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ANIVERSĂRI

ION GUGIUMAN, 100 DE ANI DE LA NAŞTERE (1909 - 2009)

Prof. drd. Viorel Paraschiv,
Grup Școlar Economic de Turism, Iași
MOTTO
Fiecare naţiune are obligaţia morală de a recunoaşte meritele înaintaşilor şi de a readuce în memoria contemporanilor figurile ilustre care au „construit” sistematic, cu talent şi multă abnegaţie, prezentul şi sigur, viitorul acestui popor. Măcar
ciclic şi să le onorăm memoria...

Profesorul doctor docent în ştiinţe, Ion Gugiuman este un reprezentant distins al corpului profesoral al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi.
Aproape 50 de ani, generaţii de studenţi, cercetători, doctoranzi, profesori
înscrişi la perfecţionare şi cadre didactice universitare, au interacţionat şi
s-au bucurat de distincţia didactică a profesorului Ion Gugiuman.
S-a născut la Huşi pe 4 decembrie 1909, într-o familie de agricultori. După studiile primare şi secundare în oraşul natal, în anul 1929, absolvă Liceul ―Cuza Vodă‖ şi se îndreaptă către studiile universitare. În
anul 1933, devine absolventul Universității Mihăilene din Iași, cu examenul de licenţă, susţinând lucrarea ‖Depresiunea Elan - Horincea‖, devenind licenţiat în Geografie (principal) şi Ştiinţe Naturale (secundar), cu
calificativul „foarte bine cu distincţie‖.
O perioadă importantă din viaţa sa, prof. Gugiuman a fost cadru
didactic la unităţi de învăţământ secundar din oraşele: Huşi, Aiud, Bălţi,
Galaţi, Chişinău şi Iaşi. Între ani 1935-1936, primeşte ordinul de numire ca titular provizoriu la Liceul de
băieţi ―Titu Maiorescu‖ din Aiud, unde îndeplineşte funcţia de director al internatului şi diriginte la clasa
a VIII-a (a IV-a de liceu). La Aiud, preia si responsabilitatea grupelor de cercetaşi (―străjerii regelui‖) cu
care organizează excursii săptămânale în orizontul local, până la Cheile Turzii, pe Valea Arieşului şi în
M-ţii Trascăului. În anul şcolar următor se transferă la Şcoala Normală de Învăţători ―Ştefan cel Mare‖
din Bălţi, unde este numit director educativ. Aici, studiază originea oraşului şi scrie un articol, pe care-l
va publica în anul 1939, în Revista Geografică Română, condusă de prof. univ. dr. N.Al. Rădulescu. Intre
anii 1937-1939, Ion. Gugiuman este profesor la Seminarul Teologic‖Sf.Andrei‖ şi Liceul Comercial din
Galaţi. La seminarul gălăţean primeşte comanda trupelor de străjeri, fiind în continuare animat de pedagogia non-formală „scout‖, întemeiată de generalul britanic Lord Robert Baden-Powell. In aprilie 1940,
devine asistent la Universitatea din Iaşi, la catedra de Geografie generala şi Geografie umană. Izbucnirea
războiului şi condiţiile familiale îl determină să rămână la Chişinău, sub ocupaţia sovietică, ca profesor la
gimnaziu şi lector la Institutul Pedagogic al R.S.S. Moldovenească. În anul următor primeşte iar catedră
la Liceul Comercial de Băieţi din Bălţi. La 1 decembrie 1941 este numit din nou asistent universitar la
Iaşi, devenind efectiv angajat la 08.01.1942.
In primăvara anului 1937 l-a cunoscut personal pe marele geograf francez Emmanuel de
Martonne, care se afla în vizită la universitatea din Iaşi.
A publicat peste 140 de lucrări ştiinţifice, din domenii variate ale geografiei: climatologie, geografie fizică generală, geografie umană, istoria geografiei. Fire voluntară, prof. Gugiuman, a participat la
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peste 100 de conferinţe de popularizare a ştiinţei la Radio Iaşi, la alte conferinţe la Radio Bucureşti şi a
publicat peste 50 de articole în cotidiane locale din Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău.
