelerată. Tot în acelaşi an, îi apare volumul Subcarpaţii şi 

depresiunile marginale ale Transilvaniei şi primeşte Medalia Meritul Ştiinţific. În lucrarea 

Subcarpaţii, Victor Tufescu scria”...cel mai nou val carpatic, în formare încă, reprezintă o 

unitate teritorială cu trăsături proprii şi procese de individualizare a reliefului în plină 

desfăşurare. Oferind locuri adăpostite în cotloanele văilor şi în depresiuni, posibilităţi de 

arătură şi de cultivare a pomilor fructiferi, Subcarpaţii au fost, din vremuri străvechi bine 

populaţi, leagăn al celor dintâi formaţiuni prestatale româneşti”, arătând viziunea sa creativă, 

cu privire la analiza cantitativă şi calitativă a componentelor mediului dar şi, filosofia sa 

geografică integratoare, de complex socio-geosistemic. 

Din anul 1968, funcţionează la Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti, în 

cadrul catedrei de geografie economică, de unde este pensionat după 5 ani. Între anii 1970-1978, 

a fost coordonatorul Atlasului Naţional de Geografie al României, publicat sub egida Academiei. 

În anul 1970, publică volumul Pe valea Moldovei. Privelişti şi evocări, o veche datorie a lui 

Victor Tufescu faţă de oamenii locurilor, dar şi un crez personal că odată revăzute aceste tainice 

şi tămăduitoare peisaje, ţi-ai îndeplinit misiunea de a le face cunoscute şi altora. Această lucrare 
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a fost scrisă tocmai şi pentru a demonstra că viziunea sa asupra peisajului, interpretat cu prilejul 

unei excursii cu clasa, pe timpul gimnaziului, a funcţionat ca un dat nativ. Analiza sa de teren, cu 

privire la munţii şi „inima Moldovei”, sunt încă nealterate şi valorizante pentru poporul român, 

concluziona Victor Tufescu, citându-l pe Anatol France... „ca viaţa să fie plină şi măreaţă, e 

necesar să amestecăm în ea trecut şi viitor...”. A admirat şi descris, jilţul lui Petru Rareş de la 

Mănăstirea Moldoviţa, despre formarea plutelor, despre „enigma huţulilor” sau despre 

enigmatică „republică” a Câmpulungului, despre nodurile de drumuri comerciale cum ar fi cel de 

la Hanul Ancuţei, despre mănăstiri şi ...oamenii locurilor. Pentru că, nu poţi descrie în întregul 

lui un teritoriu, un spaţiu geografic, fără să evoci ceea ce, cu mintea şi braţele lor, au construit 

oamenii... 

În anul 1974, Victor Tufescu publică una dintre cele mai ample şi complete monografii a 

ţării noastre: România. Natură, Om, Economie. În opinia noastră acest tratat, este lucrarea 

magistrală a profesorului şi academicianului Victor Tufescu. Faptul că lucrarea abordează la 

vremea sa, aspecte care în vremurile actuale sunt de mare actualitate, prin directivele cadru ale 

Uniunii Europene sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dezvoltarea durabilă, putem 

afirmă fără de tăgadă, că, Victor Tufescu, a fost şi un vizionar prin enunţarea acestui principiu 

care stă la baza dezvoltării societăţii omenești în mileniul trei. ”Încerc să cuprind în această 

carte imaginea României de azi. A naturii ei atât de minunat îmbinată şi de pitoresc blând cu 

colorit de frescă, în care omul s-a integrat într-o trăire multimilenară, punând pretutindeni, 

pecetea vredniciei şi ingeniozităţii sale. Natura ei nu trebuie înţeleasă doar ca munţi, câmpii, 

ape, păduri, adică nu numai ca elemente concrete dar, separate, unele de altele, ci în intima lor 

integrare, alcătuind peisaje geografice de o mare varietate şi de un pitoresc adesea inegalabil”, 

iată adevăratul crez sau mai bine zis, filosofia geografică integralistă care l-a definit pe Victor 

Tufescu, în toate demersurile sale ştiinţifice şi în viaţă. În subcapitolul „Premise şi orientări”, 

autorul stabileşte aspecte corelative, cu caracter integrator, specifice teritoriului românesc, 

raportate la contextul european. La începutul părţii întâi,  „Plăsmuirea unitară şi armonioasă a 

reliefului României”, Victor Tufescu începe descrierea teritoriului românesc, cu subpunctul 

„Unitate în diversitate”. Sloganul actual al Uniunii Europene a fost utilizat de către Victor 

Tufescu încă din anii ’ 70, pentru a explica, proporţionalitatea formelor reliefului ţării noastre. 

Victor Tufescu a fost unul dintre stâlpii de bază ai Societăţii de Geografie începând din 

anul 1940, când devine membru al Comitetului ştiinţific consultativ, iar din anul 1942, devine 

secretarul Buletinului societăţii. Lucrează ca redactor responsabil adjunct la publicaţiile 

Academiei şi coordonează şi editează lucrări geografice dintre cele mai diverse: atlase şcolare, 

manuale pentru gimnaziu şi liceu, cursuri universitare, broşuri, materiale didactice şi cartografice 

(Harta României la sc. 1:400000 ş.a.) şi ţine conferinţe de popularizare a ştiinţei şi a geografiei, 

în mod special.  

În anul 1990, după căderea regimului totalitar, profesorul Victor Tufescu este reales 

membru corespondent al Academiei Române, iar în 1992 devine, membru titular. Astfel, 

profesorul Victor Tufescu, intră în careul „patriarhilor” academicieni ai geografiei româneşti, 

precum: Simion Mehedinţi, George Vâlsan şi Vintilă Mihăilescu. 

În anul 1994 este reeditată capodopera (netrunchiată) geografică a lui Simion Mehedinţi, „Terra-

introducere în geografie ca ştiinţă”, în două volume, cu o notă semnată Victor Tufescu. Ca o 

completare şi, mai ales, ca o consolare pentru întreaga carieră ştiinţifică, socială şi politică a lui 

Simion Mehedinţi – care, din nefericire, fusese şi el umilit de puterea proletariatului-, publică 

lucrarea „Simion Mehedinţi. Viaţa şi opera”. Credem că a fost un omagiu suprem a lui Victor 

Tufescu, adus ctitorului geografiei moderne româneşti, pe care la admirat şi, din nefericire, cu a 
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cărui soartă a fost şi contemporan. Soarta potrivnică i-au făcut şi mai solidari pe cei cu mintea 

ageră şi cu dragoste pentru valorile reale ale societăţii româneşti. Victor Tufescu a fost unul 

dintre (puţinii) semnatari ai scrisorii omagiale, dedicată lui Simion Mehedinţi, cu prilejul 

împlinirii vârstei de 80 de ani...  
 

Amintiri cu şi despre Victor Tufescu 

În toamna anului 1992, cu prilejul Congresului Societăţii de Geografie, ţinut la Iaşi, am 

participat la aplicaţia de teren desfăşurată în zona de contact geomorfologic dintre Dealului 

Mare-Hîrlău cu Câmpia colinară Jijia-Bahlui. Punctul de observare a fost stabilit pe dealul 

Cătălina- Cotnari, lângă ruinele cetăţii halstat-iene. Aici, Victor Tufescu –atunci, în vârstă de 84 

de ani- a făcut o sumară prezentare asupra contactului litologic dintre cele două unităţi 

geomorfologice studiate cu mai bine de 50 de ani în urmă, pe baza cărora, primise titlul de doctor 

în ştiinţe la Iaşi.  

Avea, o simplitate deosebită în exprimare, pe înţelesul tuturor. Cred că până şi un trecător 

oarecare ar fi putut fi captat de intonaţia şi dicţia perfectă a profesorului. Ne-a uimit şi cu 

memoria sa deosebită, asupra traseelor urmate pentru ridicările topografice şi locurile unde a 

făcut staţie, pentru întocmirea schiţelor panoramice. A insistat foarte mult pe filosofia sa 

geografică, respectiv pe interdependenţa dintre peisaj şi factorul social şi, inevitabil, s-a ajuns la 

peisajul antropizat, cu vii şi livezi. A vorbit despre primele vii intensive întemeiate pe vremea lui 

Petru I Muşat, modernizate –spun cronicile- cu specialişti aduşi de la Tokaj din Ungaria. Se pare 

că aceştia au adus şi catolicismul în aceste locuri ale Moldovei.  

Profesorul Ion Bojoi a intervenit şi, a cerut lămuriri cu privire la această ocupaţie 

străveche, cultura viţei de vie, tradiţională pentru lumea românească. A intervenit şi profesorul 

Nicolae Barbu de la Universitatea ieşeană, cu unele completări legate de complexul fizico-

geografic şi, mai ales, a insistat asupra condiţiile pedo-agricole specifice dezvoltării podgoriei 

Cotnari. Academicianul Tufescu, a continuat să susţină că viile de la Cotnari sunt cele din epoca 

medievală, anterior atestărilor documentare, el fiind aproape convins că pe aceste meleaguri nu 

existau culturi viticole, ci doar, păduri şi sate rare, prin poieni. Argumentul său era construit şi pe 

interpretarea solurile tinere, dezvoltate pe unii versanţi. Profesorului Ion Bojoi, a interpretat într-

o manieră originală, uşor ironică, ipoteza construită de academicianul Tufescu şi, a stârnit 

hohotele tuturor participanţilor, povestind cu tîlc, celebra dorinţă a lui Deceneu şi pusă în 

practică de către regele dac, Decebal, de a se tăia toate viile întrucât dacii, deveneau de 

nestăpânit datorită consumului de vinuri… Profesorul Tufescu a acceptat contraargumentul şi, 

am coborât, în şir indian versantul, spre staţia meteo şi combinatul viticol, unii cu gândul să 

verificăm dacă, noi, actualii locuitori ai teritoriilor dacilor liberi, suntem sau nu, demni urmaşi ai 

acestora. 

Îmi amintesc că, student fiind, am utilizat în documentarea mea pentru un seminar, 

lucrarea de doctorat tipărită, a lui Victor Tufescu. Am rămas profund impresionat de acurateţea 

reprezentărilor grafice şi cartografice, a schiţelor panoramice, desenate cu măiestrie de grafician. 

Această valoare artistică deosebită a lui Victor Tufescu, emană din toate lucrările sale tipărite. În 

„Oameni din Carpaţi” (Editura Sport-Turism, 1982), detaliile asupra locuirii şi locuitorilor, sunt 

determinante ca suport ştiinţific. Cred că, lucrarea aceasta a fost scrisă cu sufletul, din paginile 

sale, respirând multă dragoste pentru valorile perene ale românilor...”Nicăieri în ţara noastră 

natura nu este lipsită de prezenţa omului, după cum, nicăieri omul nu activează în afara sau 

împotriva naturii...”. Trebuie să recunosc că această carte m-a fascinat şi prin uşurinţa descriereii 

contrastului natural şi prin fenomenologia exprimată cursiv. Faptul că, autorul, a utilizat schiţe şi 
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grafică proprie, pentru a ilustra şi a determina utilitatea practică a descrierilor sale, conferă o 

autenticitatea deosebită şi dă o mare valoare formativă pentru respectiva carte. 
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COMUNICAREA PROFESOR-ELEV – RESURSĂ DIDACTICĂ 

INDISPENSABILĂ ABORDĂRII METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 
 

Prof. Asaftei Marlena,  

Grup  Şcolar  „Ştefan Procopiu”, Iași 
 

Comunicarea pedagogică reprezintă un principiu axiomatic al activităţii de educaţiecare care 

presupune un mesaj educaţional, eleborat de profesor, capabil să provoace reacţia afirmativă a elevului, 

evaluabilă în termeni de conexiune inversă externă sau internă. 

Acest principiu direcţionează activitatea cadrelor didactice prin stimularea capacităţii acestora de 

a construi un proiect pedagogic viabil în sens curricular, de a elabora şi finaliza mesajul educaţional 

aplicat fiecărui elev, ţinând cont de particularităţile intelectuale ale acestuia, de a asigura un repertoriu 

comun cu elevul, precum şi perfecţionarea continuă a activităţilor propuse. 

Arta comunicării pedagogice reflectă în cadrul procesului de învăţământ capacitatea cadrului 

didactic de valorificare deplină a interacţiunii „emiţător-receptor”, ea asigură depăşirea obstacolelor 

interne (emotivitate, percepţie eronată, abordare globalistă, stereotipie) prin adaptarea permanentă a 

cadrului didactic la o situaţie sau la un context care trebuie cunoscut şi controlat pentru ca procesul de 

învăţământ să capete şansa de a fi eficient, 

Actul pedagogic este un act cultural, un proiect de schimbare determinat de o situaţie specifică, o 

intervenţie fără a răni, reducând la minimum amestecul respectiv. „Meseria” educatorului este aceea de a 

facilita comunicările, de a accelera accesul la cunoştinţe utilizabile, de a asigura un context favorabil 

exprimării sentimentelor şi nu de a-şi exercita forţa, apelând la însemnele puterii sale. Prin opoziţie cu 

vechea pedagogie, bazată pe represiune (obigaţie, imposibilitatea exprimării libere, inhibiţia şi 

traumatismul, gândirea stereotipă), pe competiţie (dezvoltând agresivitatea, separaţia, dar şi falsificarea 

criteriilor de apreciere), judecată morală a totalitarismului, noua orientare propune : autoevaluarea, 

cooperarea, atitudinea pozitivă şi creativă. 

Educatorul devine astfel „un factor stimulent” al efortului comun de „a descoperi”, un partener în 

dialogul cu celălalt, ajutându-l să-şi descopere resursele sau bogăţia interioară. El renunţă la poziţia de 

„stoc de cunoştinţe”, refuză stereotipurile, conformismul cultural şi social, orice judecată care etichetează. 

El favorizează spontaneitatea comunicării, evită presiunea şi ameninţarea. La modul cel mai 

general, relaţiile umane bune înseamnă să trăieşti şi să lucrezi în armonie cu ceilalţi oameni, să cultivi 

relaţii psiho-sociale pozitive (empatice). Asta nu se rezumă la a fi politicos, ci, la un al doilea nivel, e 

necesar să posezi şi să utilizezi capacitatea de a rezolva situaţiile dificile, să lucrezi bine, având chiar şefi 

cu o fire dominatoare sau incorecţi; să te descurci bine în caz de conflict; să te înţelegi pe tine însuţi şi să 

găseşti căi de comunicare cu toţi ceilalţi în orice împrejurare. Asta înseamnă a crea un climat stimulativ, 

cooperant, obiectiv şi constant. Uneori trebuie să înveţi să trăieşti cu propriile frustrări şi complexe fără 

să-i răneşti pe ceilalţi şi fără să-ţi subminezi propria carieră, înseamnă să exprimi atitudinea cea mai 

corespunzătoare în timpul unei discuţii, mai ales cu elevii pe care trebuie să-i determini să te aprobe în 

demersul tău, să te urmeze şi să te respecte.  

În contextul actual când se produc transformări vizibile ce conturează numeroase atribute 

programului de pregătire iniţală şi continuă a personalului didactic, apare tot mai necesară 

eficienţa.Aceasta trebuie suplinită prin elaborarea programelor şcolare, editatrea manualelor alternative, 

reconceperea materialului didactic, construirea unui sistem modern de evaluare (bareme, fişe, ghiduri de 

lucru), perfecţionarea programelor de examen. 

DIDACTICĂ                                                                                                                                                                                                      DIDACTICĂ                                                                                                 
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Celor două discipline istorie şi geografie, li se impune un sistem concurenţial reprezentat prin 

celelalte arii curriculare, fapt ce trebuie să contribuie la apariţia, în rândul nostru, a profesorilor de 

specialitate, a unui comportament sensibil modificat vis-a-vis de comunicare, în special faţă de elevi. 

Observarvaţiile personale din ultimii ani au condus la ideea că suntem predispuşi să neglijăm anumite 

procese psihice ce se declanşează în raport cu realităţile vieţii cotidiene şi cerinţele noastre profesionale, 

de aceea mi-am permis să mă opresc asupra „binomului profesor-elev” şi, dacă-mi este îngăduit asupra 

unui aspect legat de COMPETENŢA PROFESORULUI, mai ales de competenţa psiho-pedagogică, ce nu 

se traduce prin simpla activitate de „a preda”, adică de „a dicta” şi de „a cere”, ci prin : „a prezenta”, 

fapte, exemple, modele, exponate, decupaje din realitate, a extrage esenţialul, a face operante cunoştinţele 

prin activităţi practice. Neglijarea tactului pedagogic ce presupune în special spiritul de observaţie, 

sesizarea rapidă a specificului fiecărui elev şi aplicarea discernământului în luarea deciziilor, aduce 

prejudicii serioase comunicării, refuzul elevilor de a se dedica studiului unor obiecte şi chiar alegerii unor 

discipline ca materii opţionale sau ca discipline de examen. Măiestria pedagogică presupune dobândirea 

tactului pedagogic, ea neînsuşindu-se decât în relaţia permanentă cu elevii şi presupune creativitate, 

pasiune pentru geografie, exigenţă adecvată, competenţă profesională, dar şi toleranţă, ştiut fiind faptul că 

măiestria pedagogică nu se moşteneşte, ci se dobândeşte prin interes şi responsabilitate şi presupune 

optimismul pedagogic, respectiv încrederea în elev şi în reuşita activităţii la catedră. 

Dar nu am spus nimic despre impactul personalităţii noastre, care uneori ne crează probleme, 

generând starea de conflict, vătămând relaţiile psiho-sociale. În intimitatea noastră să ne întrebăm dacă 

starea noastră de sănătate, ţinuta generală şi chiar vestimentară, calmul şi echilibrul noastru emotiv, 

perseverenţa, conştiinciozitatea, şi exeigenţa, punctualitatea şi imparţialitatea faţă de elevi, simţul 

umorului şi dragostea faţă de copii, stima de sine şi faţă de colegi, debitul şi volumul vocii, ticurile şi 

maniile, au un rol esenţial în relizarea unui cadru de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor. 

Nu este recomandat să fim întotdeauna ironici, vanitoşi, distanţi, inaccesibili, dar nici să ne 

câştigăm simpatia prin bufonerii, toleranţe la nesfârşit ale greşelilor, fraternizări, ci să menţinem o 

atmosferă tonică prin presărarea unor glume adecvate, prin acceptatea optimismului, a glumelor de bun 

gust, pentru a realiza o relaxare, o dezinhibare psihică, o stare favorabilă dialogului sincer şi 

aperceptivităţii. Fără a divaga inutil, trebuie să recunoaştem că există şi elevi care ne pot depăşi ca 

potenţial şi că ascendentul nostru faţă de ei constă în vârstă, cunoştinţe şi statut socila- profesional. O 

concluzie ar fi că nu trebuie să-i nedreptăţim, să-i umilim, să ne manifestăm capriciile faţă de elevi. 

Adesea trebuie să manifestăm calităţi afective deosebite, să-i încurajăm, dar nici să fim prea severi, ci să 

dăm dovadă de echilibru şi maturitate. Nu trebuie să uităm că valorile sunt cele care au prioritate în 

ghidarea sentimentelor, a acţiuniunilor şi a conduitei. 

Înainte ca raţiunea să intervină, adesea un impuls egocentric ne determină să impunem un anumit 

etalon al corectitudinii şi echităţii ce adesea este declanşator de conflicte: „Cum sunt eu este bine, corect 

şi frumos; dacă tu eşti, simţi, gândeşti sau faci altfel, e greşit !”  

Paradoxal însă, uneori, lipsa empatiei profesor-elev, dincolo de implicaţiile negative poate avea şi 

efecte pozitive: poate cobate stagnarea, pate stimula interesul şi curiozitatea, poate încuraja examinarea 

problemelor, poate contribui la coeziune şi identitatea de grup, poate încuraja comunicarea interpersonală 

şi intercunoaşterea, practic dacă ar fi să concluzionăm la modul teoretic ar trebui să încurajeze 

creativitatea şi inovarea. Astfel conflictele se pot transforma în oportunităţi şi şanse de progres prin 

reorientarea conflictului în direcţii acceptate şi utile social. 

Conflictul profesor-elev poate fi rezolvat numai dacă acceptăm că există. A-l ignora sau a-l nega 

jenaţi, înseamnă să trăim într-un climat steril, fără termenii contradicţiilor, ceea ce ar duce la dezvoltarea 

lui într-un mod malign, or se ştie că la nivel macrosocial: „Totul se naşte din lupta contradicţiilor şi din 

cea mai adâncă discordie rezultă cea mai perfectă armonie” după Hegel, iar instrumentul cel mai adecvat 

pentru „repararea” unei relaţii este COMUNICAREA. 

Abordarea acestei tematici prezintă în condiţiile date un risc din partea subsemnatei, prin aceea că 

ea comportă ample şi disjuncte opinii, atitudini şi abordări dintre cele mai diferite. Conchidem că oricât 

de sofisticate ar fi metodele activ-participative în predarea geogrefiei, ca urmare a abordării acestei 

discipline în spiritul reformei, constatăm că binomul profesor- elev este de neînlocuit căci, pe de o parte, 
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nici planurile de învăţământ, nici programele, nici manualele şi nici calculatoarele nu pot avea o influenţă 

mai mare asupra elevilor decât profesorul, după cum nici activitatea profesorului, practicianul din el, 

logica lui de adult nu se pot afirma decât prin stimului pe care-l reprezintă elevul.  

Elevii nu mai acceptă adesea să fie consideraţi copii şi caută diferite forme de afirmare pe care 

noi profesorii trebuie să le intuim şi să le speculăm, să găsim modalităţile prin care aceştia să primească 

sarcini individuale care să le permită o autoevaluare corectă, o antrenare a lor în competiţie, o cheltuire a 

resurselor psihologice şi biologice care să ducă la îmbogăţirea cunoştinţelor lor de specialitate şi cultură 

generală. 

Nouă profesorilor ne revine responsabilitatea de a-i obişnui pe elevi cu o muncă sistematică şi 

planificată, cu disciplina, care să-i stimuleze, să-i îndrume, să-i corecteze şi să-i ajute să-şi dezvolte 

gândirea, memoria, imaginaţia, spiritul de observaţie şi analiză care-i va ajuta astfel să rezolve problemele 

actuale şi cele de viitor ale societăţii. 
 

Bibliografie selectivă:  

Cristea S – Dicşionar de termeni pedagogici. EDP, Buc., 1998 

Mucchielli R – Metode active în pedagogia adulţilor, Buc., 1998 

Iacob L – Psihologie şcolară, Buc., 1998 

Stoica-Constantin Ana şi Neculau A. – Psihosocilogia rezolvării conflictului. Edit. Polirom, Iaşi, 1998, 

etc. 
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PORTOFOLIU TEMATIC LA GEOGRAFIA EUROPEI 
 

Prof. Steva Doina, 

 Şcoala „Elena Cuza”, Iași 
 

              În activitatea cu elevii se comit confuzii de cele mai multe ori între proiect şi portofoliu, deşi 

ambele vizează o activitate ce se desfăşoară în clasă, dar şi în afara ei, implică investigarea unui domeniu, 

utilizarea unei bibliografii în toate etapele de documentare şi necesită o evaluare complexă, nuanţată a 

învăţării. 

               Portofoliul reprezintă colecţia de lucrări ale elevilor cu scopul de a indica eforturile,progresele 

şi rezultatele acestora la una sau mai multe discipline. 

               Proiectul este o parte componentă a portofoliului. 

               Portofoliul este un instrument complex de evaluare integratoare,ce include experienţa şi 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte forme de evaluare care,oferă posibilitatea de a emite o 

judecată de valoare pe baza rezultatelor elevilor. 

               Un portofoliu tematic reflectă: 

1. capacitatea de sistematizare şi ordonare a unui conţinut; 

2. capacitatea de creaţie a elevilor; 

3. responsabilitatea elevilor; 

4. conştientizarea valorii muncii personale; 

5. dezvoltarea capacităţii de autoevaluare; 

progresul realizat de elev în achiziţia cunoştiinţelor într-un interval mare de timp(semestru,an şcolar). 

                La geografia continentului Europa(clasa a VI-a) se poate elabora timp de trei luni un portofoliu 

tematic.Fiecare elev îşi alege ca subiect o ţară europenă. 

 

               Obiectivele urmărite sunt următoarele: 

 familiarizarea cu tehnicile de documentare şi redactare(întocmirea 

bibliografiei,adunarea,selectarea materialului,ordonarea şi sintetizarea informaţiei,redactarea 

planului); 

 cunoaşterea profundă a unei ţări; 

 descoperirea unor particularităţi ale ţării respective şi prezentarea lor în forme diverse; 

 evaluarea obiectivă a rezultatelor obţinute. 

            Portofoliul va cuprinde: bibliografia,fişa de autoevaluare şi produsele specificate în tabelul de mai 

jos. 

            Fiecare produs din portofoliu va satisface anumite cerinţe pentru a fii notat cu punctaje  maxime. 

            Informaţiile principale se înscriu într-un tabel afişat în clasă ,pentru ca fiecare elev ,să transcrie în 

caiete cerinţele şi obiectivele urmărite. 

               Se poartă discuţii cu elevii despre produsele portofoliului,ordonarea produselor,elaborarea 

lui,prezentarea şi evaluare. De la început se aplică şi un chestionar elevilor cu trei sau patru întrebări.În ce 

măsură crezi că, realizarea produselor reflectă ce ai învăţat ? În ce măsură realizarea produselor a 

determinat un progres în pregătirea ta pentru viaţă?  Care sunt lucrurile cele mai valoroase pe care le-ai 

învăţat prin elaborarea portofoliului? 

               Se solicită şi părerea elevilor privind produsele pe care le vor realiza. 

              - Ce aţi mai dori, să conţină portofoliul vostru? 

              - Care produs este mai greu de realizat? 

              - Cum credeţi că, veţi reuşi să elaboraţi aceste produse? 

            Pentru o autoevaluare cât mai completă fiecare elev scrie pe dosar nota, pe care consideră că o 

merită. 
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Spania: produse, calităţile produselor şi obiective 

Produs Calităţile produsului Obiectiv 

Harta  -să aibă titlu, legendă 

- să conţină râuri, fluvii, 

oraşe  

-să fie executată corect 

-să elaboreze o schiţă de hartă 

-să localizeze trei-patru ape(Ebro,Tajo,Duero,Guadiana) 

-să localizeze şi să denumească cinci 

oraşe(Madrid,Barcelona,Valencia,Sevilla, Malaga) 

Personalităţi - cele mai cunoscute 

- prin ce s-au remarcat 

-să caute surse de documentare 

-să selecteze informaţii 

-să denumească trei personalităţi (Cervantes, Picasso, 

Gaudi) 

Poster cu oraşe 

spaniole 

- cele mai importante         

- denumirea oraşelor 

- originalitatea                   

-să prezinte imagini cu cinci oraşe 

-să descrie oraşele 

-să elaboreze un poster original 

Aritmogrif 

(relief, oraşe 

şa) 

- numărul denumirilor 

- relevanţa definiţiilor 

-să selecteze informaţii 

-să coreleze denumirea cu o caracteristică 

Eseu despre 

staţiuni 

turistice 

-surprinderea esenţialului, 

particularului 

-conformitatea cu 

originalul 

-să denumească trei staţiuni turistice(Ibiza,Palma de 

Mallorca, Malaga) 

-să descrie atracţiile turistice 

Tradiţii, 

obiceiuri 

- cele mai cunoscute 

- surprinderea 

esenţialului 

- diversitatea aspectelor 

-să enumere patru tradiţii şi obiceiuri(coridele cu 

tauri,dansul flamenco,festivalul tomatelor , sărbătoarea San 

Fermin) 

-să explice aspecte caracteristice 

Obiective 

turistice 

- cele mai reprezentative 

- conformitatea cu 

originalul 

-să selecteze patru obiective turistice(palatul El Escorial , 

catedrala Sagrada Familia,palatul Alhambra şi peştera 

Altamira 

-să menţioneze caracteristici 

Bibliografie - ordonarea corectă 

- numărul lucrărilor 

-să întocmească corect bibliografia 

-să caute surse de informare diverse 
    

Produsele propuse sunt diverse ca formă şi conţinut ,se alocă timp în explicarea elevilor ce anume 

se aşteaptă, să realizeze ei.Fiecare elev are nevoie de un feed-back din partea profesorului,nu doar de o 

notă,este necesar un interviu, în care se analizează produsele cu fiecare elev şi să facă şi ei o apreciere 

asupra lor. 

              Se încearcă o schimbare a motivaţiei prin faptul că, obiectivele vizate de profesor devin ale lor şi 

ei conştientizează finalitatea. 

Grila de evaluare a portofoliului tematic 

Produs Aspecte evaluate                Punctaje 

1-2   3-4   5-6    7-8     9-10 

 Harta 

 

 

Titlu 

Legenda 

Conţinut 

     

     

     

Personalităţi Conţinut      

Poster 

 

Aspect 

Conţinut 

Originalitate 
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Aritmogrif Importanţa denumirilor 

Relevanţa definiţiilor 

     

     

Eseu 

 

Esenţialitate 

Veridicitatea datelor 

     

     

Tradiţii şi  

Obiceiuri 

Specificitatea  

Diversitatea aspectelor 

     

     

Obiective  

turistice  

Selecţia 

Descrierea 

     

     

Bibliografie Ordonarea corectă 

Numărul lucrărilor 

     

     

 

        Realizarea portofoliului tematic nu constituie o ţintă esenţială pentru produsele în sine,ci urmărim 

exersarea şi dezvoltarea unor capacităţi ale elevilor în timpul activităţii.În egală măsură se formează 

atitudini pozitive fundamentale: 

- corectitudinea în respectarea prescripţiilor primite; 

- asumarea unor erori, lacune; 

- curaj în înfruntarea dificultăţilor; 

- reacţie pozitivă la observaţii şi nota primită; 

- dorinţa de progres. 

        Evaluarea prin portofoliu încurajează învăţarea autodirijată şi elevii devin  autoreflexivi. 

BIBLIOGRAFIE: 

Dulamă E.M, Modele,strategii şi tehnici didactice activizantecu aplicaţii în geografie, Editura 

Clusium, Cluj-Napoca, 2002 

Ilinca N., Didactica geografiei,Editura Corint,Bucureşti, 2000 
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MODEL DE ELABORARE A REFERATELOR  DE CĂTRE ELEVI ŞI 

CRITERIILE ADECVATE DE EVALUARE 
 Prof. Stratulat Liliana, 

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 
 

         Referatele constituie instrumente complexe de evaluare frecvent utilizate la toate disciplinele.Elevii 

solicitaţi, să elaboreze referate cu subiecte impuse de profesor sau la alegere utilizează însă procedee 

diverse: 

- copiază articole întregi din reviste sau paragrafe întregi din cărţi; 

- copiază de pe site-uri accesate prin Internet (www.referateonline.com;www.eseurigo.ro) 

- solicită ajutorul părinţilor sau a celor mai mari. 

         Pentru prevenirea acestei activităţi ineficiente este necesară o proiectare şi o organizare riguroasă a 

activităţii. Prin referate se evaluează capacităţile elevilor: 

 a. de a elabora şi prezenta un text ştiinţific scris; 

 b. de a utiliza cerinţe cheie din geografie; 

 c. de a respecta sau a concepe un plan; 

 d. de a ordona bibliografia utilizată; 

 e. de a prezenta referatul; 

 f. de a evalua produsul său şi a celorlalţi. 

         În demersul didactic de elaborare a referatului se parcurg mai multe etape: 

Comunicarea sarcinii de lucru 

         Individual sau în grup veţi elabora referatul „Vegetaţia şi fauna Podişului Moldovei”. 

         Referatul va avea două pagini format A4. Pentru documentare utilizaţi 2-3 lucrări pe care le veţi 

indica la bibliografie. Alegeţi titluri scurte, dar sugestive.Referatele le susţineţi la sfârşitul semestrului I 

sau II. 

Discuţia despre modul de documentare 

         Care sunt sursele de documentare pentru informaţii(Judeţul Iaşi, Podişul Moldovei , 

reviste,pliante,hărţi,Internet). 

         Unde cauţi aceste materiale(bibliotecă,pe calculator). 

         Modul de prezentare vizuală sau verbală a referatului. 

Discuţia despre planul referatului 

         Referatul se elaborează după un plan logic: 

         I.Introducerea...importanţa subiectului 

 

        II.Cuprinsul referatului 

           - Enumerarea asociaţiilor vegetale şi faunistice naturale existente 

            -Descrierea asociaţiilor vegetale şi faunistice predominante 

            -Poziţia geografică a unei asociaţii vegetale şi faunistice 

           -Adaptarea asociaţiilor vegetale şi faunistice la relief,climă şi ape 

           -Specii reprezentative de plante şi animale 

          - Relaţiile dintre acestea şi cele învecinate 

           -Influenţa activităţii antropice asupra asociaţiilor de plante şi animale 

        III.Încheierea...concluzii referitoare la trăsăturile caracteristice ale asociaţiilor de plante şi animale, 

prognoza, durabilitatea lor. 



13 

 

Discuţia despre modul de elaborare a conţinutului referatului 

Redactaţi textul după planul prezentat sau ales de către voi.Textul să fie clar, logic şi respectaţi 

regulile pentru citate.Sintetizaţi informaţiile citite dar şi părerile voastre.Scrieţi bibliografia utilizată la 

sfârşit. 

Discuţia despre evaluarea conţinutului şi prezentarea referatului 

Individual sau în grup veţi citi sau vizualiza referatul în faţa colegilor si veţi răspunde la 

întrebările acestora. Pentru evaluare se aplică fişă de evaluare, care este importantă în formarea capacităţii 

de autoevaluare la elevi. 

 

Fişa de evaluare a referatului de către elevi 

 

 Aspecte evaluate Punctaje 

1-2   3-4   5-6   7-8  9-

10 

  

 

 

 

 

Conţinut 

Motivarea subiectului 

Planul referatului 

Utilizarea terminologiei corecte  

Plante şi animale caracteristice 

Sistematizarea logică a plantelor şi 

animalelor funcţie de relief,climă şi ape 

Localizarea pe subunităţi de relief 

Utilizarea unor citate,imagini 

Stilul şi ortografia (enunţuri scurte, clare) 

Originalitatea ideilor personale 

Ordonarea corectă a bibliografiei 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Prezentare Prezentare verbală şi răspunsuri la 

întrebări 

Prezentare vizuală 

     

     

              

 Elevii participă la propria formare,se cunosc mai bine se ajută să-şi descopere lacunele în 

învăţare,cultivă atitudini pozitive şi responsabilitate pentru activitatea de învăţare. 

Prezentarea şi susţinerea referatelor 

             - Reguli 

             - Păstraţi contactul vizual cu auditoriul prin ritmul citirii lent la început şi sfârşit; mai rapid la 

mijloc cu mici pauze pentru relaxare. 

             - Puneţi accent pe elementele esenţiale şi variaţi intonaţia cu ton clar, adecvaţi mimica în funcţie 

de subiect. 

             - Prezentaţi convingător concluzia. 

Evaluarea rezultatelor elevilor 

             Fiecare elev evaluează referatele colegilor conform fişei prezentate,apoi se fac observaţii 

referitoare la conţinutul referatului,modul de elaborare şi de prezentare,se stabileşte nota. 

             Profesorul trebuie, să ştie încă de la început: 

 pe ce se va centra  evaluarea?   pe  produs final,care are ca obiectiv ,elaborarea referatului pe baza 

unui plan şi a unor resurse bibliografice limitate; 

 ce rol avem?     evaluator final; 

 care este statutul resurselor implicate?   bibliografia dată de la început pentru toţi elevii. 
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Fişa de evaluare a expunerii referatului 

 

Evaluarea referatului este mai dificilă, dată fiind cantitatea mare de cunoştiinţe, priceperi, 

capacităţi şi atitudinile negative (emoţii, competiţie). Ca metodă de evaluare complementară se utilizează 

îndeosebi la recapitulare. 

   

 

Bibliografie 
  Dulamă Eliza Maria, Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium,Cluj-Napoca, 2001  

  Ilinca Nicolae, Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti,2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspecte evaluate Punctaj(1-10p.) 

                   

 

 

 

 

 

Conţinutul                 

 

Motivaţia alegerii titlului 

Succesiunea logică 

Descrierea spaţiului plantelor şi animalelor 

Identificarea condiţiilor care le influenţeză 

Analiza componentelor şi a ansamblului 

Sintetizarea esenţialului 

Identificarea intervenţiei omului asupra plantelor şi 

animalelor 

Conformitatea cu originalul 

 

 

 

Limbajul 

Abordarea ştiinţifică 

Cursivitatea 

Intonaţia 

Intensitatea vocii 

Viteza vorbirii 

Dicţia 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 
Prof. Tofan George Bogdan 

 

 

Subiectul : România şi Uniunea Europeană  

Clasa : a XII-a  

Demers didactic 

1.Motivaţie : această lecţie este importantă deoarece se încearcă o abordare geografică semnificativă a 

principalelor probleme care caracterizează Uniunea Europeană. 

2.Obiective operaţionale:  

-să enumere etapele formării Uniunii Europene; 

-să localizeze pe harta Europei statele membre ale Uniunii Europene;  

            -să deducă elementele comune ale României cu Franţa, Italia, Spania şi Germania; 

            -să specifice caracteristicile  geografice şi economice ale Uniunii Europene; 

            -să explice diversitatea naturală şi umană a spaţiului format din ţările Uniunii Europene; 

            -să utilizeze surse de informare diferite, referitoare la geografia Uniunii Europene; 

-să raporteze sistemele naturale şi umane la nivelul continentului, al UE, al ţării  şi al diferitelor 

diviziuni regionale; 

            -să înveţe prin cooperare cu colegii; 

3.Condiţii prealabile : elevii au cunoştinţe despre: etapele formării Uniunii Europene, simbolurile 

Uniunii Europene, statele membre ale Uniunii Europene. 

4.Evaluarea : răspunsuri la întrebări, analiza hărţilor, diagrama Venn 

5.Resurse şi managementul timpului: - resurse de timp – o oră 

6.Strategii didactice :Resurse materiale : hărţi, atlase, manualul, diagrama Venn  

Resurse procedurale: conversaţia, problematizarea, observaţia, explicaţia, lucru  în perechi, lucrul cu 

harta  

7. Tipul şi varianta de lecţie : lecţie de consolidare a cunoştinţelor şi competenţelor 

 

Lecţia propriu-zisă (desfăşurarea lecţiei) 

1. Moment organizatoric  

2. Verificarea cunoştinţelor anterioare (evocarea) 

-Când s-au pus bazele construcţiei Europei moderne?(...9 mai 1950); 

-Cine a fost cel care a sugerat crearea unui organism supranaţional de coordonare a industriei 

cărbunelui şi a oţelului? (...ministrul de externe francez); 

-Ce s-a înfiinţat în perioada următoare (1951) ? (...Comunitatea Europeană a cărbunelui şi a 

oţelului); 

-Câte ţări s-au arătat interesate de a se asocia în această organizaţie? (...6) 

-Care sunt acestea? (...Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg şi Italia); 

-Localizarea acestor state pe harta Europei  
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-Care este momentul de început al UE?(...semnarea tratatului de la Roma de către cele şase state); 

-Ce se înfinţează cu această ocazie?(...Comunitatea Economică Europeană; 

-Care sunt statele care aderă în perioada următoare?(...Regatul Unit, Irlanda şi Danemarca); 

-Ce stat aderă la Uniunea Europeană în anul 1981?(...Grecia); 

-Dar în 1986 ?(...Spania şi Portugalia); 

-Când este denumită Uniunea Europeană? (...1993, prin semnarea Tratatului de la Maastrich); 

-Câte ţări erau aderate în Uniunea Europeană în anul 1995?(...15-Suedia, Finlanda şi Austria); 

-Cand a fost cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene?(...2004); 

-Câte ţări au aderat atunci la Uniunea Europeană? (...10); 

-Care sunt?(...Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia,Ungaria, Malta, 

Cipru); 

-Când au aderat România şi Bulgaria la Uniunea Europeană?(...1 ianuarie 2007); 

-Câte state sunt în prezent membre ale Uniunii Europene? (...27); 

-Ce ţări îşi manifestă dorinţa de a adera  în viitorul apropiat în Uniunea Europeană?(...Turcia şi 

Croaţia); 

-Ce ţări europene nu sunt membre UE?(...Norvegia, Elveţia, Ucraina, Belarus,Republica Moldova 

şi Federaţia Rusă, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Muntenegru şi Albania); 

-Care sunt instituţiile Uniunii Europene?(...Parlamentul European, Agenţia Europeană a Mediului, 

Banca Central Europeană, Consiliul Uniunii Europene); 

-În ce dată se sărbătoreşte ziua Uniunii Europene?(...9 mai); 

-Care sunt caracteristicile economice ale U.E.? (...principala putere ec., principalul producător 

mondial de automobile, avioane civile şi energie atomică, principala putere comercială, prima 

destinaţie turistică); 

-Care e ponderea celor 3 sectoare de activitate în UE? (...serviciile(67%), industria(28%), 

agricultura(5%); 

-Ce state predomină din punct de vedere al întinderii?(...state cu suprafeţe mici); 

-Care sunt cele mai întinse state al Uniunii Europene?(...Franţa şi Spania); 

-Dar cele mai mici?(...Cipru şi Malta); 

-Dar cele mai populate?(...Germania, Regatul Unit, Italia, Franţa); 

-Prin ce se caracterizează populaţia statelor membre UE? (...stagnare, bilanţul negativ, tendinţă de 

îmbătrânire); 

-Ce state au un aport migratoriu important?(... Spania, Italia, Germania, Regatul Unit, Olanda); 

-Care sunt resurse subsolice importante ale Uniunii Europeane (... cărbuni şi hidrocarburi); 

-Unde sunt cele mai importante bazine carbonifere? (...Regatul Unit, Germania, Polonia, Cehia); 

-Care este cel mai important bazin huilifer în ţara noastră? (...Depresiunea Petroşani) 

-Dar cele de hidrocarburi din UE?(...Marea Nordului) 

-Ce alte caracteristici ale activităţilor economice mai cunoaşteţi? (...agricultura modernă, 

comercială, mecanizare, chimizare substanţială, industrii de vârf, transporturi moderne şi 

principala zonă turistică); 

-Care sunt principale state producătoare de grâu?(...Franţa, Germania, Regatul Unit, Polonia, 

Italia); 

-Care este principala ţară producătoare de energie nucleară?(...Franţa) 
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Fixarea cunoştinţelor 

- Elemente comune ale României cu Franţa, Italia, Germania şi Spania (diagrama Venn – 5 minute) 

 

  

 
 

Temă  
- Precizaţi avantajele şi dezavantajele existenţei Uniunii Europene 
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MODEL DE MATRICE DE SPECIFICAŢII  

PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC 

                       
Prof. Ipate Emil Dan,  

Grup  Şcolar “Radu Cernătescu”- Iaşi  
  

Matricea de specificaţii este prezentată în literatură în strânsă conexiune cu filosofia şi strategia 

evaluării, incluzând un tabel sintetic cu două intrări: 

coloanele verticale pe ale tabelului se trec elementele de conţinut evaluate (obiectivele evaluate); 1). 