Pentru competenţa organizatorică şi managementul de grup promovate, a fost numit director al
Staţiunii de Cercetări Ştiinţifice Stejarul de la Pângăraţi - Neamţ, a fost ales şef de catedră (Geografie fizică) şi decan al Facultăţii de Biologie-Geografie a Universităţii ieşene (1965-1968). A făcut parte din
Senatul universităţii (1956-1973), a fost membru al comitetului ştiinţific al Grădinii Botanice ieşene şi al
Institutului de Geologie - Geografie din Bucureşti al Academiei Române, fiind şeful sectorului climatologie (1955-1965). Între anii 1960-1968, prof. dr. Ion Gugiuman, a fost preşedintele Filialei Iaşi a Societăţii
de Ştiinţe Naturale şi Geografie, în cadrul căreia a prezentat conferinţe, fiind o prezenţă activă si în filialele din ţară. Ca un feed-back al utilităţii sociale pentru educaţie, cu o zi înainte de momentul trecerii în lumea umbrelor, Ion Gugiuman, susţinuse o conferinţă la Bârlad. În domeniul didacticii, s-a perfecţionat şi
în urma cursurilor predate în perioada 15.04.1945 - 01.09.1947 la Seminarul Pedagogic Universitar din
Iaşi. Între anii 1948-1950 şi 1952-1955, a predat discipline geografice studenţilor de la Facultatea de Medicină şi de la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare din Iaşi.
Din 1943, s-a dedicat studiilor de climatologie, descriind pe baza cercetărilor de teren clima oraşelor Iaşi, Galaţi, Huşi, Bacău, Bârlad şi Roman, şi clima unor regiuni geografice mai ample: Depresiunea
Oneşti-Caşin, Subcarpaţii dintre Şuşiţa şi Râmna, litoralul românesc al Mării Negre. A studiat amănunţit
microclimatele locale şi regionale (Balta Brăilei sau Judeţul Vaslui), a accentuat şi maximizat rolul climatic al reliefului. A fost deschizător de drumuri în micro-climatologie urbană la Iaşi, fiind iniţiatorul primului astfel de curs universitar, apoi a tipărit (în cooperare) lucrarea ―Elemente de climatologie urbană, cu
exemple din România‖. În anul 1977, scrie monografia ―Zona podgoriei Cotnari - scurtă caracterizare a
condiţiilor fizico-geografice‖, în care susţine rolul principal al factorilor climatici şi geomorfologici care
condiţionează existenţa culturilor de viţă-de-vie din această zonă geografică. În străinătate a publicat studii de climatologie la Cracovia şi Londra. A iniţiat numeroase cercetări de micro-climatologie, publicate
ca unic autor sau în colaborare, despre oraşe şi unităţi teritoriale mai mici din zona Moldovei. Un astfel
de studiu este cel elaborat în vederea poziţionării geografice a Uzinei Chimice din Iaşi, actuala S.C. Antibiotice S.A., studiu ignorat de ‖specialiştii‖ regimului comunist. A cercetat şi corelat diferiţi parametri
fizico-geografici condiţionali în climă, hidrografie sau hidrogeologie, studiind râurile Prut, Mureş, Milcov, Bahlui, Jijia. Prof. Gugiuman a cercetat vechile mori de apă de pe Bahlui şi a înaintat propuneri de
distrugere a lor, (cea din apropierea Abatorului - zona podului Sf. Ioan, care este un pericol constant de
inundaţie în zona eziturilor sale dar şi un focar de infecţie). S-a preocupat si de protecţia mediului, scriind
despre rezervaţii naturale şi cercetând rolul condiţiilor fizico-geografice în poluarea mediului urban (Bacău, 1973). Din anul 1973, Ion Gugiuman, devine membru în Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului. A iniţiat multe proiecte vizând dezvoltarea bazei materiale pentru cercetarea ştiinţifică, arătându-şi
deseori dezamăgirea pentru ―lipsa de susţinere‖ a unor colegi pentru proiectul său de la Dealul Păun - Repedea, unde propusese, încă din 1945, construirea unei cabane de cercetare ştiinţifică, respectiv Observatorul geografic ―Dimitrie Cantemir‖. Între anii 1945-1952 a fost membru referent şi secretar onorific al
Secţiei Regionale Iaşi a Institutului de Cercetări Geografice al României. La 5 noiembrie 1990, este premiat de Academia Română pentru colaborarea la realizarea lucrării ―Geografia Municipiului Iaşi‖(apărută
în anul 1987), aceasta fiind ultima sa distincţie, în viaţă.