Termeni 

 specifici; 2).  Relaţii,  transformări ; 3). Utilizări, aplicaţii ;  4). Probleme. 
- pe rândurile orizontale se trec nivelurile taxonomice pentru competentele evaluate, care pot fi 

extrase din taxonomia lui B. Bloom, utilizată în opereaţionalizarea obiectivelor de acest gen : 

1).Achiziţia informaţiei; 2).Înţelegerea; 3).Aplicarea; 4).Analiză; 5).Sinteză; 

6).Evaluarea. 
         * Trepele 4, 5 nu sunt prevăzute în curriculum, lipsind şi din programa de evaluare la acest nivel. 

Matricea realizează o veritabilă punte de legătură între obiective, conţinuturi şi evaluare, deci 

între conponetele curricumului (Mason şi Bramble, 1997, Gall şi Borg, 2007). Aceasta este o etapă 

necesară în elaborarea testului docimologic. Trebuie să avem în vedere o alegere cât mai adecvată 

deoarece nu există o suprapunere exactă a obiectivelor de evaluare peste obiectivele cadru şi de referinţă. 

În fond curriculum recomandat, curriculum predat şi curriculum evaluat nu se suprapun perfect. Deşi 

practicienii pot considera realizarea matricei ca un artificiu inutil sau de a justifica o manieră clasică de 

evaluare, ea este esenţială în proiectarea unor teste docimologice.  

 Celulele de intersecţiea nivelelor cognitive şi nivelele taxonomice ( de la total) cuprind procentele 

şi numărul adecvat al itemilor din totalul itemilor consacraţi întregului test. Dacă testul va include 20 de 

itemi, înseamnă că 10 % din total (identificaţi-l în tabel), adică 2 itemi, vor fi alocaţi celulei care vizează 

terminologia de recunoscut sau de redat din memorie (celulă rezultată din intersectarea conţinuturilor 

constând din terminologie, cu nivelul taxonomic achiziţia informaţiei). 

Conţinuturi/  
Obiective 

Achiziţia informaţiei Înţelegere Aplicare Analiză Total 

Element de conţinut 1 10 (2) - - - 10 (2) 

Element de conţinut 2 10 (2) 10 (2) 5 (1) - 25 (5) 

Element de conţinut 3 - 10 (2) 25 (5) - 35 (7) 

Element de conţinut 4 10(2) 10 (2) - 10 (2) 30 (6) 

Total 30 (6) 30 (6) 30 (6) 10 (2) 100 (20) 
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Pentru a uşura activitatea de elaborare a matricei de specificaţii se poate opta pentru trecerea în 

fiecare celulă a numărului de itemi care vor fi proiectaţi (în exemplul de mai sus, numărul de itemi este 

notat în paranteză). Atât procentele, cât şi numerele de însumează pe verticală şi pe orizontală.  

 În funcţie de scopul şi tipul testului care trebuie proiectat, se poate elabora o matrice de 

specificaţii generală sau detaliată (Stoica, 2001). Matricea de specificaţii generală este utilă în 

proiectarea testelor sumative care vizează conţinuturi largi şi obiective cu nivele de complexitate ridicate. 

Ele specifică unităţi mari de conţinut şi nivele taxonomice generale.  

Într-un caz de matrice luat în studiu pentru TSU / sem. II, la clasa a VIII-a, putem identifica  

următoarele trepte corespunzătoare taxonomiei lui B. BLOOM :  

-  Cunoaşterea terminologiei şi a faptelor / datelor  particulare, a simbolurilor şi a reprezentărilor ( 

treptele 1 2 şi 3, conf. cu Maria Eliza Dulamă – Didacica geografică. Edit. Clusium 1996, pag. 16- 23); 

- Cunoaşterea clasificărilor, a tipurilor, a diviziunilor şi a ansamblurilor  identificate ( treptele 5 şi 6, 

idem); 

- Explicarea relaţiilor, a influenţelor dintre grupurile de componente (treptele 4 şi 15, idem). De remarcat 

că nu se poate viza stadiul unei analize coplexe, dacă se respectă programei şcolare, ci doar de abordare a 

unor comparaţii sau corelaţii realizate între componentele studiate; 

- Transpunerea din limbaj cartographic în limbaj verbal (citirea hărţii şi a modelelor grafice), dar şi 

treapta de aplicare a a cunoştinţelor şi deprinderilor (măsurarea distanţelor, modele grafice, calculul 

densităţii, folosirea conştientă a manualelor, atlaselor, planşelor, imaginilor şi a modelelor grafice, plus 

orientarea în teren şi pe hartă) - (treptele 10  şi 13, idem). 

Numărul itemilor se află prin înmulţirea procentajului din celula de la total stânga, jos, în diagonală, cu 

procentajele de pe rândul de sus, din dreapta, rezultând, eliminând un zero, sau prin introducerea unei 

virgule, astfel :           3,o x  2,o = 6 ;                      3,o  x  o,4 = 1,2 ;                           3,o  x  o,6 = 1,8 etc. 

 

MATRICE DE SPECIFICAŢII PENTRU CLASA a VIII-a 

 
Obiective ale evalării 
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Total  

procente 
şi nr. de 

itemi pe 

unităţi de 

conţinut 

1.Dunărea şi râurile 

interioare 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 

 

20% 

NR. ITEMI pe obiective la 

tema 1 
1,8 1,2 1.8 1.2 6 

2.Populaţia. Aşezările. 

Organiz. adm.- terit. 

 

9 

 

6 

 

9 

 

6 

 

   30% 

NR.ITEMI la tema 2 2,7 1,8 2,7 1.8   9 

3.Agricultura  

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

   10% 

NR.ITEMI la tema 3  0,9 0,6 0,9 0,6  3 
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FENOMENUL  DE  SĂRĂCIE  ÎN  REGIUNEA  

 DE  DEZVOLTARE  ECONOMICĂ  DE  NORD - EST 
 

Prof. drd. Ionel-Daniel Răduianu, 
                        Grup Şcolar Vlădeni, jud. Iaşi 
 

Studiul acoperă partea de NE al ţării şi, respectiv o parte din vechea regiune istorică a Moldovei.  

Unităţi administrative. Regiunea Nord-Est este alcătuită din şase judete (Bacău, Botoşani, Iaşi, 

Neamţ, Suceava şi Vaslui), cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (în 2005), situându-se din acest punct de 

vedere, pe primul loc între cele opt regiuni ale ţării (17,25% din populaţia totală a României). 

Ca întindere, regiunea acoperă o suprafaţă de 36.850 km
2
 (15,46% din suprafaţa totală a ţării), 

cele mai întinse judeţe fiind Suceava, cu o suprafaţă de 8.553 km
2
 şi Bacău, cu 6.621 km

2
. 

 

Tabelul nr. 1: Unităţi administrativ-teritoriale 
Unitate 

teritorială 

 

Suprafaţa 

totală (km
2
) 

Numărul 

locuitorilor 

(la 1 iulie 2005) 

Numărul 

municipiilor 

 

Numărul 

oraşelor 

 

Numărul 

comunelor 

 

Numărul 

satelor 

 

BACĂU 6.621 

 

723.518 

 

3 5 80 491 

BOTOŞANI 

 

4.986 

 

459.900 

 

2 5 70 330 

IAŞI 

 

5.476 

 

825.100
* 

 

2 3 93 418 

NEAMŢ 

 

5.896 

 

570.682 

 

2 3 76 344 

SUCEAVA 

 

8.553 

 

705.752 

 

5 11 96 379 

VASLUI 5.318 

 

460.751 

 

3 2 81 449 

TOTAL 

REGIUNE 

36.850 

 

3.734.546 

 

17 29 496 2.411 

 * la 1 iulie 2007, conform INSSE Iasi                                      Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2006 

 

Condiţiile geografice şi istorice au determinat o serioasă rămânere în urmă, din punct de vedere 

socio-economic, a Regiunii de Nord-Est. 

4.Industria 

Căile de comunicaţie 

 

12 

 

8 

 

12 

 

8 

 

    40% 

NR.ITEMI la tema 4 3,6 2,4 3,6 2,4   12 

 

Total  

Procentaj 

 

30 (%) 

 

20(%) 

 

30 (%) 

 

20(%) 

 

100 % 

TOTAL  ITEMI 9 6 9 6  30 

PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE                                                                                                  
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Sărăcia este un fenomen social care face referire la nivelul de trai şi/sau modul de viaţă. Rata de 

sărăcie se calculează prin măsurarea consumului gospodăriilor. Utilizarea veniturilor în calculul ratei de 

sărăcie ridică dificultăţi datorită gradului ridicat de sezonalitate şi dificultăţilor de înregistrare a 

veniturilor informale. 

 În indicatorul de consum se includ:  

 Cheltuielile alimentare, serviciile, autoconsumul (consumul din producţia proprie), cumpărările 

de bunuri nealimentare; 

 Valoarea de utilizare a principalelor bunuri durabile (frigider, autoturism, televizor etc.). 

Criza economică din ultimii ani a afectat în mod inegal regiunile ţării. Incidenţa sărăciei este mai 

mare în zonele din estul şi sudul ţării şi mai mică în zona de vest. Situaţia prezintă cea mai mare gravitate 

în Regiunea Nord-Est, unde rata sărăciei depăşeşte 35%, ceea ce înseamnă peste 1,5 milioane de săraci. 

 

 Fig.1.  Dinamica sărăciei pe regiuni, în perioada 1995-2003 

 

 

În perioada 1995-2003 rata sărăciei pe cele 8 regiuni de dezvoltare economică avea următoarea 

distribuţie: 

 

 

Tab. nr. 2: Rata sărăciei pe 

regiuni                                                           
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 Regiunea  
1995 2000 2002 2003 Diferenţa faţă 

de 1995 

Nord-Est 37.5 48.5 42.5 35.4 -2.1 

Sud-Vest 28.5 34.5 32.5 32.1 3.6 

Sud 27.6 40.0 33.1 29.9 2.2 

Sud-Est 26.3 38.4 32.3 29.2 2.9 

Centru 23.9 31.4 23.4 20.3 -3.6 

Vest 17.9 30.1 22.2 18.1 0.2 

Nord-Vest 22.2 34.4 23.0 17.7 -4.5 

Bucureşti 10.2 18.2 10.6 8.1 -2.1 

Nr.  

Crt. 

Judeţul Nr. 

cantine 

1. BACĂU 2 
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Tab. nr. 5: Numărul de cantine de   ajutor social 

în anul 2004 
 

                                                                                                         

1. Rata sărăciei pe medii 

 a. Rata sărăciei în mediul rural 

 Sărăcia comunitară rurală în anul 2002 era 

puternic concentrată în judeţele Botoşani şi Vaslui. Sărăcia comunitară rurală are o puternică determinare 

ecologică. Satele de la margie de judeţ care nu sunt centru de comună şi sunt depărtate de drumurile 

europene tind să aibă un nivel redus de dezvoltare. 

 Apropierea de un drum european pare să fie, în seria predictorilor ecologici, cea mai importantă 

condiţie de favorizare a dezvoltării comunitare rurale.  

Caracterul agricol al satului accentuează sărăcia. Paradoxal, apropierea satului de oraşe mari 

contribuie la sporirea şanselor de sărăcie comunitară. 

Rata sărăciei în mediul rural este în medie de 50%. În Regiunea de N-E există localităţi care au 

rate ale sărăciei cu mult peste medie, cum ar fi: 

- în judeţul Bacău: Coloneşti (59%), Corbasca (64%), Lipova (59%), Răchitoasa (58%), Roşiori (60%), 

Stănişeşti (59%); 

- în judeţul Botoşani: Albeşti (60%), Călăraşi (57%), Copalău (62%), Dobârceni (61%), Durneşti (60%), 

Gorbăneşti (60%), Hiliseu-Horia (62%), Santa Mare (57%), Unteni (59%); 

- în judeţul Iaşi: Ciorteşti (58%), Dagâţa (60%), Dolheşti (62%), Golăieşti (62%), Lungani (70%), 

Mădârjac (62%), Şcheia (59%), Schitu-Duca (60%), Sineşti (68%), Şipote (64%), Ţibana (65%), Trifeşti 

(59%), Victoria (59%); 

- în judeţul Neamţ: Oniceni (58%), Valea Ursului (63%); 

- în judeţul Vaslui: Coroieşti (57%), Dăneşti (57%), Iana (62%), Pungeşti (57%), Rebricea (58%), Tăcuta 

(61%). 

 

 b. Rata sărăciei în mediul urban este mult mai mică faţă de cea din mediul rural. În anul 2002 

rata sărăciei era de 20%.  

2. Rata sărăciei în funcţie de vârstă 

 Tinerii şi copiii sunt categoriile expuse la sărăcie în cel mai ridicat grad însă riscul este în scădere 

la fel ca şi pentru restul populaţiei. Cel mai puţin vulnerabilă este categoria de vârstă activă. 
 

Tabelul nr. 3: Dinamica sărăciei în funcţie de vârstă în România 

Nr.crt. Categoria de vârstă 1995  

(%) 

2000 

(%) 

2003 

(%) 

% faţă de 

2000 

1. 0-14 ani 28,3 41,2 29,9 - 27,3 

2. 15-24 ani 31,7 44,6 31,9 - 28,5 

3. 25-64 ani 21,0 31,3 21,6 - 30,8 

4. 65 ani şi peste 30,8 35,2 24,9 - 29,4 

 

 Situaţia bună comparativ a riscului de sărăcie a populaţiei vârstnice nu este doar rezultatul unei 

evoluţii recente ci şi al protecţiei acestei categorii de populaţie faţă de şocul celui de-al doilea val de 

sărăcie anterior anului 2000, pe care l-a resimţit în mult mai mică măsură. 

 

3. Rata sărăciei în funcţie de etnie 

 Rata sărăciei în funcţie de etnie în România, în perioada 1995-2003, este redată în tabelul nr. 4: 
 

Tabelul nr. 4: Rata sărăciei în România în funcţie de etnie 

2. BOTOŞANI 2 

3. IAŞI 1 

4. NEAMŢ 3 

5. SUCEAVA 7 

6. VASLUI 4 

7. Reg. N-E 19 

8. România 119 
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Nr. 

crt. 
Etnia 1995 

(%) 
2000 
(%) 

2003 
(%) 

1. Română 24,7 34,7 24,4 

2. Maghiară 21,9 31,2 14,9 

3. Rromă 73,9 83,0 76,8 

4. Altă etnie 30,5 37,0 18,6 

 

 Populaţia de rromi rămâne în continuare înalt vulnerabil, în ciuda scăderii constante din ultimii 

ani, dar mai puţin evidentă decât pe ansamblul populaţiei. 80% dintre copiii rromi sunt săraci. 

Serviciile sociale. Cererea pentru aceste servicii a crescut din ce în ce mai mult în ultima perioadă 

datorită disponibilizărilor masive din economie, dar şi datorită incapacităţii agenţilor economici de a 

absorbi forţa de muncă tânără. În plus, cererea mare este determinată şi de nivelul general de sărăcie a 

populaţiei, în special în cazul unor categorii sociale defavorizate cum ar fi: bătrânii, cei cu afecţiuni 

cronice sau cu diverse handicapuri. O consecinţă a acestui nivel de sărăcie este creşterea numărului de 

cazuri în care părinţii îşi încredinţează voluntar copiii centrelor de plasament. Aceşti copii necesită 

asistenţă socială complexă. 

 Pe de altă parte, oferta de servicii sociale a fost extrem de deficitară la nivelul regiunii, datorită 

sărăciei generale a bugetelor locale, care contribuie de câţiva ani la finanţarea unei părţi din aceste servicii 

sociale.Judeţele cu situaţia cea mai precară sunt Botoşani şi Vaslui, judeţe care ocupă primele locuri în 

ceea ce priveşte rata şomajului şi nivelul de sărăcie a populaţiei. 

 Persoanele sărace beneficiază de mese zilnice gratuite la cantinele sociale. În anul 2004 numărul 

cantinelor de ajutor social este în regiune de 19 unităţi, reprezentând 15,9% din numărul total de unităţi 

existent la nivel naţional. Capacitatea asigurată de respectivele unităţi este de 6.429 locuri, reprezentând 

17,93% din capacitatea totală existentă la nivel naţional de care au beneficiat 3.923 persoane, în anul 

2004. 

 

  
Fig.  2. Capacitatea şi numărul beneficiarilor 

 la nivel judeţean şi pe total regiune, 2004 

 

 Se pot trage câteva concluzii, cum ar fi: 

1. Se poate afirma că sărăcia a scăzut pe ansamblu, pe medii de rezidenţă, pe regiuni şi pentru 

aproape toate categoriile de populaţie analizate. 

2. Câteva grupuri sunt în continuare extrem de vulnerabile: familiile cu mulţi copii, rromii, lucrătorii 

pe cont propriu (mai ales în agricultură), copiii şi tinerii. 
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Sărăcia este mai răspândită printre familiile tinere de şomeri cu mulţi copii şi printre liberii profesionişti 

decât printre pensionari. Peste 80% din familiile cu 4 sau mai mulţi copii trăiesc în sărăcie. De asemenea, 

familiile cu un singur părinte cad mai des sub pragul sărăciei. 
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ELEMENTE DE DEMOGRAFIE ISTORICĂ - 

NOI,  ROMÂNII,  STRAMOŞI  AI  TUTUROR  POPOARELOR  LATINE ! 

 

Dr. Napoleon Săvescu, Preşedinte la“Dacia Revival 
 International Society”, 21-26 Broadway, New York, US 

 

 
           M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi, a trebuit să 

recunosc că, de cele mai multe ori, acest motor îl constituie tinerii care refuza să accepte un adevar relativ 

sau mincinos, contestabil. Ei nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce 

caută adevarul absolut.  

Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie, de geografie şi de limba română: 

Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani ? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul 

Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru ). 

Urmează altă întrebare: Câţi ani au ocupat romanii acel spaţiu de 14% din teritoriul Daciei ? Şi 

daca profesorul va raspunde : numai 164 de ani, atunci puteţi merge la urmatoarea întrebare:  

Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în a vorbi limba latină ? 

 Aici le va fi şi mai greu să vă raspundă, caci acei soldaţi “romani" vorbeau orice limba numai latină 

nu!    Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldati din diferite parţi ale Imperiului Roman, 

uneori foarte indepartate. Găsim britani din Anglia de azi, asturi şi lusitanieni din peninsula Iberica, 

bosporeni din nordul Marii Negre, antiocheni din regiunile Antiochiei, ubi de la Rin , din parţile Coloniei, 

batavi de la gurile acestui fluviu, gali din Galia, reti din partile Austriei şi Germaniei sudice de azi, 

comageni din Siria, până şi numizi şi mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942, 

p.130). 

Şi ultima întrebare: cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric toată populaţia 

Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limba noua, limba latina, de la niste soldaţi "romani" care nici ei 

nu o vorbeau ? 
Cand toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfaşoară şi promovează valorile istorice care le 

îndreptaţesc să fie mândre de înaintaşii lor, gasim opinia unor astfel de "adevaraţi romani", care, nici mai 

mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-roman: "soldatii romani au adus femeile şi 

fetele dace în paturile lor şi asa s-au nascut generaţii de copii, care învăţau numai limba latina de la tatal 

lor, soldatul"roman"... 

          Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii 

şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometrii departare ca sa fie "fecundate" de soldaţii 

"romani"? 

http://www.insse.ro/
http://www.caspis.ro/
http://www.iccv.ro/
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Dupa parerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "c...e", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi 

transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decat 

"copii din flori" aparuţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-getice, la care 

masculii autohtoni priveau cu "mandrie", aşteptand apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, 

între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limba, limba latina, când de la soţii, cand de la fiicele 

lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani navălitori ce le-au 

înjosit căminele... 

La Centrul Cultural Român, pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o alta somitate, de 

origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina, de la romani, prin băile de la 

Sarmisegetusa lui Traian ! De ce prin baile romane sau de la soldaţii care făceau băi? Nu prea ştiu ce a 

vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici macar în 

joaca, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie. Tot dânşii ne spun ca ne tragem din "doi barbaţi cu... 

"braţe tari". 

Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu! "Domnilor, Dacia a 

fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioada istorică foarte scurtă, de 164 de 

ani, iar 86% din teritoriul Daciei nu a fost calcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o 

aşa scurtă perioadă, dacii să fi învătat latina , fară ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi intîlnit pe soldaţii 

romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceeaşi demni 

urmaşi ai lui Traian? 

Herodot ne spune ca, cel mai numeros neam din lume, după indieni, erau tracii. Iar Dio Casius ne 

spune şi el: "să nu uităm ca Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost 

războaie fraticide, iar Tracii au fost Daci". Faptul ca dacii vorbeau " latina vulgara", este "un secret" pe 

care nu-l ştiu numai cei ce refuza să-l ştie."Când sub Traian romanii au cucerit pe daci, la Sarmisegetusa 

n-au trebuit tălmaci, afirma Densusanu şi asta schimbă totul, deci, dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă 

!" 

Dacă astazi se consideră ca 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 

50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-roman pot evolua. Când, nu 

demult, s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomială, s-a ajuns la 

concluzia că "prima femeie" a apărut în SE Africii.Următorul pas uriaş a fost în N Egiptului, iar de aici, în 

Pen. Balcanica. 

Când profesoara de arheologie lingvistica Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, 

California, a inceput să vorbeasca despre spaţiul carpato-dunarean ca despre vatra vechii Europe, locul de 

unde Europa a început să existe, am fost placut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să 

reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am contatat numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce 

Kraig, în cartea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers, 325 West Jackson 

Boulevard, Chicago, Illinois 60606, vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europa a mileniului 5 î.d.H., 

care-şi avea locul în centrul. României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară 

ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le raspund unor 

persoane care nu citesc nici ceea ce afirmă ştiinţific alţii despre noi. Studii impecabile cromozomale, la 

nivel de mitocondrii, folosind reacţia polimerase chain reaction (PCR), pot determina originea maternă a 

unor mumii vechi de sute şi mii de ani. Teoria genoamelor situeaza spaţiul carpato-dunarean ca fiind, nici 

mai mult, nici mai puţin decat locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani 

sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam... 

Cand am scris "Epopeea Poporului Carpato-Dunarean", si volumele "Noi nu sintem urmaşii Romei", 

"In cautarea istoriei pierdute" şi "Calatorie în Dacia - Ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, 

dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-ul V. Gordon Childe, profesor la 

Universitatea din Oxford, Anglia, caruia i se publica, în anul 1993, la Barnes & Noble Books, New York, 

"The History of Civilization" , " The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea 

limbilor în Europa preistorică. La paginile 176-177 publică şi o hartă indicând leaganul arienilor în timpul 

primei lor apariţii: şi minune mare, spaţiul Carpato-Dunrean este cel vizat !  Cand roata, plugul, jugul, 

căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima data în lume pe teritoriul nostru dacic, când primul 
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mesaj scris din istoria omenirii se gaseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria , când primii fermieri din 

Europa sunt descrişi pe acelasi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din 

peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and 

the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas, New York, 10020, 

Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre 

poporul şi spaţiul pe care îl ocupă ţara noastră, te decepţionează ! Nu de mult, la Primul Congres 

International de Dacologie, Bucuresti, la Hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie 

Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronica daco-românească, însumând 448 pagini, 

scrisă în limba romana arhaica, "latina vulgară", cu alfabet geto-dac. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 

9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi 

religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în 

bisericele vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba "latină vulgară", chiar pâna în 

secolele XII-XIII, cand s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. 
Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurămantul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în 

faţa ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri. O cronica privind viaţa 

voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, Imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad 

asupra pecenegilor, însotit de note muzicale etc. Atunci se mira şi se întreabă, pe buna dreptate, domnul 

professor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Romane au 

ramas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba daco-româna, 

latina dunăreana, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al 

romanilor ?" Dar, dupa orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu 

se fi descoperit. Academia Romana ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune stiinţifică cu caracter nu 

numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevaraţi", vajnicii urmaşi ai lui 

Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispretuieşti strămoşii, trecutul 

şi neamul...Faptul că NOI, ROMÂNII, suntem stramoşii tuturor popoarelor latine şi nu o rudă 

marginală a latinitaţii, ar trebui să ne facă mândri şi nicidecum să cautăm contraargumente, precum fără 

înţelepciune care îşi taie singuri şi cu sârg craca de sub picioare... 

 

Cu deosebita stimă,                                                                                                       
Dr. Napoleon Savescu, 

Fondator & Preşedinte al "Dacia Revival International Society of New York", 

21-26 Broadway , New York 11106 , US , tel. (718) 932-1700 , http://www.dacia.org/ 
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MEDIUL SOCIAL CA DOMENIU DE  DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII  

UMANE ÎN JUDEŢUL IAŞI 
 

Prof. Cristina Gherman,  
Grup Şcolar “A. Saligny”-Iaşi  

 

 Termenul de mediu social, deşi des utilizat nu este definit, ci mai degrabă este un concept de la 

sine înţeles. Dacă noţiunea de mediu presupune un spaţiu ce înconjoară fiinţele vii şi cu care acestea au un 

schimb permanent de materie şi energie, putem afirma că mediul social este spaţiul în care au loc 

interacţiunile dintre om şi societate. 

 Se poate spune, de asemenea, că mediul social reprezintă o subcomponentă a mediului antropic, 

deoarece indicatorii care-l definesc aparţin acestuia din urmă. 

 Evoluţia mediului social determină starea calităţii vieţii, stare ce poate fi evaluată în funcţie de o 

serie de indicatori ce pot fi grupaţi astfel: 

A. Indicatori demografici:  

            -     sporul natural 

- mortalitatea infantilă 

- speranţa de viaţă 

- rata căsătoriilor şi a divorţurilor 

- structura demografică( pe medii, profesională) 

rata migraţiilor. 
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B. Indicatori socio-economici: produsul intern brut, numărul de salariaţi, câştiguri salariale , pensia 

medie lunară, accesul la locuire, acceslu populaţiei la utilităţi publice, rata sărăciei, educaţie, 

starea de sănătate 

C. Alţi indicatori: 

- abandonul copiilor în plasament 

- fenomene sociale negative(infracţionalitate, delicvenţă, accidente legate de 

transport) 

A. Indicatori demografici: 

Sporul natural la nivelul judeţului Iaşi a avut o evoluţie descrescătoare, menţinându-se la valori mai 

mari decât media ţării. 

ANUL  

 

JUD. IAŞI ROMÂNIA 

1970 

 

18,2‰ 11,6‰ 

2003 

 

1,6‰ -2,5‰ 

2006 

 

2,8‰ -1,8‰ 

 

Valorile scăzute spectaculos se explică prin scăderea natalităţii( 12,6‰ în 2005), cauzele fiind 

eliminarea politicii nataliste comuniste, tendinţa femeii de a-şi face o carieră şi a costurilor ridicate de 

creştere a unui copil. 

 Tendinţele uşoare de scădere a procentajului mortalităţii, 9,7‰ în 2006, faţă de 10‰ în 2004, 

alături de scăderea ratei mortalităţii infantile şi, implicit, de creştere a speranţei de viaţă reflectă o 

îmbunătăţire a condiţiilor sociale în ultimii trei ani. 

 Deşi rata mortalităţii infantile este în scădere, procentajul rămâne în continuare ridicat faţă de 

celelalte ţări ale Uniunii Europene. În 2001, judeţul Iaşi ocupa locul III pe ţară cu o valoare de 25,5‰ 

pentru ca în 2006, rata mortalităţii infantile să ajungă la 13,7‰. 

 Două indicatoare sociale sugestive sunt reprezentate de rata căsătoriilor şi cea a divorţurilor. În 

2006 rata căsătoriilor s-a situat la nivelul valorii de 6,7‰, iar rata divorţurilor a fost de 0,74‰( în 

România, aceeaşi rată a avut valoarea de 1,51‰), prin urmare putem afirma că în judeţul Iaşi una din 

şapte căsătorii se sfârşesc cu un divorţ. 

 Structura populaţiei pe medii prezintă o situaţie particulară, având în vedere că ponderea 

populaţiei urbane este în scădere, fapt explicabil prin tendinţa migraţiei interne, de la oraş spre sat, 

tendinţă datorată şomajului şi a costurilor ridicate de trai din mediul urban. 

 

 

MEDIUL 1992 

 

2006 2007 

Urban 51,1% 

 

47,9% 47,7% 

Rural 48,9% 52,1% 52,3% 
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 În cadrul structurii profesionale a judeţului Iaşi, populaţia activă, alcătuită din populaţia ocupată 

şi şomeri are o pondere mult mai scăzută decât cea a populaţiei inactive, diferenţa de procentaj dintre cele 

două categorii s-a accentuat în ultimii 10 ani, ceea ce afectează în mare parte condiţiile socio-economice 

ale judeţului. 

 

POPULAŢIE 

 

1995 2004 2005 

Activă 

 

47,96% 38% 39,2% 

Inactivă 

 

52,04% 62% 60,8% 

 
 Rata şomajului a atins cea mai ridicată valoare în 1995 când s-a înregistrat un şomaj de 12,7%, 

pentru ca în anii următori să scadă, astfel încât în 2006, valoarea şomajului a fost de 6,5%, iar în 2007 de 

5,7%, aceste valori depăşind media ţării. 

 Populaţia ocupată avea în 2005 următoarea repartiţie: în sectorul primar – 34,6%, în sectorul 

secundar(industrie şi construcţii) – 24,(%, iar în sectorul terţiar – 40,5%. Se remarcă o scădere a ponderii 

populaţiei ocupate în agricultură şi industrie şi creşterea ponderii populaţiei ocupate în construcţii şi 

servicii. Aceste tendinţe sunt dovedite de creşteri substanţiale a numărului de salariaţi în ultimele două 

domenii în perioada 2006/2007. 

 Structura etnică, conform recensământului din 2002, deţine o majoritate covârşitoare a românilor, 

98,05%, rromii fiind etnia situată pe locul al doilea cu 1,18%. Etnia rromilor este de fapt, mai numeroasă, 

dar mulţi dintre aceştia nu se înregistrează sau se declară români, aşa cum este cazul comunei 

Ţibana(100% români) sau a comunei Răducăneni, unde mai puţin de un sfert din numărul real s-au 

declarat rromi. 

 În cadrul migraţiilor se remarcă două tendinţe: migraţiile interne sunt orientate de la oraş spre sat, 

iar migraţiile internaţionale s-au accentuat după 1 ianuarie 2007, în condiţiile în care judeţul Iaşi, în 

comparaţie cu celelalte judeţe din regiunea de NordEst a ţării, înregistra cel mai mare deficit de persoane 

în cadrul soldului migratoriu încă din 2004. 
 

B. Indicatori socio-economici 

Numărul de salariaţi la nivelul judeţului este în creştere faţă de 2005, construcţiile 

  înregistrând o creştere de 28,5%, comerţul 53,4% şi serviciile 66,3%. 

 Salariul mediu net a fost în 2007 de 995 lei, mai mare cu 21,5% faţă de cel din 2006. Pensia 

medie lunară a fost de 323 lei în 2006/2007, înregistrând o creştere cu 25,7% faţă de cea din 2005. 

Conform Raportului din 2004, prezentat în Şedinţă de Guvern s-au înregistrat la nivelul ţării două 

perioade de creştere a sărăciei, o primă perioadă între 1991 şi 1993 şi a doua perioadă între 1997 şi 2000, 

an în care s-a atins cea mai ridicată cotă, de 35,9%. Pentru regiunea de NE, rata sărăciei era în 1995 , 

conform aceluiaşi raport, de 37,5%, iar pentru anul 2007 se prognoza un procentaj de 17%. Conform 

studiilor efectuate de către organismele Uniunii Europene procentajele sunt cu totul diferite, regiunea de 

NE fiind declarată polul sărăciei  cu o rată , în 2004, de 60%. 

 Studiile centrelor de asistenţă psihopedagogică confirmă faptul că sistemul educaţional întâmpină 

grave probleme de devianţă şcolară. Principalele probleme identificate sunt fuga de acasă, absenteismul, 

abandonul şcolar, vandalismul şcolar şi violenţa în şcoală. Cauzele care determină aceste probleme sunt 

cauze economico-financiare, socio-culturale, psihologice şi psihopedagogice. Spre exemplificare, 

emigraţiile duc la degradarea relaţiilor de familie, urmările fiind divorţul cuplului, abandonul şcolar al 

copiilor şi chiar infracţionalitatea. 

 Starea de sănătate a populaţiei este determinată de următorii factori: 
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1) sărăcia, lipsa resurselor financiare se concretizează printr-o alimentaţie deficitară şi condiţii 

improprii de locuit ceea ce favorizează boli ca tuberculoza sau anemiile. 

2) Dezorganizarea socială conduce la un stil nesănătos de viaţă, un deficit de cultură şi educaţie 

sanitară ceea ce favorizează boli transmisibile sexual, boli datorate lipsei de respectare a 

regulilor de igienă, alcoolism, consum de droguri şi tutun. 

3) Deficit de acces la servicii medicale  

4) Deficitul  serviciilor de prevenţie şi tratament ambulatoriu 

Clasamentul afecţiunilor care deţin o pondere ridicată în cadrul mortalităţii este următorul: 

I.  61% boli cardiovasculare( factori favorizanţi: stres, alimentaţie dezechilibrată, abuz de alcool şi 

tutun); 

II.  6% tumori 

III. 6% boli ale aparatului respirator ( factori favorizanţi: poluarea aerului, condiţii improprii de 

locuit) 

IV. 5% accidente. La Spitalul de urgenţă Iaşi, din totalul traumatismelor în 2006, 50% s-au datorat 

accidentelor  

      rutiere şi 24% agresiunilor. 
 

C. Alţi indicatori 

Judeţul Iaşi se situează pe un onorabil loc 35 din 43 de poziţii cu un număr de 86,66 infracţiuni 

la 1000 de locuitori.Infracţionalitatea are valori în scădere, dar ceea ce este alarmant, din totalul 

infractorilor peste 50% sunt elevi, iar dintre aceştia 50% au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 ani. 

Paradoxal, după 1989 abandonul copiilor în centre de plasament a crescut, o cauză poate fi 

faptul că, numărul de copii, deşi în scădere se nasc proporţional mai mult în familii sărace şi naşterea lor 

creşte riscul de sărăcie al întregii familii. Ţin să mai precizez că un alt indicator poate fi şi greutatea 

medie a nou-născuţilor, care în România este cu cca 200 grame mai mică decât a nou-născuţilor din ţările 

Europei de Vest. 

În concluzie, deşi sunt indicatori care prin evoluţia valorilor lor indică o îmbunătăţire a 

condiţiilor economice, problemele de ordin social din judeţul Iaşi nu semnalează o ameliorare a calităţii 

vieţii, impunându-se o reconsiderare a priorităţilor în cadrul planurilor de dezvoltare economică la nivel 

judeţean. 
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OBSERVAŢII ASUPRA PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE 

 ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL BAHLUIULUI 
 

                                                                               Profesor Negrea-Văcăriţa Margareta, 
                                               Grup Școlar  “Radu Cernătescu “, Iaşi 

 

Studiul precipitaţiilor atmosferice din bazinul hidrografic al Bahluiului este o tema care vrea să 

completeze informaţiile ştiinţifice de natură climatologică ce există deja pentru Podişul Moldovei. 

Precipitaţiile atmosferice sunt elementul climatic poate cel mai contrastant dintre toate, acestea 

depinzând în distribuţia spaţială şi mersul lor valoric în timp, în cea mai mare proportie de dinamica 

maselor de aer, ale cărei parametri se modifică în timp de o zi, o lună, un anotimp, un sezon sau un an, de 

factorii geografici regionali şi locali, în special de caracteristicile reliefului ca şi de alţi factori geografici 

şi elemente climatice. 

Pentru caracterizarea precipitaţiilor atmosferice din bazinul hidrografic al Bahluiului s-au folosit 

datele provenite din observaţiile efectuate la staţiile meteorologice : Iaşi, Cotnari, Podu Iloaiei şi posturile 

pluviometrice : Bârnova, Hârlău, Strunga, Târgu Frumos, Voineşti, Ungheni, Mădârjac şi Mogoşeşti.  

Ca perioadă de bază pentru analiza caracteristicilor precipitaţiilor atmosferice a fost luată cea 

cuprinsă între 1961-2004 pentru staţiile meteorologice (Cotnari : 1955-2004), iar pentru cea mai mare 

parte a posturilor pluviometrice 1964-1998 (Bârnova : 1964-2002).  

Datele prelucrate şi analizate au fost extrase din tabelele meteorologice lunare TH-1 şi din 

tabelele de sinteză anuale TH-11, TH-17, pentru perioadele cuprinse între 1956-2004, au fost extrase date 

din anuarele meteorologice seria 1964-1972 editate de I.M.H. Bucuresti, din Clima R.S. România, vol.II 

din 1966, din Buletinele meteorologice lunare 1956, 1960. 

 

Cantităţi maxime de precipitaţii atmosferice căzute în 24 de ore la staţiile meteorologice  

din bazinul hidrografic al Bahluiului 
Staţia 

per. de observ 

 I F M A M I I A S O N D An 

Cotnari 

(1955-2004) 

mm 

zi/an 

22,0 

31/88 

28,1 

10/84 

28,2 

19/71 

55,0 

9/79 

54,3 

23/95 

68,4 

6/94 

71,8 

24/73 

83,6 

25/77 

64,2 

12/93 

46,5 

4/98 

37,5 

23/99 

37,4 

19/71 

83,6 

23.08/77 

Podu Iloaiei 

(1961-2004) 

mm 

zi/an 

25,1 

31/88 

37,6 

10/84 

26,9 

30/93 

47,7 

9/79 

78,3 

15/89 

77,1 

18/85 

100,2 

21/69 

128,2 

2/70 

58,6 

16/81 

67,9 

4/98 

26,3 

1/74 

39,5 

3/71 

128,2 

2.07/70 

Iaşi 

(1961-2004) 

mm 

zi/an 

 34,1 

25/66 

18,7 

16/91 

26,6 

4/84 

49,4 

9/79 

68,2 

27/91 

114,2 

19/85 

125,3 

12/69 

136,7 

25/70 

107,9 

16/81 

75,8 

4/98 

36,8 

19/60 

31,5 

4/97 

136,7 

25.08/70 

 

 Fiecare zi în care cade o cantitate de precipitaţii cât de mică are o importanţă deosebită în viaţa 

plantelor, mai ales atunci cînd întrerupe o perioadă de uscăciune sau secetă. O ploaie foloseşte din punct 

de vedere agricol când însumează cel puţin 1 mm., iar o ploaie eficace trebuie să aibă cel puţin 8-10 mm. 
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Frecvenţa optimă necesară, este de o ploaie la 4 zile în sezonul cald, cantitatea optimă lunară din acest 

sezon fiind de 60-80 mm. Din punct de vedere agricol, 10 mm precipitaţii căzute în 5 zile, uniform 

repartizate, au aceeaşi eficacitate ca şi 100 mm de precipitaţii, căzuţi doar în două zile. 

 În decurs de un an, numărul de zile cu cantităti de precipitaţii ce depăşesc anumite praguri scade 

progresiv pe masură ce sumele zilnice de precipitaţii sunt mai consistente. 
 

Numarul zilelor cu precipitaţii la staţiile meteorologice din bazinul hidrografic 

al Bahluiului în perioada 1964-2004 
 

Staţia ≥ 0,1  ≥ 0,5 ≥ 1,0 ≥ 2,0 ≥ 5,0 ≥ 

10,0 

≥ 

20,0 

≥ 30,0 

Iaşi 133,7 94,25 81,6 59,95 31,85 14,95 5,2 1,5 

Cotnari 132,1 97,55 76,15 53,75 29,4 8,75 4,45 1,65 

Pd. 

Iloaiei* 

129,65 100,1 84,3 64,95 34,9 11,85 5,7 1,65 

                                (*Podu Iloaiei: 1964-1993)

  
Din observatiile făcute asupra caracteristicilor precipitaţiilor atmosferice din bazinul hidrografic 

al Bahluiului se pot desprinde câteva concluzii: 

 Sursa principală de umiditate pentru bazinul hidrografic al Bahluiului este cea atlantică. Lipsa 

precipitaţiilor sau cantităţile foarte mici ale acestora se datorează instalării tipului de timp 

anticiclonic, manifestării advecţiilor de aer continental uscat ce provine din estul, nord-estul Europei 

sau a celor din zona subtropicală şi tropicală predominant uscată. 

 Distribuţia spaţială a precipitaţiilor atmosferice pune în evidenţă o diminuare a lor dinspre vest spre 

est pe măsura aridizarii maselor de aer atlantic şi o alternanţă de sectoare umede suprapuse ariilor 

cu relief mai înalt (în sud – Coasta Iaşilor, în nord-vest – Dealul Mare-Tudora) şi sectoare mai 

uscate (Cotnari, Tg. Frumos). În zona staţiei Cotnari, procesele de foehnizare active determină chiar 

în condiţiile unei altitudini mai mari precipitaţii puţine. 

 Ca medii multianuale precipitaţiile atmosferice din bazinul hidrografic al Bahluiului şi imediata 

vecinătate ajung la 590,96 mm, încadrându-se între un minim la Târgu Frumos – 457,5 mm şi un 

maxim la Bârnova – 777,56 mm.  

 Pe semestre, mediile precipitaţiilor atmosferice pun în evidenţă caracterul continental al climatului din 

bazinul hidrografic al Bahluiului, în semestrul rece suprafaţa activă recepţionând 194,66 mm adică 

32,89%  iar în semestrul cald 395,36 mm adică  67,11%. 

 Maximul pluviometric principal anual se produce în iunie, în medie 88,71 mm, iar minimul 

pluviometric principal în perioada ianuarie-februarie (24,81 mm. – în februarie). 

Datele statistice din “Clima R.S. România”, 1966, indică că până în 1955 cea mai mare cantitate 

anuală de precipitaţii a fost la Hârlău (1135,6 mm în 1912), iar minima la Cotnari (221,8 mm în 

1943).Din 1955, cea mai mare cantitate de precipitaţii a fost de 1213,3 mm în 1996 la Bârnova, urmată de 

cea de la Ungheni (970,4 mm în 1966). 
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    Din prezentarea sumară a acestor observatii s-a putut constata că  pe un teritoriu  redus ca 

întindere, se pot descoperi unele diferenţieri ale repartiţiei spaţiale ale acestor fenomene.     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA COMUNEI MIROSLĂVESTI 
 

                                             Prof. Ioan Pârlea,  

S.A.M. Miroslăvesti, Iaşi    
 

      În primavara lui 2004, a apărut la Editura Emia, din Deva, Monografia comunei Miroslăveşti - despre 

oameni şi locuri. Am avut iniţiativa şi misiunea de coordonator al acestei îndrăzneţe şi angajante realizări 

culturale, căreia scriitorul şi gazetarul ieşean Vasile Iancu i-a atribuit  sintagma onorantă din titlu. A 

făcut-o în revista Cronica din mai 2004, într-un elevat articol dedicat lucrării noastre. În demersul său 

gazetăresc, intitulat Cronicarii de la  Miroslăveşti - Marginalii la o lucrare monografică, considera că 

realizarea noastra e una de anvergură în materie, masivă, elegantă şi consistentă. Am primit unele 

aprecieri care se încadrează în acelaşi registru şi din partea unor colegi de breaslă, cu prilejul prezentării 

lucrării noastre în cadrul unei şedinţe de cerc pedagogic.  