A fost un om deschis, direct, un adept al drumeţiilor, al aplicaţiilor practice de teren, un om pragmatic şi sever, care şi-a stimat înaintaşii, a fost loial colegilor pe care i-a preţuit, a iubit cerul albastru senin, copiii şi florile, mărturie stând numeroasele pagini dedicate acestora. Pasiunea pentru drumeţie este
reflectată şi de relaţiile apropiate cu toţi pasionaţii mişcării în general, indiferent de nivelul lor intelectual.
Prietenia care l-a legat de Gheorghe Pânzaru este binecunoscută, dovadă stând numeroasele pagini scrise
şi publicate de acest din urmă „bouqinist‖ ieşean, de pe Lăpuşneanu, primul salariat si pensionar al Oficiului Naţional de Turism din Iaşi.
A scris şi cărţi de interes general, rezultate ale călătoriilor si pasiunii sale de a cunoaşte: Itinerarii
turistice în Moldova (1969), Cu bicicleta pe Ceahlău (1977) şi Drumeţie prin ţară (1981). Dicţionarul
geografic al Judeţului Vaslui a fost lucrarea căreia i-a dedicat ultimii ani din viaţă, o lucrare amplă, în colaborare cu foştii săi studenţi, apăruta în anul 1988. Au rămas numeroase lucrări nepublicate, aflate în biblioteca familiei sale.
Opera geografica a prof. Ion Gugiuman are o mare importanţă teoretică şi practică dovedită sub
aspect social şi economic. Studiile şi cercetările sale de teren constituie resurse deosebite pentru cercetări
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ample in domeniul geografiei şi nu numai. Studiile sociologice asupra locuirii regiunilor studiate sunt folosite de specialiştii din diferite domenii de cercetare. Utilitatea economică a studiilor din domeniile climatologiei şi hidrologiei este recunoscuta prin amenajamentele agricole dezvoltate în urma cercetărilor de
teren şi publicate sau utilizate de beneficiari.

Extras din Pânzaru G. (1998), Drumeţia - elixirul vieţii. 90 de ani dedicaţi mişcării în aer liber, oamenilor şi nu
numai. Album. Impresii şi reflexii.

Ion Gugiuman, a decedat în ziua de 30 noiembrie 1990 şi a fost înmormântat la Cimitirul din
Podgoria Copou, un loc liniştit, care să-i asigure odihna binemeritată pentru tot ceea ce a lăsat posterităţii…―Dacă vom fi vrednici, ne vom impune prin ceea ce vom scri(e), iar scrisul nostru să fie pus numai
şi numai în slujba geografiei…‖ iată mesajul de suflet al lui Ion Gugiuman, către prof. N.Al. Rădulescu,
datat la 2.11.1937, cuprins în scrisoarea expediată de acesta din Galaţi către Cluj. In memoria noastră, Ion
Gugiuman, a rămas ca un individ responsabil şi vrednic, care a slujit cu respect şi onoare ştiinţa, în întregul ei, universitatea ieşeană şi cercetarea geografică în domenii dintre cele mai diverse, dar, în principal,
climatologia.
Bibliografie
1. Donisă, I., (1991), ‖Prof. dr. doc. Ion Gugiuman (1909-1990)‖. În ―Studii şi Cercetări de Geografie‖, tomul
XXXVIII, Bucureşti
2. Geacu, S., (1999), Ion Gugiuman.(1909-1990).Viaţa şi opera. Editura Semne, Bucureşti
3.Ostap C., Mitican I., (1997), Cu Iaşii mînă-n mînă…Vol. II. Editura Dosoftei, Iaşi
4. Pânzaru G., (1998), Drumeţia - elixirul vieţii. 90 de ani dedicaţi mişcării în aer liber, oamenilor şi nu numai.
Album.Impresii şi reflexii. Editura Minied, Iaşi
5. Vlad Sorina, Săgeată R., Geacu S., (2000), Geografi români. Editura Semne, Bucureşti & Academia RomânăInstitutul de Geografie, Bucureşti.