     Pentru cazul că ar trebui să justific succesul nostru în această speţă, sau să-l împărtăşesc şi altor colegi, 

sper că tânăra revistă "Repere geografice" îmi va oferi, cu generozitate, spaţiu editorial. Desigur, mă 

grăbesc să şi mulţumesc anticipat pentru această ofertă şi, totodată, să salut apariţia publicaţiei în peisajul 

nostru didactico-ştiinţific. 

     Lucrarea noastră monografică a apărut ca embrion cu patru-cinci ani înainte de a se materializa în 

produs finit. Am pornit de la unele note monografice ale unor dascăli locali, ce ne-au precedat, şi de la 

unele însemnări personale, în domeniu, aflate în portofoliile celor care urma să devenim coautorii lucrării. 

Desigur că ambiţiile noastre depăşeau acest mult prea modest inventar. Ştiam bine că realizarea 

proiectului implică o documentare serioasă, că documentele de arhivă şi lucrările în domeniu trebuiau să 

asigure suportul ştiintific pentru ceea ce doream să realizăm. 

     Aspiraţia noastră culturală, prin urmare, ar fi rămas de natură utopică în afara unei echipe. Doi 

profesori de istorie-geografie (subsemnatul şi prof. Ioan Leleu), un profesor de română (prof. Viorica 

Apostol) şi trei învăţători dedicaţi nu numai procesului instructiv-educativ - toţi cu gr. I -, dar şi animatori 

şi investigatori spirituali ai satului (Alexandrina Leleu, Gheorghe Pârlea si Gelu Hogaş), am decis că ne 

stă în putere să spargem gheaţa în privinţa acestui gen de realizare pe meleagurile noastre. Cei cinci colegi 

mi-au acceptat coordonarea şi şi-au asumat segmentele monografice în care aveau resurse. Personal, pe 

lângă unele capitole/subcapitole istorico-geografice, de care m-am ocupat individual sau/şi în coautorat, 

am realizat şi iconografia Monografiei, pentru toate segmentele componente.  

     În plus, am beneficiat şi de opera hazardului (poate a destinului?). L-am întâlnit pe universitarul de la 

Chişinău, conf. dr. Vasile Şoimaru, care-şi căuta strămoşii în satele comunei noastre. Domnia sa i-a şi 

găsit; în plus, ne-a furnizat în jur de treizeci de documente, din arhivele Chişinăului, care acopereau un 

interval de patru secole (evident, cu intermitenţe) din istoria satelor comunei Miroslăveşti. 

     Apoi, tot ca o coincidenţă, a aparut în drumul nostru generosul şi pasionatul dascăl băcăuan, prof. dr. 

Ioan Murariu, istoric (în severul sens al cuvântului), care, cu antrenamentu-i specific, ne-a procurat 

informaţii, documente pe filiera Bacău şi ne-a oferit lucrări proprii şi ale unor cunoscuţi, ca modele 
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monografice. Tânărul profesor de istorie Vlad Hogaş, pe atunci student, ne-a dat şi el o mână de ajutor în 

obţinerea unor documente din surse ieşene.  

     Însumând informaţiile obţinute pe cont propriu, prin cercetarea unor documente din Arhivele Sucevei 

şi lucrări de autori consacraţi in domeniile care acoperau sfera genului de lucrare la care ne-am angajat, cu 

cele obţinute prin colaboratori, am trecut la redactarea propriu-zisă, experimentând stângaci, cu acest 

prilej, şi utilizarea computerului. 

     Desigur, o acţiune de asemenea anvergură presupunea şi consultanta unor cadre universitare cu 

autoritate în materie. Am îndrăznit să-i cerem oficiile de mentor reputatului geograf prof. dr. doc. Petre 

Gâştescu, fiu al meleagurilor noastre. A avut generozitatea să ne verifice proiectul şi să ni-l adnoteze; în 

plus,  ne-a trimis informaţii de înaltă ţinută ştiinţifică de geografie fizică locală. Prof. univ. dr. Mihai 

Iacobescu de la Universitatea suceveană, căruia îi datorez formaţia mea profesională, a avut de asemeni, 

bunavoinţa de a ne verifica manuscrisul şi de a ne onora, alături de universitarul bucureştean menţionat, 

cu  intervenţii introductive în lucrarea noastră. 

       În final, a rezultat o lucrare cu şapte capitole, acoperind informaţii şi comentarii ţinând de aspecte 

geografice, mărturii istorice, cultură, tradiţii sport, instituţii administrative, majoritatea capitolelor 

conţinând şi subcapitole. Desigur, lucrarea conţine, inevitabil, un segment dedicat Fiilor satului.  

      Ca un element creativ, Monografia cuprinde şi un capitol ieşit din tipar, care întregeşte segmentul Fiii 

satului prin investigarea legăturilor lui Mihail Sadoveanu cu microuniversul nostru local, aspect remarcat 

şi de autorul articolului din Cronica: "...fericit întregit (capitolul dedicat personalitatilor) cu un capitol 

seducător, (...) în care lecturăm cu încântare, ca şi cum am avea de a face cu pagini de pură estetică...".  

     Pentru a fi în consonanţă cu profilul revistei, voi face referire, în continuare, la câteva aspecte istorico-

geografice ale monografiei.  

     Unul din elementele motivaţionale ale realizării noastre e de natură didactică. Introducerea 

disciplinelor opţionale în şcoală, cu diversitatea lor de domenii, cele mai multe fiind conexe disciplinelor 

şi ariilor curriculare, ne-a pus în faţa nevoii de a căuta şi prelucra didactic conţinuturi pentru una dintre 

cele mai solicitate discipline opţionale de către elevii noştri: Istoria şi/sau Geografia locală.  

      Monografia comunei Miroslăveşti întruneşte acum acest deziderat al şcolii prin capitolele: Aspecte 

geografice (Cadru natural, Evoluţia demografică de la prima catagrafie şi până în prezent, Economia în 

perioada 1945-2004, Aspecte ale calităţii mediului), Mărturii istorice (Dovezi arheologice şi 

documentare, Evoluţia comunei Miroslăveşti ca unitate administrativ-teritorială, De la obştile săteşti la 

satele de azi, Comuna Miroslăveşti - scena a teatrului de război, Ecoul Revoluţiei din Decembrie în 

satele noastre), Din activitatea unor instituţii specifice comunei (primărie, miliţie/poliţie, dispensar 

uman/veterinar), Miroslăveşteni pe meridianele Globului.  

     Monografia conţine şi un inventar de 38 de copii de documente istorice, cele privind prima atestare 

documentară a satelor comunei noastre fiind fotocopii în slavonă (din colecţia Mihai Costăchescu - 

Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare).   

     Din aceste capitole/subcapitole se pot afla informaţii, necunoscute până acum, despre istoricul şi 

aspectele geografice ale meleagurilor noastre, informaţii contextualizate la nivelul macro-teritorial; unele, 

consideră câţiva cititori  şcoliţi ai lucrării noastre, chiar spectaculoase. Aceste referiri vizează, spre 

exemplu, aspecte rezultate din cercetările dr. ing. Ionel Lupu, în domeniul dendrologiei, pe mostre de 

lemn fosil prelevate din aluviunile râului Moldova, în arealul comunei noastre. În acelaşi areal, istoric de 

data aceasta (chiar daca, administrativ, e in componenţa comunei vecine), avem informaţii deosebit de 

autorizate privind aşezările premergătoare satelor noastre din perioada formării poporului roman, urmare 

a cercetărilor arheologice de la Davideni-Spieşti. Apoi, a fost o surpriză si pentru noi, după ce am intrat în 

posesia unei copii a planului bătăliei de la Războieni, să aflăm că doua sate ale comunei noastre (Miteşti 

şi Verşeni) erau incluse in "harta" strategică a respectivului eveniment istoric. Informaţiile consistente 

legate de existenţa unui sat dispărut al comunei noastre (Năvrăpeşti) şi de proprietarii care i-au dat numele 

lărgesc orizontul cunoaşterii în rândul localnicilor, care nu ştiau despre Năvrăpeşti, această aşezare de 

sine stătătoare timp de secole, decât că e numele vechi al unei părţi din satul Miroslăveşti.       
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      Extinderea informaţiilor istorico-geografice şi în afara microuniversului local, în subcapitolul Repere 

geografice cu rezonantă istorică pentru comuna Miroslăveşti, subliniază, chiar şi sumar, contextul 

regional al evoluţiei aşezărilor noastre în decursul istoriei. 

      Pentru că nu vreau să abuzez de spaţiul oferit de revista Repere geografice, în detrimentul unor colegi 

care ar putea împartăşi experienţe asemănătoare sau de altă natură, am să mai adaug doar faptul că 

realizarea unei asemenea lucrări cere un efort deosebit şi că motivaţia intrinsecă are rolul hotărâtor în 

împlinirea unui asemenea proiect. Răsplata extrinsecă are mai puţină importanţă, câtă vreme efortul a 

câtorva sute de ore capătă echivalentul abstract al unui punct (sau poate două) dintr-un necesar de peste o 

sută, pentru concretizarea într-o eventuală recompensă “oficială”. Obişnuinţa dascălior (rurali, de regulă) 

cu aceasta stare de lucruri le-a creat un organ special, existent şi în anatomia noastră (a celor pe care-i 

reprezint în acest modest demers), organ care vibrează şi la recompense de genul: produsul lui/lor e "un 

reper editorial in domeniu"sau, "lecţia predecesorilor, din strălucita Scoală Gusti, (...) are ecou şi peste 

vremi urgisite, peste generaţii bântuite de himere fatale", în cazul de fată, prin "cronicarii de la 

Miroslăveşti ".   

PODGORIA IAŞI - ASPECTE AMPELOGRAFICE ŞI ECONOMICE 

Prof.  Dana Elena Coman,  Şcoala Normală ”Vasile   Lupu” Iaşi  

                                                       Prof.  Bogdan Coman, Şcoala „ I. Teodoreanu” - Victoria 
 

Diversitatea condiţiilor de complex natural şi criteriile social-economice fac ca plantaţiile 

viticole să fie neuniform repartizate. Aceeleaşi motive, la care se adaugă şi tradiţia de cultură a 

viţei de vie, determină ca unele din aceste plantaţii, în special cele cu vii nobile, să ocupe 

întinderi mari, consacrate, cunoscute sub numele de podgorii, centre viticole şi plaiuri, iar altele, 

mai mici, să fie risipite sub formă de vii răzleţe, aşa cum sunt majoritatea plantaţiilor de hibrizi 

direct producători. 

Podgoria este o unitate teritorială naturală şi tradiţională, care se caracterizează prin 

condiţii relativ asemănătoare privind factorii ecologici, direcţiile de producţie, soiurile cultivate 

şi tehnologiile viti-vinicole aplicate care conduc la obţinerea unor producţii cantitative şi 

calitative cu caracteristici asemănătoare. 

Centru viticol cuprinde un areal mai mic, inclus într-o podgorie sau în afara acesteia 

(centru viticol independent), concentrat, în general, în jurul unei localităţi cu importanţă 

economică şi socială. Centru viticol se caracterizează prin factori proprii de climă, sol, soiuri sau 

sortimente cultivate, precum şi prin agrotehnică şi tehnologie asemănătoare, iar produsele 

obţinute au însuşiri calitative specifice. 

Plaiul viticol este un teritoriu mai restrâns, care cuprinde plantaţiile de vii situate pe aceeaşi 

formă de relief şi aparţine obligatoriu unei podgorii sau centru viticol. 

În Romănia există 39 podgorii, 172 centre viticole şi un număr şi mai mare de plaiuri 

viticole. 

 Podgoria Iaşi este situată în est-nord-estul Podişului Moldovenesc, în zona de contact a 

Câmpiei Colinare a Moldovei cu Podişul Central Moldovenesc, contact marcat de impunătoarea 

„ Coastă a Iaşului”. În cadrul podgoriei se disting următoarele centre viticole: Centrul viticol 

Copou ( cu plaiurile: Aroneanu, Şorogari, Copou, Breazu, Rediu, Valea Lupului ), centru viticol 

Uricani ( cu plaiurile: Uricani şi Găureni ), centru viticol Bucium ( cu plaiurile: Bucium,  Vişan, 

Bârnova, Pietrăria, Vlădiceni ), centrul viticol Tomeşti ( cu plaiurile: Tomeşti, Goruni, Chicerea 

), centrul viticol Galata ( cu plaiurile: Miroslava, Galata, Balciu, Valea Adâncă,  Cetăţuia, 

Hlincea ). 
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Cadrul natural îndeplineşte multe dintre condiţiile de habitat ale viţei de vie, atât în ce 

priveşte factorii suport (lito-morfo-pedologici ) cât şi cei externi ( bioclimatici ).  Doar versanţii 

cu ample procese gravitaţionale, unele extreme termice nocive şi deficitul din sezonul cald de 

umiditate ridică unele probleme ce nu pot fi subestimate în vederea unor producţii constant 

ridicate şi de calitate superioară. Cu excepţia Uricaniului, renumit prin vinurile sale roşii, în 

frunte cu Feteasca neagra, în toate celelalte centre viticole se produc vinuri albe. 

 Dintre cele îndreptăţite la denumire de origine, Feteasca albă se bucură de cea mai mare 

popularitate; iar despre Aligote se spune că „ la Iaşi şi-a găsit cea de-a doua patrie”. În centrele 

viticole Copou, Bucium, Comarna se produc vinuri albe superioare din soiurile: Fetească albă, 

Fetească regală, Aligote şi Muscat Ottonel. În centrul viticol Uricani, în afară de Fetească neagră, 

se mai cultivă: Merlot, Cabernet Sauvignon, Oporto, Băbească neagră, pentru vinuri roşii 

superioare. Dintre soiurile de masă, se cultivă: Chasselas dore, Chasselas rose, Coarnă şi Muscat 

de Hamburg.  

Podgoria Iaşi se confruntă, în prezent, cu o serie de probleme legate de modificări în  

utilizarea terenurilor cultivate cu viţă de vie, transformări produse îndeosebi după 1990 şi 

efectele acestora asupra elementelor componente ale geosistemului ( efecte pozitive , dar mai 

ales negative). Transformările au fost determinate, în primul rând, de aplicarea legii 18 din 1991. 

Acestă lege conţine două prevederi care nu sunt de natură să creeze condiţii favorabile pentru 

cultura viţei de vie şi a agriculturii româneşti in general. 

Prima prevedere se referă la punerea în posesie a proprietarilor, care se face de regulă pe vechile 

amplasamente. A doua prevedere stipulează dreptul la succesiune până la gradul IV de rudenie, 

ceea ce a condus la fragmentarea axcesivă a terenurilor cultivate anterior cu viţă de vie. După 

reîmproprietărire, tendinţa generală a fost şi este de schimbare a modului de folosinţă a 

terenurilor , în special pentru construcţii de locuinţe, iar în lipsa fondurilor de abandonare 

aterenurilor ( tip pârloagă ) . 

Viticultura este una din ramurile de bază a agriculturii din zonele temperate şi 

subtropicale. Viţa de vie face parte din familia  Ampelidacee, genul Vitis, fiind o liană, bogată în 

zaharuri uşor asimilabile, vitamine şi substanţe minerale. Este o plantă iubitoare de caldură, 

preferând climatul mediteranean şi cel temperat cu veri lungi şi călduroase.        Procesul său de 

creştere este strict legat de anumite praguri termice: creşterea la 10 
0 

C; deschiderea mugurilor la 

11-12
0
C; înflorirea la 15

0
C; creşterea boabelor la 22

0
C; maturizarea la 18- 19

0
C. În emisfera 

boreală limita de nord corespunde izotermei anuale de 9
0
C, iar cea de sud cu izoterma de 21

0
C. 

 Necesită o insolaţie de 2000-2900
0
C, precipitaţii de 450-1000 mm şi este puţin 

pretenţioasă faţă de sol; se dezvoltă pe soluri variate, valorificându-le pe cele slabe, nisipoase, 

scheleto- calcaroase. 

Importanţa economică şi socială a viticulturii cuprinde: valorificarea raţională a fondului 

funciar; bază de producţie pentru economia naţională; surse de producţie pentru export; sursă de 

venituri pentru populaţie, îmbunătăţirea alimentaţiei; locuri de muncă şi calificare profesională.  

  

Bibliografie:  
 „ Viticultură, ampelografie şi oenologie”- V. Cotea, V. V. Cotea ; Edit. Did. şi Pedag., Buc. (1985) 

 „ Geografia Agriculturii”- I. Muntele, Editura Universităţii „ Al. I. Cuza” Iaşi (2000) 

 „ Viticultură”- C. Ţârdea, L. Dejeu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (1995) 

 „Podgoriile şi Vinurile României”- V. D. Cotea, N Barbu, C. Grigorescu, V. V. Cotea, Editura Academiei, 

Buc. (2000) 

 „ Geomorfologie aplicată - Procese de degradare a regiunilor deluroase”- I. Ioniţă, Editura Universităţii” 

Al. I. Cuza 
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IMPACTUL  AŞEZĂRILOR DIN JUDEŢUL IAŞI  

ASUPRA MEDIULUI  

                                                                                                                    

 Prof. Marius Baciu, 

Grup Școlar ”A. Saligny”, Iași 

Dezvoltarea durabilă presupune protecţia mediului înconjurător, care reprezintă o cerinţă majoră 

în dezvoltarea societăţii şi are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii 

factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale şi asigurarea unor condiţii de viaţă sănătoase capabile să 

satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi a generaţiilor viitoare.  

Acest deziderat este greu de realizat în cadrul judeţului Iaşi ca urmare a existenţei unor capacităţi 

de producţie supradimensionate, a tehnologiilor uzate moral şi fizic, a insuficienţei sau lipsei unor 

mijloace financiare pentru procurarea unor echipamente de protecţie a mediului, precum şi datorită unui 

management orientat, în general, spre obţinerea unui profit imediat. Contextul legislativ actual oferă, în 

cea mai mare parte, cadrul general necesar reconsiderării problematicii de mediu din perspectiva 

dezvoltării durabile. 

Ca apreciere generală, tendinţa ultimilor ani  a fost de reducere a nivelului concentraţiilor 

diverşilor poluanţi, în primul rând, ca urmare a reducerii / sistării activităţii desfăşurată de unii agenţi 

economici, şi, în mai mică măsură, ca urmare a modernizărilor sau investiţiilor în domeniu. 

Sursele de poluare artificială sunt: activitatea industrială, activitatea agricolă, activitatea militară, 

exploatarea forestieră, gospodăria comunală, transporturile, turismul, comerţul, reţeaua sanitară, 

cercetarea tehnico-ştiinţifică, accidente tehnologice declanşate de către om, incendii. Amplificarea 

poluării se explică prin concentrare exagerată a populaţiei, orientarea greşită a activităţilor economice 

numai spre câştig rapid, fără să se ţină cont de capacitatea mediului, lipsa de educaţie şi conştiinţă 

ecologică a politicienişor, întreprinzătorilor, cât şi a unei părţi a populaţiei.  

Poluarea şi degradarea calităţii aerului în judeţul Iaşi se manifestă prin accentuarea efectului de 

seră, deteriorarea stratului de ozon şi acidifiere (ploi acide episodice au fost înregistrate în zona Bârnova).   

Principalele surse de poluare sunt: traficul rutier, centralele termice de cvartal, maşini de gătit, 

sobe, animale domestice, locuitori din zonele urbane şi rurale neracordaţi la reţea de canalizare, utilizarea 

diverselor tipuri de freon.  

 Principalii poluanţi sunt: dioxid de carbon, dioxid de sulf, monoxid şi dioxid de azot şi amoniac. 

În atmosferă sunt emise şi cantităţi importante de metale grele (Pb, Cd , Cr, Cu, Hg, Ni, Se, Zn) şi 
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poluanţi organici persistenţi. Sursele de poluare care emit aceste metale grele în atmosferă sunt 

reprezentate de: CET Iaşi, SC Fortus SA Iaşi, SC Phoenix SA Iaşi, CET II Iaşi, SC Asam SA Iaşi, SC 

Suprem SA Iaşi, Regionala CF Iaşi, SC Antibiotice SA Iaşi. În ultimii ani, se constată o creştere a 

emisiilor de compuşi organici volatili ce poate fi pusă, în special, pe seama intensificării traficului rutier. 

La nivelul judeţului Iaşi, în domeniul protecţiei calităţii aerului s-a derulat o serie de investiţii 

care au condus la îmbunătăţirea calităţii aerului. Dintre lucrările de investiţii la nivelul agenţilor 

economici de pe raza judeţului Iaşi, menţionăm: conversia cazanelor de 420 t / h de la funcţionarea pe 

lignit la funcţionarea pe huilă (cazan nr. 2), la SC Termoelectrica SA Iaşi - CET II Iaşi, investiţie ce 

contribuie la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor poluanţi; achiziţionarea de către SC Lafarge Agregate 

Betoane SA Iaşi a unei staţii de betoane moderne; modernizarea instalaţiilor de depoluare a aerului 

impurificat, emis în atmosferă, rezultat din activităţile industriale ale unor agenţi economici : SC Nicolina 

SA Iaşi, SC Suprem SA Iaşi, SC Mecanica Bucium SA Iaşi, SC Ceramica SA Iaşi, SC Unirea SA Iaşi, SC 

Antibiotice SA Iaşi, SC Moldoplast SA Iaşi, SC Tehnoton SA Iaşi ş.a.m.d.; realizarea de perdele vegetale 

de protecţie, perimetrale amplasamentelor agenţilor economici: SC Terom SA Iaşi, RAJAC IAŞI şi 

plantaţii de arbori şi arbuşti, perdele vegetale în zonele perimetrale suprafeţelor de depozitare a deşeurilor 

urbane : Primăria Municipiului Iaşi – Direcţia de Salubritate. 

Poluarea şi degradarea calităţii apelor de suprafaţă este influenţată de prezenţa aşezărilor şi a 

activităţilor economice. Astfel, apele curgătoare, apele stătătoare şi apele subterane sunt modificate 

calitativ de deversările menajere şi industriale din zonele urbane, dar şi rurale, de depozitarea 

necorespunzătoare a deşeurilor, de utilizarea necontrolată a pesticidelor, insecticidelor şi îngrăşămintelor 

în agricultură.  

În aceste condiţii, râul Prut îşi modifică caracteristicile după confluenţa cu râul Jijia (com. 

Prisăcani), râul Jijia la intrarea în judeţ (com. Andrieşeni) prezintă categoria degradat datorată surselor de 

poluare din judeţul Botoşani, iar după confluenţa cu râul Bahlui creşte concentraţia în ioni amoniu, 

substanţe organice, corespunzând tot categoriei degradat. Râul  Bahlui, până la Hârlău, este de categoria a 

II- a de calitate (apă utilizată pentru alimentarea cu apă a amenajărilor piscicole, a unor procese 

tehnologice industriale), trecând apoi în categoria degradat până la confluenţa cu râul Jijia. În aval de 

localitatea Podu Iloaiei primeşte aportul râului Bahlueţ ale cărui ape de categoria degradat contribuie 

împreună cu apele evacuate din staţia de epurare a municipiul Iaşi la menţinerea acestei calităţi. Râul 

Bahlueţ este degradat pe toată lungimea. Primeşte evacuările de la staţia de epurare Tg. Frumos şi alte 

surse de poluare difuze. Râul Nicolina, pe teritoriul municipiului Iaşi albia râului este regularizată, 

calitatea apei intrând în categoria „degradat”,  principalele surse de poluare fiind: unităţile industriale S.C. 

Moldoforest SA Iaşi, S.C. Fortus SA Iaşi şi halda de zgură a S.C. Fortus SA. De asemenea, populaţia 

riverană constituie o importantă sursă de poluare prin depozitarea în albia râului a diferitelor categorii de 

deşeuri menajere sau prin evacuarea directă a apelor uzate menajere în cazul riveranilor neracordaţi la 

reţeaua de canalizare a Municipiului Iaşi. 

Se poate conchide că poluarea apelor este cauzată, în general, de marii poluatori 

industriali, fapt la care concură şi starea proastă şi capacitatea redusă de epurare a apelor de către 

staţiile orăşeneşti. De asemenea, calitatea  apelor de suprafaţă şi a celor subterane este influenţată 

negativ de multitudinea de accidente care s-au petrecut în ultimii ani la mai multe dintre 

întreprinderile mari din regiune, aflate încă în activitate sau pe cale de dezafectare, având ca 

rezultat distrugerea echilibrului natural şi a biodiversităţii. 

Poluarea şi degradarea solurilor este evidentă atât în mediul rural, dar, mai ales, în 

mediul urban prin acoperirea cu asfalt, prin depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, prin 

deversarea apelor uzate, prin utilizarea necontrolată a pesticidelor, insecticidelor şi 

îngrăşămintelor, prin practicarea unei agriculturi necorespunzătoare, prin eliminarea şi 

depozitarea dejecţiilor de la combinatele zootehnice, prin irigare excesivă etc. De exemplu, în 

apropierea oraşului Iaşi, triunghiul Ţuţora – Holboca - Tomeşti, este afectat de poluare din surse 

majore cum ar fi CET II Iaşi, depozitul de deşeuri menajere Tomeşti, Staţia de epurare a 
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municipiului Iaşi, proximitatea zonei industriale a oraşului, cariera de argilă a SC Ceramica SA 

şi SC Comtom SA Tomeşti. Surse majore de poluare a solului sunt şi SC Fortus SA Iaşi (nisipuri 

turnătorie), SC Antibiotice SA Iaşi, SC Terom SA Iaşi (halde nămoluri), CET II Holboca 

(cenuşă, zguri), SC Comtom SA Tomeşti (combinat zootehnic).  

             Poluarea şi degradarea vegetaţiei şi faunei. La nivelul judeţului nu se înregistrează o 

afectare gravă a vegetaţiei şi faunei. Cu toate acestea nivelul de poluare ridicat din unele zone ale 

judeţului a dus la reducerea efectivului unor specii. Pentru a respecta realitatea trebuie sesizat 

faptul că reducerea faunei judeţului se datorează în mare măsură şi braconajului. În mediile 

urbane vegetaţia naturală a fost înlocuită cu o vegetaţie exotică, iar fauna naturală înlocuită cu 

specii de animale specifice mediului urban (şobolani, câini, pisici). Şi în mediul rural putem 

vorbi de o înlocuire a vegetaţiei şi faunei naturale, dar, în acest caz, legătura cu caracteristicile 

mediului natural este mult mai strânsă.O problemă deosebită o constituie deşeurile menajere şi 

industriale ce rezultă în cantităţi mereu sporite şi care sunt preluate în vechile halde orăşeneşti şi 

comunale, dar care afectează şi alte suprafeţe de teren prin depozitări necontrolate.În structura 

deşeurilor urbane, cea mai mare pondere o au deşeurile menajere (75–80%) categorie ce include 

reziduurile care provin din locuinţe, din instituţii sau unităţi economice diverse (comerţ, 

industrie), urmate de deşeurile stradale (10–12%), de nămolul de epurare orăşenesc (7–9%), 

precum şi de alte deşeuri, cum ar fi cele din demolări (7–9%), excavaţii etc. (3–4%).Deşeuri de 

tip urban se produc şi în mediul rural, unde ponderea cea mai mare o au deşeurile din agricultură, 

care sunt incluse în categoria „deşeuri de producţie”. Din păcate, în mediu rural lipsesc aproape 

în totalitatea spaţiile salubre de depozitare a deşeurilor. 

În general, spaţiile de depozitare a deşeurilor nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

normele de mediu şi de cele sanitare. Ca urmare, cele mai multe dintre aceste depozite, care nu 

sunt realizate corespunzător, atât sub aspectul protecţiei mediului în zona amplasamentului, cât şi 

al distanţei faţă de centrele populate, sunt adevărate surse de poluare şi focare de infecţie publică. 

Depozitul de deşeuri municipale care deserveşte oraşul Iaşi, amplasat la marginea satului 

Tomeşti, îşi face simţită prezenta pe zeci de kilometri pătraţi, datorită mirosurilor care sunt 

împrăştiate de vânt. Ca urmare, viaţa oamenilor din Tomeşti, Dancu şi din alte aşezări învecinate 

este un adevărat coşmar, mai ales în sezonul cald, când mirosurile emanate de gunoaiele în 

descompunere devin insuportabile. La toate acestea se adaugă şobolani, pisici şi câini vagabonzi, 

care măresc pericolul răspândirii unor molime.  
 Aruncarea la întâmplare a deşeurilor urbane, în spaţii neamenajate, a condus, pe parcursul mai 

multor ani, la acumularea acestora şi la un impact periculos asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Aproape fără excepţie, s-a ajuns ca „gunoiul nostru cel de toate zilele” să facă parte din peisajul cotidian 

al localităţilor din România. Deşi toată lumea se lamentează de mizeria din jur, sunt puţini cei care 

încearcă să preîntâmpine sau să limiteze aceasta situaţie. 

În ceea ce priveşte mediul rural, situaţia este şi mai proastă, deoarece, aşa cum s-a arătat, 

salubrizarea localităţilor se realizează, cu precădere, la nivelul aşezărilor urbane şi doar unele sate, situate 

în apropiere de marile oraşe, beneficiază de un astfel de serviciu. Ca urmare, populaţia satelor noastre 

recurge, ca şi mulţi locuitori din oraşe, la depozitarea necontrolată a deşeurilor din gospodărie – menajere 

şi agricole. Eliminarea gunoaielor se face, cel mai frecvent, prin aruncarea acestora în albia râurilor sau în 

cele mai apropiate oraşe din marginea satelor. 

Pe lângă rezidurile rezultate din activităţile umane menajere, industriile produc o serie de deşeuri. 

Majoritatea deşeurilor periculoase provin din industria chimică (organică şi anorganică), de la rafinarea 

petrolului, din procesele termice etc. De exemplu, societatea „Metadet” S.A. din Fălticeni (fosta fabrică 

de detergenţi şi plexiglas) este răspunzătoare de producerea unui accident (în anul 2001) ce a afectat şi 

judeţul Iaşi, catalogat drept o catastrofă ecologică fără precedent în această zonă a ţării, ce s-a datorat 

poluării masive cu cianuri şi amoniac a unor cursuri de apa. Substanţele toxice deversate au ajuns în râul 
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Somuzul Mare şi, prin intermediul acestuia, în Siret, având ca efect distrugerea faunei piscicole pe zeci de 

kilometri. Ca urmare, sute de kilograme de peşte otrăvit, care a ieşit la suprafaţa apei, au fost prinse de 

locuitorii mai multor sate, aparţinând, în special, comunei Lespezi (judeţul Iaşi). Mai mult, anumite 

cantităţi de peşte au ajuns să fie vândute ilegal în oraşul Paşcani şi chiar Iaşi. În urma consumului de peste 

contaminat cu cianuri, peste 60 de persoane au fost spitalizate, iar alte peste 150 au făcut analize si au 

urmat un tratament ambulatoriu.  

Un pericol deosebit pentru starea mediului înconjurător şi sănătatea populaţiei este reprezentat de 

deşeurile periculoase din agricultură, între care atrag atenţia, în mod special, deşeurile de pesticide 

(insecticide, fungicide, erbicide etc.) şi ambalajele acestora. Cantităţi importante de astfel de reziduuri 

sunt abandonate la fostele IAS-uri si CAP-uri, nefiind luate în evidenţa organelor de stat. În cele mai 

multe cazuri, din aceste depozite ale nimănui, fără supraveghere şi lăsate de izbelişte, deşeurile toxice 

ajung, datorită inconştienţei oamenilor şi intemperiilor, să se împrăştie şi să contamineze solul, nivelul 

freatic sau apele de suprafaţă.  

Şi combinatele zootehnice au efecte negative asupra mediului. De exemplu, în cazul combinatului 

zootehnic Comtom – Iaşi, apele uzate încărcate cu dejecţiile rezultate sunt trecute prin staţii de epurare, 

iar apoi, după decantare, sunt trimise la staţia orăşenească de epurare şi deversate în râul Bahlui. 

Nămolurile rezultate după decantare sunt depozitate în batalurile întreprinderii, pe terenuri scoase din 

circuitul agricol, care acoperă circa 15 ha la Tomeşti şi suprafeţe mai mici în cazul celorlalte ferme (2 ha 

la Erbiceni, 3 ha la Belceşti, etc.). Aceste informaţii sunt conform datelor publicate în lucrarea Studii – 

caz privind surse şi areale poluate în jurul judeţului Iaşi (inclusiv caracterizarea fizico – chimică a 

arealelor poluate), elaborată de O.S.P.A – Iaşi, 1994. 

  În general, principala caracteristică a acestor reziduuri zootehnice o constituie conţinutul foarte 

ridicat de materie organică uşor degradabilă; de aici, rezultă şi principalul lor efect poluant pentru apele în 

care se deversează, respectiv: reducerea cantităţii de oxigen din apă (ce poate ajunge la zero) care duce la 

dispariţia peştilor şi dezvoltarea exagerată a plantelor acvatice, apariţia de materie organică 

nemineralizată în suspensie sau sedimentată  (care prin descompunere măreşte concentraţia de elemente 

nutritive din apă şi duce la eutrofizare), formarea de substanţe toxice rezultate din descompunerea 

anaerobă ca: amoniacul, hidrogenul sulfurat, etc. (Nastea şi Dumitru, 1986). 
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ASPECTE  PRIVIND  MOBILITATEA  INTERNĂ  

A  POPULAŢIEI  ROMÂNIEI  ÎN PERIOADA  1989-2005 
 

 

Prof. Papaghiuc Lidia, Liceul ’’Al. I. Cuza’’-Iaşi                                                       

                                                                         Prof. Papaghiuc Vasile, Şcoala ’’Ion Ghica’’-Iaşi 
 

   Intervalul 1989-2005 se suprapune unei schimbări profunde în direcţia evoluţiei mobilităţii în 

România. Anul 1990 reprezintă, datorită măsurilor legitime ce vizau deschiderea frontierelor şi 

facilitarea rezidenţie în anumite oraşe, momentul descătuşării unei presiuni migraţionale acumulate 

anterior perioadei. Ca urmare în 1990 migraţia internă şi externă ating valori maxime valabile pentru 

întreaga perioadă postdecembristă. Din 23.206.720 locuitori îşi schimbă domiciliu 786.471 ( şi din 

categoria acestora ,69,8%,adică 691.803 persoane aleg mediul urban). Spre exterior, deschiderea 

frontierelor după o lungă perioadă restrictivă declanşează un adevărat „exod” al românilor. 

       Conform datelor statistice numai în 1990 au ieşit în afara graniţelor 96 929 persoane, cei mai 

mulţi pe considerente etnice (germani, maghiari). 

      Migraţia internă urmează un curs dependent în mare parte de trei „repere”: anularea resticţiilor 

de stabilire a domiciliului în marile oraşe, apariţia Legii fondului funciar (Legea nr.18/1991) şi 

„dezindustrializarea”. 

       Posibilitatea stabilirii domiciliului în marile oraşe se manifestă la nivelul migraţiei interne sub 

forma unei reminiscenţe târzii a cunoscutului „exod rural-urban” declanşat în anii ’06 ca urmare a 

industrializării. Amploarea fenomenului face ca în 1990 să se atingă valoarea maximă a ratei 

migraţiei interne (33,9‰) nivel diminuat substanţial în anii  următori sub imperiul schimbărilor ce se 

prefigurează în cadrul economiei naţionale. 

      Restructurarea industriei ce a urmat a redus rolul marilor complexe industriale atât din perspectiva 

ocupării forţei de muncă, cât şi a producţiei alimentând indirect fenomenul migratoriu. O primă etapă 

de restructurare a activităţilor economice aferentă anilor 1991-1994 şi centrată pe industria urbană 

aduce cu sine disponibilizări de personal înregistrându-se implicit o creştere a şomajului (11,2%-

1994). A doua etapă corespunde perioadei 1996-1999 şi este axată pe restructurarea unor activităţi din 

domeniul industriei extractive şi metalurgice. Este momentul când se produc masive disponibilizări în 

zona Deva-Hunedoara-Valea Jiului. 

      Restructurarea industriei la nivel naţional, cunoscută şi sub termenul de „dezindustrializare”va 

modifica structura populaţiei ocupate, pe ramuri economice şi pe regiuni, prin migrarea personalului 

disponibilizat fie spre zona cu un potenţial de ocupare mai ridicat fie spre zone agricole în timp ce o 
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altă parte devin şomeri sau părăsesc piaţa forţei de muncă. De remarcat şi faptul că piaţa muncii 

prezintă un grad ridicat de instabilitate ca urmare a restructurării sectorului de stat în avantajul 

sectorului privat, ultimul cu o vulnerabilitate mai ridicată la şomaj. 

Asociat activităţilor industriale, mediul urban capătă valenţe nedorite: şomaj urban în creştere, 

nivel scăzut al veniturilor, costuri ridicate ale locuinţelor şi utilităţilor. 

     Pe piaţa forţei de muncă se poate vorbi chiar de fenomenul de „deprofesionalizare” cu schimbarea 

comportamentului faţă de vocaţia şi cariera pentru care persoanele disponibilizate optează iniţial. 

      Perioada 1997-2005 transpare prin evoluţia unui fenomen unic în istoria migraţiei româneşti: 

fluxul urban-rural domină fluxul rural-urban (în 1997 numărul sosirilor în mediul urban – 144 034 

locuitori, numărul sosirilor în rural – 158 545 locuitor, cu o rată a migraţiei interne rural-urban de 

5,9‰ şi urban-rural de 6,7‰). Cunoscută ca „migraţie de revenire”înregistrează valori maxime în 

judeţele Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, dar şi în unele judeţe din Moldova  (Botoşani, 

Neamţ). Astfel de fluxuri au loc în judeţe mult mai dezvoltate către judeţe cu slab dezvoltare. Pe 

teritoriului ţării, se observă că migraţia de revenire din urban în rural a fost mai intensă în judeţele 

sărace din jurul a trei centre urbane : Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi antrenând persoane plecate în anii 

’06. 

           Un rol secundar în alimentarea acestui tip de migraţie l-a avut aplicarea Legii fondului funciar 

(Legea  nr.18/1991) corelat cu imposibilitatea integrării pe piaţa muncii a persoanelor disponibilizate. 

Prin politica de restituire a pământului cea mai mare parte a suprafeţei arabile (aproximativ 10 

milioane ha) a trecut în proprietatea a 3,5 milioane gospodării care deţin în medie 2 ha teren. 

    În sprijinul acestor afirmaţii vine şi statistica ponderii populaţiei active în sectoarele industrie şi 

agricultură, la nivelul anilor 1990 şi 2001( în industrie în 1990-38% iar în 2001-23% în timp ce în 

agricultură ponderea populaţiei ocupate creşte de la 29% în 1990 la 41% în 2001).  Reprezentarea 

grafică a migraţiei interne pe medii (urban/rural) scoate în evidenţă schimbările de sens ale fluxurilor 

migratorii. 

 

Tab.nr.1. Structura fluxurilor migraţiei interne urbane(U) şi rurale(R), deteminate de   

schimbarea domiciliului în perioada 1991-2004 

 
Anii 

Medii 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

R-U 10,7 9,4 6,9 6,6 5,9 5,9 5,6 4,9 4,7 3,9 5,7 6,2 6,6 6,6 

U-R 2,5 3,8 3,4 4,7 5,8 6,7 7,9 7,7 8,3 8,1 7,8 9,5 9,8 12,0 

U-U 4,3 5,8 5,0 5,6 6,1 6,5 6,1 5,9 6,0 4,7 6,4 7,2 7,8 8,1 

R-R 4,7 6,3 5,7 6,5 7,8 7,0 7,6 6,4 5,9 5,5 5,6 6,8 6,3 7,9 

Total 11,3 12,9 10,6 11,7 12,8 13,0 13,4 12,3 12,3 10,9 12,7 14,7 15,3 17,1 

 
Fig.nr. 1 
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Fig.nr.2 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.3 
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      Analiza distanţei deplasărilor arată în timp tendinţa de reducere a distanţelor de migrare prin atenuarea 

fluxurilor migraţiilor interjudeţene concomitent cu accentuarea fluxurilor migraţiei intrajudeţene. La 

aceasta au contribuit: restructurarea sau scăderea importanţei unor centre industriale spre care migrau 

îndeosebi persoane din zonele cu excedent demografic, apariţia şi dezvoltarea unor activităţi în centrele 

urbane, mai apropiate care exercită atracţie pentru persoanele migrante. Elocventă este situaţia la nivelul 

anilor 1990, 1996,2002. 

 

Fig.nr. 4 

 
 

            Comparând soldul migratoriu pe cele opt regiuni de dezvoltare se observă similitudini cu situaţia 

anterioară anului 1990, soldul migratoriu negativ fiind întâlnit în cazul Munteniei (exclusiv Bucureşti), 

Moldova şi Oltenia iar regiunile care manifestă în continuare capacitate de atracţie rămân: Banatul, 

Municipiul Bucureşti, Dobrogea (îndeosebi Constanţa) .   

      Ponderea structurii pe grupe de vârstă din analiza fluxului migratoriu la nivelul anului 2002 este 

valabilă în linii mari întregii perioade cu predominarea populaţiei cuprinse între 20-34 ani (în cazul anului 

2002 cumulând 42,7% din populaţia totală). După vârsta de 35 de ani nivelul schimbărilor de domiciliu 

fiind mult mai redus, cu tendinţă evidentă de scădere la persoanele vârsnice (60 ani şi peste 60 de ani). 
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Fig. nr.5 

  
    

     Deschiderea graniţelor după 1989 şi frustrările inerente substantiale a veniturilor au determinat 

creşterea rapidă a migraţiei externe. Dacă în anii ’91-’92 plecarea „afară” era o modalitate de a 

suplimenta celelalte venituri, după ’96-’98 devine principala sursă de existenţă. Deşi în majoritatea 

cazurilor emigranţilor nu au fost recunoscute pregătirea şi valoarea forţei de muncă, acestea au fost 

recompensate cu mult peste salariul ce ar fi primit în ţară.    Fenomenul migraţiei externe definitive de la 

începutul anilor 1990 a fost înlocuit ulterior cu o migraţiune externă temporară, fără schimbarea 

rezidenţei, având motivaţie economică. Cunoscută sub denumirea de „migraţie internaţională 

circulatorie”, este practicată ca strategie economică complementară la nivelul gospodăriei sau pentru 

tineri – strategie alternativă de viată (posibilităţii de a fi şomer în România). 
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ASUPRA CONCURSURILOR SCOLARE 

 

    “Capul tânărului nu este un vas pe care trebuie să-l umpli,                             Profesor Emil Butnăraşu, 

ci o făclie pe care trebuie s-o aprinzi” (din filosofia lui Socrate)           Şcoala “Alexandru cel Bun”, Iaşi 
 

1. Starea concursurilor şcolare în general şi a concursurilor geografice în particular. 

           1.1. Concursul este conceput ca o întrecere bazată pe performanţă. El îşi propune o 

selecţie a valorilor în urma unor confruntări. Scopul ca şi rezultatul concursului este realizarea 

unei ierarhii, a unui clasament după anumite criterii. În majoritatea cazurilor, concursurile 

geografice practică o strategie de evaluare axată în special pe selecţia de tip normativ. Se 

inventariază cunoştinţe şi se dau teste de inteligenţă, performanţele unui elev fiind judecate în 

raport cu performanţele altui elev. Aşadar avem de-a face cu o evaluare tradiţională, predominant 

normativă, „la dispoziţia profesorului”, organizată în jurul ideii de control, sancţiune, selecţie şi 

premiere. Profesorul dispune de evaluare pentru a verifica dacă elevii şi-au însuşit ceea ce 

trebuiau să-şi însuşească. 