6.Vlad Sorina, Săgeată R., Geacu S., (1999), Figuri de geografi ieşeni. Editura Corson, Iaşi.
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CERCUL NR. 2 AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE DIN LICEELE TEHNOLOGICE, ECONOMICE SI AGRICOLE
- 10 ANI DE ACTIVITATE Profesor Marlena-Păpuşa Asaftei,
coordonatorul cercului
Realismul cu care am abordat problematica specifică obiectului geografie, profesionalismul, capacitatea de
analiză şi decizie în grup, receptivitatea la tot ce este nou, chemarea către activitatea metodico-ştiinţifică şi
extracurriculară sunt doar câteva dintre atributele care caracterizează activitatea laborioasă, timp de 10 ani, a membrilor Cercului nr. 2 al profesorilor de geografie din liceele tehnologice, economice şi agricole din Iaşi.
Profesiunea didactică implică un ansamblu bogat şi nuanţat de competenţe din partea celor educaţi să-l
exercite. Competenţele solicitate fac necesară o formare teoretică dar şi o formare practică, vizând dezvoltarea capacităţii de a acţiona şi formarea abilitaţilor pe care le implica acest tip de activitate.
Didactica modernă solicită profesorului de geografie un stil general deschis de predare-învăţare, care să-l
ajute pe elev să-şi dezvolte inteligenţa, creativitatea şi aptitudinile, să-şi formeze cultura generală şi comportamentul axat pe valori morale. Este tocmai ce am încercat să realizăm în aceşti 10 ani în cadrul tematicii cercurilor desfăşurate în mod planificat la toate unităţile şcolare arondate.
În esenţă, prin aceasta formare continuă a tuturor colegilor, prin activităţile de cerc s-a urmărit pe lângă
pregătirea academică, sporirea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi metodico-ştiinţifică.
Rolul activităţilor de cerc a fost acela de a selecta, a organiza metodic informaţia pentru predare-învăţare,
pentru a transmite inteligibil şi argumentat, pentru a explica, a crea motivaţii, a orienta şi încuraja elevul, pentru a
coopera cu el, pentru a pune şi crea situaţii problematice, a evalua rezultatele, a folosi raţional timpul şi nu în ultimul rând pentru a genera condiţiile necesare învăţării geografiei prin organizarea cabinetelor de specialitate, procurarea materialelor didactice etc. Deşi nucleul activităţilor noastre l-a constituit predarea conţinutului geografic, subliniem că s-a urmărit, printr-un demers sistematizat vizând realizarea unor mape la nivelul fiecărei activităţi, cultivarea unor competenţe precum:
- cunoaşterea modului de organizare şi conducere a comisiilor metodice la nivel de şcoli;
- cunoaşterea modului de conlucrare cu alte medii educaţionale (instituţii de cultură, unităţi economice, fundaţii
etc.);
- îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la planul managerial al şcolii, planul de activităţi al Cercului de geografie,
proiectarea graficului acţiunilor educative cu tentă geografică, vizite, excursii, drumeţii, proiecte educaţionale etc.;
- cuprinderea unor activităţi menite să sprijine elevii cu dificultăţi în învăţare şi pe cei cu aptitudini la geografie;
- perceperea îndatoririlor cu caracter permanent ale profesorilor, s.a.m.d.
Timpul a trecut insesizabil şi astăzi, la ceas aniversar, când ne permitem să facem o scurtă prezentare a activităţii noastre, remarcăm ca în acest răstimp am simţit că suntem un colectiv de colegi adevăraţi, că ştim care este
―preţul corect‖ al cultivării relaţiilor interpersonale pozitive. Altfel, nici nu s-ar fi putut realiza o paletă atât de bogată de activităţi, cu o tematică metodico-ştiinţifică menită să contribuie la pătrunderea în universul muncii de la
catedra, să permită un fructuos schimb de experienţă şi întâlniri colegiale soldate cu întărirea motivaţiei de a ne autodepăşi, de a fi în pas cu ultimele noutăţi în specialitate, de a fi un bun exemplu şi pentru colegii noştri debutanţi
care păşesc mai timid pe drumul desăvârşirii profesionale.
Dorim să subliniem ca absolut toţi colegii noştri şi-au dat interesul, în calitate de organizatori, ca activităţile să se desfăşoare la un înalt nivel calitativ, manifestându-se o competiţie în acest sens, dar o competiţie constructivă, la modul că fiecare colectiv de profesori a amprentat tematica stabilită, aşa încât activităţile demonstrative au
fost extrem de variate, conferind un plus de originalitate, sfidând rutina, incitând curiozitatea, stimulând creativitatea. Demn de semnalat a fost faptul că suporturile metodico-ştiinţifice elaborate au avut menirea de a permite desemnarea şi amplificarea achiziţiilor din punct de vedere metodic la nivelul comisiilor metodice din fiecare unitate
şcolară în parte.
De asemenea au fost stimulate: dialogul colegial, dezbaterea, elaborarea pe colective de lucru, fapt concretizat în una dintre cele mai importante decizii şi anume înfiinţarea Concursului de geografie ―Grigore Cobălcescu‖,
aflat în prezent la a 9-a ediţie.
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Aspecte de la Concursul ―Grigore Cobălcescu‖ – comisii de corectare. Cu profesorii Cecilia Chifu şi C-tin Hriscu (foto stânga)
și cu Doina Enea și Liliana Stratulat (foto dreapta)

Există numeroase exemple de implicare a colegilor noştri în bunul mers al disciplinei geografie, fapt recunoscut de conducerea I.S.J. şi a inspectorilor de specialitate, care au condus destinele acestei discipline de învăţământ pe parcursul anilor.
Este suficient să amintim: participarea la ‖Centrul de excelenţă‖, redactarea revistei ―Repere geografice‖,
elaborarea unor manuale alternative, integrarea în cadrul Societăţii de geografie, publicarea articolelor de specialitate în diferite reviste, participarea la Congresul Societății de Geografie, ‖Festivalul Geografiei‖, simpozioane, proiecte educaţionale în ţară şi străinătate etc.
Perfecţionarea continuă a fost şi rămâne o dominantă pentru majoritatea colegilor pe care i-am întâlnit la
cursurile vizând formarea în specialitate cât şi în domeniul educativ. O parte din membrii cercului desfăşoară activităţi multiple în calitate de metodişti, membri în Consiliul consultativ al geografiei sau deţin funcţii de conducere
la nivelul unităţilor de învăţământ, acest lucru aducând un plus de experienţa ce a fost şi va trebui fructificat pe viitor.
Dincolo de activităţile demonstrative şi de cerc desfăşurate în cadrul fiecărei unităţi de învăţământ, ne-am
propus adesea organizarea unor aplicaţii practice de teren, dar, din motive mai mult sau mai puţin obiective, acest
deziderat s-a lăsat aşteptat. Poate în viitor vom reuşim să ne întregim şi cu astfel de activităţi absolut indispensabile
condiţiei noastre de geografi.

Aspecte de la şedinţele de cerc: Profesor Doinea Enea –
Gr. Şc. ―Mihail Sturdza‖ Iaşi a organizat o dezbatere
pe tema lansării proiectului ―Iaşi - 600‖

Fiecare şedinţa de cerc a constituit un schimb
interactiv de opinii între colegi

Menţionăm, de asemenea, că meritorie a fost seriozitatea cu care ne-am mobilizat ori de câte ori am fost
solicitaţi chiar şi atunci când evenimentele au fost mai puţin plăcute şi aducem pe acesta cale mulţumirile noastre
tuturor colegilor care au ştiut că în asemenea momente trebuie să fim solidari cu semenii noştri.
Încercând să sintetizăm şi să concluzionăm asupra activităţii noastre, extrem de variate pe durata celor 10
ani de când funcţionam, de când cercul nr. 2 este de sine stătător, trebuie să afirmăm că, în aceste răstimp, colegii
noştri, profesorii de geografie membri ai Cercului nr. 2 au fost cuprinşi în toate laturile procesului de învăţământ
dovedind: abnegaţie, dăruire, tenacitate, responsabilitate, toleranţă, afectivitate, comportament empatic, fapt ce demonstrează că în ciuda tuturor vicisitudinilor sunt demni slujitori ai geografiei, dar mai presus de orice au dobândit
calitatea de OM.