În evaluarea obişnuită practicată de profesori pe scară largă se pune accent pe produsele 

învăţării, pe partea vizibilă a unui proces care rămâne invizibil. Se evaluează produsele unor 

comportamente şi nu comportamentele. Se iau în consideraţie doar rezultatele, urmele vizibile 

ale competenţelor, şi nu competenţele. În raport cu obiectivele învăţării reflectate în evaluare, 

evaluarea tradiţională este centrată pe obiectivele cognitive, de stăpânire a materiei. Tehnicile de 

evaluare utilizate în acest caz sunt cele structurate (cu răspunsuri închise, anticipate, axate pe 

obiectivitate), care conduc la o învăţare reproductivă şi la rezultate uniforme ale învăţării. 

Instrumentele evaluării vor măsura cunoştinţele elevilor în raport cu un etalon preexistent.  

1.2. Aceste tipuri de concursuri şcolare care vizează doar produsul final, nu şi procesul 

realizării acestui produs vor scoate în prim plan doar elevii ascultători, silitori şi cu o bună 

memorie, dar nicidecum elevii cu disponibilităţi spre cercetare, creativitate. Performanţele se 
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obţin prin travaliu, prin obişnuinţa de a aduna multe cunoştinţe, de a rezolva pe anumite căi ştiute 

diverse probleme. Evaluarea tradiţională predominant de tip normativ va identifica inteligenţa 

generală ca aptitudine şcolară şi ca model de succes şcolar; şi va promova gândirea convergentă, 

reproductivă. Elevii, educaţi în latura formativă a învăţării, în spiritul creativităţii, vor fi 

totdeauna dezavantajaţi 

În plus, concursurile concepute în baza evaluării strict normative şi în spiritul concurenţial pot 

genera rivalitate între elevi, lipsa cooperării şi solidarităţii.. 

2. Argumente pentru orientarea concursurilor geografice către forme de evaluare mai 

obiective 

2.1. Evident că la concursuri, ca şi la orele curente din şcoală, toţi profesorii folosesc 

evaluarea normativă şi apreciază produsele finale (care poate fi figurative, simbolice, verbale sau 

semantice şi comportamentale).  

Problema se pune, de a alterna evaluarea de tip normativ cu cea de tip formativ. Dacă la orele de 

clasă, aceste două tipuri de evaluare trebuie folosite diferenţiat, acordând prioritate unuia funcţie 

de tipul lecţiei, la concursuri evaluarea formativă ar trebui să primeze, încurajând creativitatea 

şcolară.  

 2.2. De ce este necesară evaluarea formativă. 

Pedagogia modernă identifică inteligenţe multiple (Howard Gardner) ce se dezvoltă în 

combinaţii unice pentru fiecare elev. Nu există persoane cu profiluri intelectuale identice. Elevii 

sunt diferiţi prin profile-le intelectuale native, ca şi prin căile pe care îşi dezvoltă aceste profiluri 

intelectuale. Activităţile şcolare, între care şi concursurile sunt în măsură să deschidă căi de 

afirmare potrivite profilelor intelectuale ale elevilor, să stabilească sarcini potrivite capacităţilor 

proprii care promit rezolvarea problemelor de tipul celor cu care se vor confrunta în viaţă. Şcoala 

trebuie să încurajeze la elevi libertatea de studiu, de explorare şi investi-gare, libertatea de 

exprimare, libertatea de a fi ei înşişi. După Howard Gardner, obiectivul şcolii actuale este 

substituirea şcolii uniforme printr-una cu adevărat centrată pe individ. 

2.3. Specificul evaluării formative. 

Evaluarea formativă are rolul de a forma, fiind în serviciul elevului. Ea se face pe parcursul 

învăţării, fiind axată pe procesul de realizare a produsului final, spre deosebire de evaluarea 

normativă care se face după învăţarea unei unităţi de studiu şi vizează doar verificarea 

cunoştinţelor însuşite (comparând ceea ce se observă cu o normă etalon). Evaluarea formativă 

permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia lor şi înainte de 

declanşarea unui proces cumulativ. Se bazează pe feed-back, de multe ori elevul ajutându-l pe 

profesor în stabilirea instrumentelor de evaluare. Elevul devine astfel actorul evaluării, 

participând la autoevaluare şi la propria sa formare. Aşadar, funcţia prioritară a evaluării 

formative (formatoare) este accea de a-l ajuta pe elev să înveţe. Elevul are prilejul să-şi dea 

seama ce învaţă, cum învaţă şi de ce reuşeşte să înveţe. 

La concursurile geografice, evaluarea formativă stimulează elevii creativi, cu 

disponibilităţi aptitudinale şi intelectuale pentru creaţia ştiinţifică sau şcolară. Accentul se pune, 

în acest caz, pe procesele producţiei ştiinţifice, pe capacităţile aflate în spatele produselor 

vizibile. La astfel de concursuri, elevul are ocazia să-şi manifeste cunoştinţele în domeniu, 

disponibilităţile sale de a investiga şi afla noul, dar mai ales de a le imprima un semn personal. 

Tehnicile folosite de evaluarea formativă sunt predominant nestructurate (cu răspunsuri deschise, 

neanticipate, obiective). În privinţa instrumentelor de evaluare, ele sunt în general 

complementare, examinând elevul pentru a distinge originalitatea şi semnificaţia răspunsurilor; şi 
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multireferenţiale, implicând experienţele elevilor în a repera criteriile de evaluare, devenind 

astfel ei înşişi „actorii evaluării”. 

La concursurile de orientare formativă se vor putea identifica inteligenţele multiple ca noi 

modele de succes şcolar, şi va fi promovată gândirea divergentă, productivă a elevilor. De 

asemenea, aceste concursuri au şi un caracter interactiv, dezvoltând relaţii de cooperare între 

elevi sau între elevi şi profesori. Ele sunt ocazii de verificare a cunoştinţelor, dar şi de producere 

a lor, valorizând participarea elevilor la propria formare. 

3. Concluzii 

Multiplicarea formelor de evaluare este un mijloc de a influenţa modernizarea proceselor 

de învăţământ.    

Reconsiderarea strategiile de evaluare de tip formativ, de sprijinire a învăţării răspund 

dorinţei de înnoire a învăţării geografiei, de reconsiderare a performanţelor şcolare.  
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TOPONIME ŞI ONOMASTICE DIN  

PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC 
 

Prof. Ipate Emil Dănuţ,, Gr. Şc. ’’Radu Cernătescu’’-Iaşi 

                                                             Prof. Grădinaru Constantin, Liceul ’’Miron Costin”-Iaşi  

 
Prin diversitatea denumirilor de forme de relief, ape, vegetaţie, nume de sate, de activităţi în 

teritoriu etc, toponimia zonei confirmă şi completează documentele referitoare la vechimea locuirii 

românilor pe aceste meleaguri. 

Distingem următoarele tipuri de toponime: 

1. Toponime referitoare la structura geologică: 

- D. Petreştilor (indică roci mai rezistente); 

- Platforma Humăria (indica roci mai moi); 

- Laiţa (loc cu sol cenuşiu). 

2. Toponime referitoare la forme şi microforme de relief: 

- Coasta Candachia – sugerează acpectul de coastă cu alunecări şi o zonă de desprindere; 

- D. Piscul - denumiri care au sensul de "înălţime cu aspect de vârf de munte" (64, p.39), respectiv ca un 

"munte conic" sau ca o "dâlmă ţuguiată"; 

- Curmătura Iezerului; 

- D. Măgura - deal mare sau săltat ca un trunchi de con; 

- D. Podişul; 

- D. Chicerei - "deal cu formă conică" sau de acoperiş de casă, având şi sensul de "deal cu pante repezi"; 

-D.Gorgana- denumire cu sensul de "movilă înălţată deasupra unui mormânt străvechi" (în apropiere se 

află un cimitir); 

-D. Durducul - pare a fi onomatopeicul lui hurduc 

-D. Toaca - denumire cu sensul de placă de lemn sau de metal; 

-D. şi satul Găureni; 

-D. Scăuelelor- scăueş, scăuel 
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3. Toponime referitoare la starea de umezeală a terenului: 

- Mlaştină- la- Iezer; 

- pârâul Glodu ; 

- Trifa - loc în care s-au săpat trei fântâni pentru "...Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh" şi care este amplasat la SE 

de Ţibana; 

- pârâul Călina (bulg. kâlen, magh. kălnd= loc mlăştinos); 

-D. Buda (Ţibana), La Budăi (Recea)- zone în care izvoarele au fost captate într- un "budălău" de lemn, 

iar mai recent într-un bazin din beton cu latura de 2 m şi adâncimea de 4 m (la Recea). În cazul d.Buda ar 

mai putea fi şi "cocioabă de lemn în vechea pădure, în care locuiau lemnarii"; 

-pârâul şi locul obârşiei pârâului Velniţa (are sensul de instalaţie veche pentru produs rachiu, sinonimă cu 

povarna). 

4. Toponime specifice învelişului biogeografic: 

- Plopâia - vale care şi- a luat numele tot de la vegetaţia specifică locului respectiv; 

- "Cornişul de lângă Gruieţ"- pădurea de corni situată în trecut la S de Palanca; 

- Huciul lui Cantemir- loc cu tufişuri sau crâng implicat într- o activitate desfăşurată de către persoana 

respectivă; 

- Islaz - loc sau câmp nelucrat, pe care creşte iarba şi este folosit ca păşune ; 

- D. Stejărişului şi cătunul Stejărişul- topice specifice unor locuri dominate de stejar 

5. Topice specifice activităţilor economicei sau de apărare 

- Velniţa - loc în care a fost amplasată o instalaţie veche de produs rachiu; 

- Hlabnic (prisacă) - curătură în pădure pentru fânaţ şi apicultură menţionată în anul 1451; 

- d. Faur - topic indicator pentru fierar sau potcovar ; 

- Moara (lui) Ciornei- topic pentru o localitate cu veche activitate de morărit; 

- D. Morii - topic indicator pentru un deal cu o veche moară, amplasată la E de Tungujei, lângă şoseaua 

Ţibăneşti - Tungujei - Ţibana; 

- D. Viei- D. Comorei- topic indicator pentru descoperirea unei comori; 

- Olăşei (Olăcari)- numele unei foste localităţi de olăcari (curieri poştali, îngrijitori de drumuri şi ai cailor 

de poştalion). Etimologia este legată de termenul turcesc ulăk. 

- D. Piersicăriei 

- Lingurari- (fost sat la est de Glodenii Gândului care se referă la prelucrarea lemnului 

- Războieni- luptători care au luat parte la un război; 

- Lutărie - existenţa unor meşteşuguri 

6. Topice referitoare Ia unele aspecte de microclimat: 

- satul Recea şi pârâul Recea- indică un topoclimat mai rece şi o "apă răcoritoare"; 

- pârâul Şacovăţ - hidronim ce ar avea la origine slavul suh= uscat, sec, fiind influenţat de sinonimul 

Secul. A doua variantă, pe care o susţinem în premieră aici, plecă de la regionalismele sacovişte, sacoviţă 

şi sicaiţă = instrumente de pescuit; considerăm că transformarea s - ului iniţial în ş s-a făcut prin 

transmutare astfel: Sacovişte - Şacoviste- Şacovăţ. 

7. Toponime derivate din nume de persoane 

-Ţibana- provine de la un oarecare Ţiban pomenit într- un document din 1399, dar  

şi mai târziu, în 1746. Gh. Ghibănescu arată în "Ispisoace şi zapise" că "Iuga Vodă spune că Ţiban a slujit 

procatohilor (părinţilor săi Petru Vodă, Roman Vodă şi Ştefan Vodă, deci era un pan (titlu înalt de boier) 

în slujba domniei încă de pe la 1380. 

În Ţiban avem rădăcina ЦЫБО rostit ţibă, ce înseamnă capră, după cum husul era găină. Deci 

Ţiban ar însemna „CǍPRESCUL”. 

8. Alte toponime: 

a) topice determinate de interferenţele culturale şi convieţuirea carpodacilor cu populaţiile 

germanice din sec.III î.e.n.- secIII e.n. (bastarni, goţi, gepizi): Piscul, Holm, Bâtcă, Botnă, Valahi 

(Walahi), bâlcă (ulcior), bulz sau bulte (movilă, loc cotropit)  

b) topice daco- române: baltă, brusture, cătun, arc, colibă, curpăn, viţă etc. 

c) topice slave: Radoslăveşti (rado= veselul), Gârbovăţ, Rahova etc. 
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CONGRESUL SOCIETĂŢII DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA,  

BOTOŞANI, MAI 2008. 

 
              Prof. Viorel A. Paraschiv, 

Şcoala Normală ”Vasile Lupu” -Iaşi 

  
2008 - A fost declarat anul Victor Tufescu şi s-a sărbătorit centenarul naşterii 

academicianului      
 

 Comunicările în plen, au vizat contribuţia academicianului Victor Tufescu (1908-2000) 

la dezvoltarea ştiinţelor geografice româneşti. Au susţinut comunicări, personalităţile de frunte 

ale geografiei actuale, profesorii universitari: Grigore Posea, Mihai Ielenicz –preşedintele 

Societăţii de Geografie din România-, Dan Bălteanu, Silviu Neguţ, dar şi invitaţi de marcă 

precum, Nicolae Boboc – preşedintele Societăţii de Geografie din Republica Moldova, care a 

evocat contribuţia lui Victor Tufescu la cercetarea geografică a Basarabiei-, dr. în medicină 

Mihai C. Ardeleanu, nepotul academicianului, care ne-a prezentat amintiri dragi de familie. 

Nepotul lui Victor Tufescu, a citit apoi, scrisoarea trimisă congresului de către fiica acestuia, 

Astrid Tufescu-Gionea –stabilită la Sydney- în care ne-a fost prezentată, personalitatea complexă 

şi puternică a academicianului Victor Tufescu în familia sa. Prezenţa universitarilor de la 

Cernăuţi şi a Consulului onorific al României la Cernăuţi, au demonstrat o mare deschidere 

pentru colaborare şi o maximizare a importanţei evenimentului la care am participat. 

ACTIVITĂŢI SGR / APLICAŢII GEOGRAFICE 
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Putem afirma, după cele întâmplate şi evocate la congresul de la Botoşani, că viaţa lui 

Victor Tufescu a fost una de eternă schimbare, activitatea sa didactică-ştiinţifică fiind marcată 

de trecerile sociale bruşte de la un sistem politic la altul, de la capitalism la comunism, cu 

întreaga perioadă grea de după război, lupta de clasă post-1945, în care tânărul profesor 

universitar de atunci, a trebuit să se recunoască în parte învins de un sistem inuman şi, neo-

capitalismul militant post-1989. Poate că, Victor Tufescu, a avut şansa să nu mai trăiască 

dezamăgirile perioadei actuale, drama intelectualului rasat, într-o societate în care tarele 

sistemului totalitar, în strânsă corelaţie cauzală cu balcanismele de mahala, guvernează  mersul 

societăţii. Probabil că ar fi avut aceeaşi dezamăgire că şi Simion Mehedinţi în ultimii lui ani de 

viaţă! 

Credem că, filosofia de viaţă a lui Victor Tufescu, cea care la guvernat şi în activitatea sa 

ştiinţifică, creatoare, a fost una de graniţă, între existenţialism şi determinism. Adept al doctrinei 

bunului simţ critic, -filosofie scoţiană-, a adus în cercetarea geografică românească, o altă 

dimensiune a pragmatismului filosofic neempiric ci, argumentativul ştiinţific, şi, mai ales, 

veridic. 

 

*     *     * 

Filiala ieşeană a Societăţii de Geografie din România, a fost o prezenţă remarcabilă la 

toate secţiunile congresului, desfăşurate în ziua de 24 mai 2008. Dacă profesorii de la 

Universitatea Al. I. Cuza au fost moderatori ai unor secţiuni ale congresului (Liviu Apostol, Ion 

Ioniţă, Eugen Rusu), profesorii din învăţământul preuniversitar şi, chiar, învăţători de la şcoli 

din Paşcani, au prezentat lucrări cu rezultatele cercetărilor de teren (unii doctoranzi) sau despre 

evaluările lor, asupra preocupărilor de didactică aplicată. Considerăm ca o prezenţă deosebită, pe 

tinerii profesori de la şcoli şi licee din mediul rural. Iată şi lista participanţilor cu lucrări: 

 Burican Gh. - Liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Hîrlău, cu lucrarea Podgoria 

Cotnari şi Muzeul Viei şi Vinului din Hîrlău 

 Ciobanu Ion - Grupul Şcolar Tehnic, Hîrlău/ Şcoala Pârcovaci, cu lucrarea 

Rezervaţiile forestiere din bazinul superior al Bahluiului 

 Coman Dana - Şcoala Normală Vasile Lupu, Iaşi şi Coman Bogdan, Şcoala 

Victoria - Iaşi, cu lucrarea-poster Zonele biopedoclimatice 

 Gheorghiţă Constantin - Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii, 

Iaşi, cu lucrarea Accesibilitatea infrastructurii de utilitate publică în municipiul 

Iaşi. 

 Paraschiv Viorel - Şcoala Normală Vasile Lupu, Iaşi, cu lucrarea Antropocenul, a 

treia serie a Cuaternarului. Studii de caz: depresiunea Giurgeului, valea 

Cacaina, Delta Dunării  şi Munţii Retezat. 

 Răduianu Ionel - Daniel, Grupul Şcolar Vlădeni - Iaşi, cu lucrarea Caracteristici 

ale scurgerii de suprafaţă în bazinul hidrografic al râului Suceava.  

Au mai participat la congres profesorii: 

 Frunzuc Valentina, Şcoala Garabet Ibrăileanu, Tg. Frumos; 

 Olenic Alina, Liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Hîrlău; 

 Pipirigeanu  Vasile, Colegiul Mihail Sadoveanu, Paşcani. 
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Excursiile, aplicaţii practice în judeţul Botoşani precum şi cea în Ucraina, pe traseul 

Cernăuţi-Hotin (foto 2,3,4) şi retur, au fost şi ele lecţii practice pline de învăţăminte, presărate cu 

unele clipe memorabile, pentru toţi cei prezenţi. Vizitele de la Hotin, Cernăuţi sau Oprişeni - 

Hliboca – la fraţii noştri din Bucovina ucraineană, acum!-, au fost clipe de neuitat pentru noi, cei 

care am participat la acest congres. 

               Foto 1 - Deschiderea festivă a Congresului la Teatrul ”Mihai Eminescu ” din Botoşani,  24 mai 200                                                                                         
 

  
 

Foto 2-3. Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, la Hotin, împreună cu un grup de participanţi la congres, 25 mai 2008 

 Vizită la Universitatea din Cernăuţi, 25 mai 2008 
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Foto 4. Cetatea Hotinului, vizitată în cadrul aplicaţiilor Congresului Naţional de Geografie,  

Botoşani, mai 2008 

 

 

 

 

 

 

Notă. Fotografiile aparţin autorului articolului 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA FILIALEI IAŞI A SGR 

PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2007-2008 
 

 

Prof. Valerian Dragu, Colegiul Naţional „E. Racoviţă”Iaşi, 

                                                                             Prof. Valeriu Vîlcu, Liceul de informatică „Gr. 

Moisil”Iaşi 
 

I. Obiectivele au vizat următoarele aspecte : 

 - ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor cotizanţi şi simpatizanţi, în colaborare cu I.S.J. Iaşi, 

C.C.D., Departamentul de geografie al Universităţii „Al. I. Cuza”, cercurile pedagogice, ş.a.; 

 - ameliorarea activităţii şi pregătirii didactice a profesorilor; 

 - stimularea cercetării metodologice în rândul profesorilor de geografie sau de alte discipline; 

 - popularizarea cunoştinţelor şi a noutăţilor geografice, sprijinirea în ceea ce priveşte rezultatele 

cercetărilor membrilor SG; 

 - antrenarea elevilor în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare (excursii, aplicaţii, sesiuni de 

comunicări, olimpiade, centtrul de excelenţă, ş.a.). 

 

II. Acţiuni concrete 
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 Seminarul „Dimitrie Cantemir”, organizat în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” şi a 

Departamentului de geografie, secţiunea didactică, a avut loc în luna octombrie 2007 (coordonator prof. 

Dorin Fiscutean). Au participat peste 10 profesori din învăţământul preuniversitar cu comunicări pe teme 

de geografie. 

 Congresul anual al SGR, desfăşurat la Botoşani în mai 2008. Au participat circa 20 profesori şi 

cercetători ieşeni; au fost antrenaţi şi specialişti de la Compania Apele Române, Agenţia Judeţeană pentru 

Protecţia Mediului, Direcţia Silvică şi Muzeul de Istorie Naturală Iaşi. Tematica Congresului a fost 

„Diversitatea economico-socială a ţării şi a regiunilor de dezvoltare” şi „Centenarul naşterii 

academicianului Victor Tufescu”. Următorul Congres al SGR va avea loc în iunie 2009 la Deva. 

 Aplicaţie practică în Masivul Ceahlău, desfăşurată în luna iunie 2008, prin care s-a realizat un 

studiu complex asupra mediului natural şi antropic, în colaborare cu profesorii din zona Paşcani 

(coordonatori: profesorii Elefteriu Crina şi Ioan Pârlea, cercul Paşcani). 