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DIDACTICĂ
STUDIUL GEOGRAFIEI PRIN ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ORGANIZATE ÎNTR-UN MEDIU NONFORMAL
Prof. Cristinel Ţîrcă –
Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”, Iaşi
Lucrarea de faţă doreşte să răspundă unei nevoi stringente de adaptare continuă a strategiilor didactice la
cerinţele societăţii în care trăim.
Sistemul educaţional, în perioada actuală, se materializează printr-o educaţie de tip formal, nonformal sau
informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate sau în contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic
provenite din câmpul psihosocial.
Pornind de la constatarea că între cele trei tipuri de educaţie ar trebui să existe o relaţie de complementaritate sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare vom încerca în cele ce urmează să propunem
o strategie didactică modernă ce vizează educaţia formală într-un mediu non-formal. Prin mediu non-formal înţelegem toate categoriile de spaţii ce pot fi utilizate pentru desfăşurarea de activităţi didactice, în conformitate cu un
curriculum propus şi aprobat la nivelul unităţilor şcolare şi I.S.J. În funcţie de disciplina la care se desfăşoară
aceste activităţi, mediul non-formal poate fi reprezentat de: muzee, case memoriale, situri arheologice, puncte de
belvedere, săli de expoziţii, săli de spectacole, amfiteatre universitare, biblioteci, centre culturale, campinguri,
tabere şcolare etc.
O astfel de strategie didactică vine în întâmpinarea unor iniţiative în plan european privind recunoaşterea
statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale (Recomandarea din 30 aprilie 2003 a
Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri).
Pe plan naţional există o strategie de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Aceasta porneşte de la premisa că abordarea educaţională complementară formal – non-formal asigură plus-valoarea sistemului educaţional. Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi impune extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.
Luând în considerare aceste aspecte, precum şi experienţa didactică personală de peste 17 ani, am conceput un
curriculum opţional la disciplina geografie care răspunde nevoilor de modernizare a demersului didactic. C.D.Ş - ul
intitulat Geografia turismului în judeţul Iaşi se adresează elevilor din clasa a XII-a.
Argument
Am considerat necesar acest proiect deoarece cred că un elev ieşean corect informat cu privire la fenomenul
turistic din judeţ, poate fi un turist mai responsabil în plan local şi un vector al promovării turistice a judeţului în
deplasările sale în ţară sau străinătate.
Întrucât în clasa a XII-a elevii studiază disciplina geografie pe baza unui curriculum intitulat Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, o disciplină opţională cu privire la geografia turismului din judeţul Iaşi ar aduce completări absolut necesare cu privire la orizontul local în general şi referitoare la fenomenul
turistic în special. CDŞ-ul este prevăzut a se desfăşura pe durata întregului an şcolar, cu un număr de 35 de ore (1
oră/săpt.), dintre care 25 ore de predare, 4 de evaluare şi 5 de activităţi practice.
Dezvoltarea acestui opţional la clasa a XII-a are în vedere şi promovarea unei educaţii pentru protejarea şi conservarea mediului deoarece, programa acestui CDŞ prevede prezentarea celor mai importante elemente ale patrimoniului turistic natural şi antropic precum şi alte aspecte cu privire la potenţialul turistic al judeţului. Astfel, elevii
vor conştientiza faptul că valorificarea superioară a potenţialului turistic trebuie corelată cu protejarea calităţii mediului fără de care nu s-ar ajunge la o economie durabilă şi eficientă.
Nu în ultimul rând, CDŞ-ul îşi propune să familiarizeze elevii cu unele aspecte teoretice şi istorice referitoare
la fenomenul turistic.
În concluzie, acest opţional va determina în rândul elevilor dezvoltarea de competenţe şi va propune valori ce
pot forma un cetăţean cu o atitudine responsabilă faţă de problematica din ce în ce mai complexă a societăţii contemporane.