 Activitatea metodica, s-a desfăşurat în cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor care au 

abordat următoarele teme: predarea informatizată a geografiei şi utilizarea proiectelor cu conţinut 

geografic; pregătirea şi promovarea elevilor capabili de performanţă cu accent pe pregătirea elevilor din 

mediul rural; protejarea unor arii naturale din judeţ. În cadrul C.C.D. Iaşi au fost organizate două stagii de 

perfecţionare (cel de evaluare pentru profesorii debutanţi şi cel de ameliorare a activităţii de predare-

învăţare a geografiei). 

 Activitatea publicistică. A fost editat nr. 3 al revistei „Repere Geografice” (prof. Dan Ipate). 

 

III. Activitatea Comitetului de conducere şi a unor membri cotizanţi 

 Preşedintele, profesor universitar doctor Ionel Muntele, asigură întreaga conducere a filialei Iaşi. 

 Secretar-trezorier, profesor Valeriu Vîlcu a depus un efort eficient pentru stabilirea cu precizie a 

membrilor cotizanţi ai filialei. În acest sens, împreună cu doamna profesor Liliana Stratulat, inspector cu 

delegaţie, a reuşit la cererea conducerii centrale întocmirea unui opis cu membri permanenţi ai filialei ; au 

rezultat circa 75 de membri permanenţi din care doar 20-30 cotizează anual. Opisul nu s-a tipărit, aşa cum 

se preciza în adresa SGR din decembrie 2007. De asemenea, domnul profesor a reuşit să confecţioneze 

noile carnete de membru al Societăţii şi să strângă un număr mai mare de cotizaţii. 

 Domnul profesor Emil Dan Ipate, este coordonatorul colectivului redacţional al revistei „Repere 

geografice”, în fapt principalul realizator al revistei, care are ca obiective esenţiale promovarea 

activităţiilor geografiei şcolare, evidenţierea preocupărilor ştiinţifice, didactice şi educative ale 

profesorilor şi instituţiilor din judeţul Iaşi. Profesorii sunt rugaţi să colaboreze, să transmită materialele 

spre publicare în format electronic pe adresa: madalinabohosievici @ yahoo. com  sau  lipate_emil@ 

yahoo. com , pentru ca revista, acreditată cu ISSN să apară în fiecare an şi să ofere punctaje tuturor 

colaboratorilor.  

 Domnul profesor Dorin Fiscutean, organizează în fiecare an şcolar secţiunea de didactică din 

cadrul Seminarului „Dimitrie Cantemir”, susţinut de Departamentul de Geografie. 

 La activităţile Societăţii şi la Congresul S.G.R., participă an de an profesorii Constantin 

Gheorghiţă, Viorel Paraschiv, Gheorghe Burican, Daniel Răduianu, care au devenit cunoscuţi şi în alte 

filiale judeţene (Bucureşti, Galaţi, Cluj, Neamţ, Botoşani etc.).  

 

IV. Fondurile Filialei 

 În anul fiscal 2008 ca urmare a creşterii cheltuielilor legate de diverse activităţi ale SGR (tipărirea 

„Opisului geografilor români din învăţământul preuniversitar”) şi a organizării Congresului anual la 

Botoşani, cotizaţia a crescut la valoarea de 20 lei/an. Spre deosebire de anul fiscal 2007, când cotizaţia a 

fost achitată de circa 30 membri din cei 85 de membri şi simpatizanţi înscrişi pe listă, la sfârşitul anului 

şcolar 2007-2008, cotizaţia era achitată de un număr mai mic de membri. Din fondurile adunate (590 lei), 

300 lei au fost viraţi către SGR filiala Bucureşti iar 180 lei au fost utilizaţi pentru realizarea noi legitimaţii 

de membru. Pe viitor, în funcţie de fondurile existente, se va urmări alocarea acestora şi pentru activităţi 

şcolare, extraşcolare sau diverse publicaţii. 

NOTĂ: Acest material cuprinde numai activitatea profesorilor din învăţământul preuniversitar. 
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APA - IZVOR  DE  VIAŢĂ 
 

Prof. Panaite Rodica, 

Şcoala “Nicolae Iorga”- Iaşi 
 

     În viaţa socială, apa a jucat un rol deosebit de important de la primele forme de 

organizare socio-economică, iar cerinţele crescânde de apă au devenit un indicator al gradului de 

dezvoltare şi de civilizaţie. 

 Până nu demult se credea că apa este o sursă inepuizabilă, că oricine poate face cu ea tot 

ce vrea, dar pe măsura dezvoltării economice şi a civilizaţiei, această mentalitate este dispare, iar 

statele lumii elaboraeză şi aplică planuri complexe de amenajare a bazinelor hidrografice şi de 

gospodărire a resurselor de apă. 

 De asemenea, la nivelul organizaţiilor internaţionale – UNESCO şi FAO se adoptă 

planuri pe termen lung pentru exploatarea apei – Programul Hidrologic Internaţional şi 

Programul Apei Potabile.  

INFO - CALEIDOSCOP 
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 Apa a devenit un subiect pentru dezbaterile ONU, “Accesul la o sursă de apă dulce 

suficientă şi nepoluată este o cerinţă fundamentală pentru supravieţuirea, bunăstarea şi progresul 

socio-economical întregii omeniri. Cu toate acestea continuăm să acţionăm ca şi când apa ar fi o 

resursă inepuizabilă. Dar nu e aşa”(Kofi Annan-secr.gen. al ONU). 

1. Să vedem, unde se găseşte apa dulce ! (?) 

 Din apa Terrei, doar 3% este apă dulce, iar din acest procent 68,7% se află în gheaţă şi 

zăpezi permanente, 30,1% în apele subterane, 0,9% în gheaţa subterană şi 0,3% în lacuri, râuri şi 

mlaştini. 

 2. Apa este indispensabilă pentru : 

      -Industrie 

 Pentru a produce o tonă de oţel se folosesc 280 t de apă şi pentru 1 Kg de hârtie 700 l apă. 

      3. Care sunt efectele asupra hranei şi sănătăţii ?  

 Apele poluate folosite la gătit produc îmbolnăviri în 80% din cazurile bolilor populaţiei 

din ţările în curs de dezvoltare (conform surselor ONU). 

 Lipsa apei din zonele aride intensifică moartalitatea populaţiei respective. 

 Bolile produse de igiena precară se pot răspândi în cadrul celor 2,9 miliarde locuitori 

carea trăiesc în condiţii necorespunzătoare de igienă. 

Funcţionarii ONU, Carol Bellamy şi Stitin Desai au afirmat : “ Când copiii nu au apă 

bună de băut şi pentru păstrarea igienei, aproape orice aspect legat de sănătate şi de 

dezvoltarea lor este în pericol”. 

 Producţia de alimente depinde de apă. În prezent 36% din producţia agricolă mondială 

depinde de irigaţii. Însă şi aceste suprafeţe se reduc din cauze explicate mai sus. 

4. Există posibilităţi de rezolvare a problemei ? 

Este posibil ca sursele de apă să fie folosite mai economic ? răspunsul este DA. 

 Folosirea tehnologiilor avansate poate conduce la reducerea consumului în industrie (de 

la 25% la 17-18%). 

 Metodele de irigare ar putea diminua consumul în agricultură cu 60%. 

 Diminuarea pierderilor din instalaţiile şi conductele urbane defecte ar reudce consumul 

urban cu 30%. 

 Reducerea poluării trebuie să devină o problemă globală.  

 Pentru constuirea unui aotovehicul în SUA se foloseşte de 50 de ori mai multă apă decât 

greutatea maşinii. 

 Pentru a produce 1 Kg de cotlet de vită este nevoie de 20,5 l apă. 

 Pentru curăţarea şi congelarea unui pui se folosesc 26 l apă. 

În prezent cererea de apă dulce este satisfăcută în mare parte prin extracţia din apele 

subterane, care nu poate fi extinsă la nesfîrşit. Aceste depozite ar trebui exploatate moderat 

pentru a putea fi reînnoite de apa din precipitaţii şi pentru a asigura perspectiva. Paradoxal şi 

aceste depozite subterane au început să fie poluate în ultimele decenii. Penetrarea lentă a 

poluanţilor este numită “bomba chimică cu efect întârziat” de către specialişti  din 

Organizaţia Meteorologică Mondială. Astăzi apa subterană poluată distruge terenuri irigate în 

India şi SUA în proporţie de 25%. Subsecretarul d general al ONU, Elisabeth Dowdeswell, 

declara în acest sens : “ Preţuim apa numai atunci când fântâna seacă”. 

Apa râurilor este şi ea în pericol datorită, în primul rând, surselor multiple de poluare. 

Chiar şi construcţia barajelor are efect de bumerang asupra cererii de apă. Exemplele constau 

în devierea cursurilor Gange şi Colorado, care în perioadele secetoase nu mai ajung să se 

reverse în mare. 
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BIBLIOGRAFIE                                                                                                                

 Dan Apostol – “Terra – planeta vieţii”                                                                                 

Petre Gâştescu – “Fluviile Terrei” 

Ion Zăvoianu – “Râurile – bogăţia Terrei”                                                                           

Revista Terra, 1998 

Documente ONU (FAO , UNESCO) 
                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA - INTRE VIS ŞI REALITATE 

 
Prof. Marcu Carmen-Silvia, 

Grup Școlar CF ”Unirea”, Pașcani 
 

M-am bucurat ca un copil care a primit o jucărie nouă atunci cand am plecat în prima 

mea calătorie în Europa Occidentala.La graniţa cu Ungaria am simţit o strangere de inimă, o 

frica de parcă aş fi făcut ceva rău, aceasta fiind  un reflex de pe vremea regimului comunist, dar 

totul s-a terminat repede odată cu prezentarea paşaportului şi cu întrebarea”În ce scop calatoriţi 

în strainătate?”,iar răspunsul meu premeditat a venit sec:”In scop turistic.”Imi dorisem înca din 

gimnaziu să ajung la Roma şi la Paris, am citit mult despre statele europene, am facut facultatea 

de geografie-limba franceză şi în sfarşit ajunsesem să-mi vad visul împlinit.   

       Primul oraş pe care l-am vizitat a fost VERONA, oraşul lui Romeo şi al Julietei. Am 

vizitat casa Julietei, m-am fotografiat cu statuia acesteia, am pipait pietrele vechi ale clădirilor cu 

iz medieval, iar seara am revenit in secolul XXI participand împreuna cu prietenii care m-au 

gazduit la o “fiesta” de cartier, o petrecere asemanatoare cu Festivalul berii de la noi care s-a 

incheiat cu un spectaculos foc de artificii. 

        A doua zi a fost extrem de emotionantă pentru mine pentru că am vizitat oraşul 

VENEŢIA. Am plecat din portul CHIOGGIA cu un vapor care ne-a plimbat prin lagunele care 

marginesc acest oraş unic şi superb. Mulţimea de spanioli de pe vapor se minuna şi ea odata cu 
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mine de statuile reprezentand Fecioara Maria din mijlocul lagunelor, la care se inchinau atat 

pescarii localnici cât şi turiştii. Poposind in Veneţia ,în faţa iţi apare prima data Piaţa San Marco 

cu mulţimea de porumbei şi Palatul Dogilor cu arcadele sale imense si cu multiplele ornamentaţii 

sculpturale. Dar şi rândul la bilete era imens deoarece ne gaseam în plin sezon turistic şi 

numeroase grupuri de străini luau cu asalt obiectivele turistice.  

        Am petrecut ore intregi ratacind de-a lungul canalelor şi  a îngustelor straduţe veneţiene 

încercând să cuprind totul dintr-o privire, să observ atât clădirile vechi  cu aer de mahala, 

magazinaşele cochete cu diverse marfuri dar mai ales cu suveniruri care mai apoi se repetau 

obsesiv, dar şi gondolele pline ochi cu turişti fericiţi sau uimiţi de noua experienţă. 

         M-am aşezat şi eu pe marginea unui canal cu picioarele atârnând spre apa pentru a ma 

odihni şi a sorbi o cafea mică şi tare, asa cum o preferă italienii şi am ascultat strigătele şi 

glumele gondolierilor înfierbantaţi de munca şi de temperaturile de 40 de grade Celsius (la 

umbră).”Antonio fa galdo” strigau ei şi din baruri ieşea câte un barman care le arunca câte o 

sticlă de apă rece. Foarte frumoasă, dar şi grea meseria de gondolier, pentru că trebuie să vâsleşti 

cu forţă dar nu  repede  şi să eviţi totodata celelalte gondole şi nici să nu te loveşti de zidurile 

canalelor înguste de câţiva metri. Italia era plinş de vizitatori asiatici şi n-am să uit niciodată 

expresiile chipurilor lor: atat o mirare de copil neştiutor dar curios cât şi o seriozitate maximă. 

         Urmatoarea zi am petrecut-o la Roma unde am ajuns cu trenul Eurostar, cel mai scump 

şi mai rapid tren din Italia. Metroul m-a dus direct la faimosul Colosseum, fosta institutie 

administrativă, culturală şi sportivă a Romei antice ale carei vestigii sunt vizitate de mii de turişti 

zilnic. În apropiere se află ruinele Forumului lui Traian care reprezintă un fel de “parlament” al 

Romei antice, cu statuile impozante ale lui Iulius Cezar, Traian şi ale foştilor împarăţi romani, 

toate acestea înconjurate de palmieri şi leandri roz sau albi care se întâlnesc peste tot in Italia şi 

care mai înveselesc ruinele austere. Am încheiat scurta vizită aici, facând o fotografie cu cei a 

caror meserie este să se îmbrace în soldaţi romani şi să se pozeze cu turiştii: 5 euro pentru 

aceasta experienta.   

          Nu am crezut ca voi ajunge şi la Vatican, dar Dumnezeu m-a ajutat să vizitez şi să mă 

închin în Biserica San Pietro. Citind lista tuturor papilor care au fost înscăunaţi aici, m-a copleşit 

încărcătura istorică şi religioasă a acestui loc. În mijlocul bisericii se afla mormantul Sfantului 

Petru, impozant şi solemn totodata. Dar emoţia cea mai intensă am trait-o urcând în cupola 

catedralei la înalţime mare de unde am ascultat slujba religioasă de la orele 17. Mareţia şi 

frumuseţea picturilor acestei cupole ca şi a serviciului religios m-au copleşit timp de o jumatate 

de oră. Însă cand eşti turist de o zi într-un oraş mare nu iţi permiţi să zaboveşti prea mult într-un 

loc şi  te despărţi cu păreri de rau de acesta. Am ieşit şi pe terasa din afara cupolei unde am 

admirat grădinile şi clădirile care aparţin instituţiei papale, cât şi celelalte 6 coline ale Romei cu 

minunile lor căci pe a şaptea se află Vaticanul, cel mai mic oraş satat din lume 0,44 km pătraţi. 

Am ţinut foarte mult să cumpăr câteva suveniruri cu fostul papa Ioan Paul al II-lea, al carui chip 

era încă prezent peste tot în Vatican şi in Roma. şi din nou am coborât din cerul cel sfânt pe 

pamântul muritorilor, unde nevoia m-a îndreptat spre o terasa unde am mâncat o pizza romană şi 

am baut un pahar cu bere spre a-mi ostoi foamea şi setea aparute dupa lungi ore de vizitare şi de 

mers pe jos. Lungi dar frumoase şi  pline de emotii. Extaz şi agonie sunt două cuvinte care 

definesc foarte bine condiţia unui turist ca mine care vrea să soarbă cât mai multe privelişti cu 

fascinante clădiri, picturi, strazi, magazine, metrouri, trenuri… 

          Domul din Milano este o altă bijuterie arhitectonică şi religioasă a Italiei având în vârf 

o statuetă din aur care impresionează profund. Dintre toate gările din Italia prin care am trecut şi 

au fost destul de multe, cea mai impunătoare este cea din Milano: două nivele, multe săli de 
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aşteptare, numeroase magazine, case de bilete, automate de bilete fără de care în metropole nu te 

poţi descurca deoarece mii de calători  trec zilnic prin acest oraş, iar cele peste 20 de linii ferate 

mi-au întregit imaginea de cel mai mare oraş al Italiei.  

           Periplul meu italian s-a încheiat în Verbania, un oraşel din nord-vestul Italiei, situat pe 

malul lacului Maggiore, la graniţa cu Elveţia. Am fost aşteptată de alţi prieteni din România care 

m-au dus direct pe malul lacului la un picnic. Am crezut ca am ajuns în Rai, atat de frumos mi s-

a părut peisajul respectiv: lacul intins în mijlocul căruia se află câteva insule dominate de castele 

vechi, iar în apropiere munţii Alpi cu creste semeţe pe care poţi urca cu maşina sau pe jos, pe 

şoşele şerpuite. Am facut şi o baie în lac pentru a-mi da seama dacă e vis sau realitate ceea ce 

vedeam. Era realitate şi încă una foarte frumoasă. Prietenii mi-au oferit cu generozitate şi o 

plimbare în Alpi până la Piancavallo, o staţiune montană cochetă şi mai departe mergând, 

vorbind si cantand, “ne-am trezit” în Elveţia. Spun “ne-am trezit” pentru că în munţi, în Uniunea 

Europeană, nu există granite şi ne-am dat seama ca suntem în altă ţara pentru ca se schimbase 

firma de telefonie mobilă. 

            Oraşe şi ruine celebre, clădiri impresionante, peisaje naturale deosebite mi-au hrănit 

sufletul şi mi-au încântat ochiul. Pe toate le-am imprimat pe CD-uri, am păstrat biletele de intrare 

la muzee, bilete de tren, de metrou, am cumpărat sticlă de Murano din Veneţia, vederi din toate 

oraşele, suveniruri religioase de la Vatican şi din Padova, de la catedrala Sf. Anton şi voi face 

albume cu aceste amintiri pe care le voi răsfoi peste ani cu nepoatele şi cu prietenii mei. 

           Dar fiind geograf, mi-am exersat ochiul asupra tuturor aspectelor fizico-geografice, 

umane si economice. Un aspect mi-a reţinut însă atenţia în mod deosebit: populaţia Italiei. 

Aceasta cunoaşte o profunda îmbătrânire demografica, iar durata medie de viaţa este mare - 80 

de ani. Bărbaţii se casătoresc după vârsta de 40 de ani, iar familiile fac un copil la vârste mai 

înaintate sau nu au nici un copil în final. Speranţa de “întinerire” a populaţiei italiene o reprezintă 

însă diverşii emigranţi poposiţi în peninsulă: negri, arabi, asiatici, alţi europeni care împestriţează 

vechea civilizaţie italiană. Rămâne întrebarea : Unde a disparut vigoarea şi darzenia romanilor de 

odinioară?                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

                
 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SALUT ADRESAT TUTUROR ! 

                                                                                              Prof. Cecilia Chifu, 

Școala ”Șt. Bârsănescu”, Iași 

  

Profesorii din Europa isi pot impartasi metodele de lucru cu elevii participand la cursuri de 

formare de tip Comenius. In acest context am participat intre 15 si 20 octombrie la un stagiu Comenius: 

Le jardin monument vivant. Pedagogie du patrimoine des jardins en Europe, desfasurat la Palermo in 

Italia. La curs au participat profesori din mai multe tari din Europa. Anul acesta au participat din 

Romania 2 cadre didactice. 

Stagiul a avut un caracter interdisciplinar. Gradinile Europei au fost prezentate prin prisma mai 

multor discipline de catre biologi, arhitecti, ingineri, artisti. Am efectuat numeroase vizite de studiu in 

gradini (publice, botanice, vechi castele, plantatii etc), dar si ateliere de lucru in care ne-au fost 

prezentate tehnici de lucru, exemple de produse finale ale studiului gradinilor etc. Am facut cunostinta, 

prin prisma gradinilor, cu mozaicul de culturi care a cuprins de-a lungul timpului Sicilia. Cu aceasta 

ocazie am invatat si putin limba italiana. Astept întrebari pentru cei interesati. Urmatorul stagiu cu 

termenul limita 31 ianuarie (Le jardin monument vivant) se va desfasura in Franta. Urmariţi catalogul 

mobilitatilor pe adresa www.anpcdefp. ro 

În ataşat, va trimit cateva imagini cu Grădinile Malfitani şi Agostiniani 
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Pe curand, Cecilia Chifu, Scoala "Stefan Barsanescu", Iasi , Tel. 074089398

                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT PENTRU DV. - NOTA REDACŢIEI   
 

 Publicarea de către dv. a unor articole în această revistă vă acordă punctajul inerent revistelor de 

specialitate. 

Vă rugăm să ne trimiteţi articolele dv. în format Times New Roman, mărimea 12 (cca. 1-3 pagini) 

pe adresa electronică  lipate_emil@ yahoo. com  sau  madalinabohosievici @ yahoo. com . Vă rugăm 

să evitaţi pe cât posibil dischetele căci nu se deschid uneori.  

     Telefonul nostru de contact este 0743780530 - prof. Ipate Emil Dan. 

Dacă doriţi să ne expediaţi prin poştă CD-ul cu articolul dv. vă rugăm să utilizaţi adresa: 

Ipate Emil Dan , B-dul Independenţei nr. 7, bl. A 1-4, sc. A, ap. 26, Iaşi / Cod poştal 700100. 

       În caz că preferaţi să ne înmânaţi direct discheta sau CD-ul respectiv, o puteţi face la secretariatul 

Grupului Şc. „Radu Cernătescu” (fostul Liceu de Chimie), str. Socola nr. 61 A, Iaşi, luni-vineri, între 

orele 8 
00

 – 15 
00

, cu specificaţia de a fi trimisă către profesor Ipate Emil Dan. Revista noastră are 

caracter ştiinţific, didactic – educativ şi este non-profit.Vă mulţumim pentru colaborare. 
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