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Competenţe generale
- Utilizarea terminologiei (generale şi specifice) în prezentare, descrierea şi explicarea realităţii geografice
(cu sisteme, structuri, elemente, procese şi fenomene caracteristice);
- Transferarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţă şi tehnologie (domenii, discipline, metode, legi, modele, structuri) la studierea mediului înconjurător ca întreg şi a sistemelor sale componente;
- Relaţionarea realităţii geografice (elemente, fenomene, sisteme şi structuri) cu reprezentarea ei cartografică şi grafică;
- Utilizarea elementelor de bază ale tehnologiei societăţii informaţiei (TSI) în instruirea prin geografie şi
prelucrarea informaţiilor cu un conţinut prevalent geografi;
- Identificarea dimensiunii sociale, civice şi antreprenoriale a caracteristicilor spaţiului geografic;
- Anvizajarea de deprinderi (abilităţi) şi metode generale de învăţare permanentă asumată;
- Elaborarea unor modele antreprenoriale ale spaţiului geografic;
- Sensibilizarea şi deschiderea culturală prin structuri interdisciplinare şi disciplinare de percepere a dimensiunii culturale a existenţei contemporane;
Valorile şi atitudinile cultivate prin acest opţional includ:
- Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură , civilizaţie;
- Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic;
- Respectul pentru diversitatea naturală şi umană;
- Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă.
Competenţe specifice
- Utilizarea unei terminologii adecvate problematicii geografiei turismului;
- Identificarea elementelor de referinţă ale geografiei judeţului Iaşi;
- Analiza şi interpretarea datelor referitoare la caracteristicile patrimoniului turistic natural al judeţului;
- Localizarea pe harta judeţului Iaşi a elementelor naturale şi antropice de bază;
- Identificarea relaţiilor de interacţiune între elementele patrimoniului natural şi antropic;
- Explicarea diversităţii patrimoniului turistic antropic al judeţului Iaşi;
- Analiza relaţiilor dintre potenţialul uman şi potenţialul turistic al judeţului;
- Explicarea influenţei profilului economic al judeţului asupra dezvoltării fenomenului turistic pe plan local;
- Analiza şi interpretarea unor date cu privire la baza turistică şi circulaţia turistică din judeţul Iaşi;
- Aplicarea în viaţa cotidiană a informaţiilor dobândite prin analiza mediului;
- Utilizarea informaţiilor din mass-media în contextul fenomenului turistic local;
- Identificarea elementelor definitorii ale zonării turistice a judeţului Iaşi;
- Localizarea spaţială a zonelor, localităţilor şi punctelor turistice din judeţ;
- Definirea caracteristicilor de bază ale zonelor şi punctelor turistice;
- Explicarea evoluţiei în timp şi spaţiu a turismului în judeţul Iaşi;
- Participarea activă la aplicaţiile practice pe traseele propuse în opţional;
- Realizarea şi prezentarea în vederea evaluării a unui miniproiect axat pe turismul în judeţul Iaşi;
Conţinuturi
Capitolul 1. Probleme generale ale geografiei turismului
1.1. Consideraţii asupra dezvoltării turismului
1.2. Istoricul cercetărilor privind dezvoltarea turismului în România şi în judeţul Iaşi
Capitolul 2. Patrimoniul turistic al judeţului Iaşi
2.1. Patrimoniul turistic natural
2.2. Patrimoniul turistic antropic
Capitolul 3. Premisele social economice ale dezvoltării turismului în judeţul Iaşi
3.1. Potenţialul demografic
3.2. Aşezările urbane şi rurale
3.3. Profilul economic al judeţului Iaşi
Capitolul 4. Baza materială turistică
4.1. Baza materială specific turistică
4.2. Baza materiala cu caracter general
Capitolul 5. Circulaţia turistică
5.1. Caracteristicile circulaţiei turistice
5.2. Principalii indicatori ce caracterizează circulaţia turistică
Capitolul 6. Tipuri şi forme de turism
6.1. Tipuri de turism din judeţul Iaşi
6.2. Forme de practicare a turismului în judeţul Iaşi
Capitolul 7. Zone şi trasee turistice
7.1. Zone turistice
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7.2. Trasee turistice
Capitolul 8. Perspectivele dezvoltării turismului în judeţul Iaşi
Număr de ore: Total anual : 35 ore – din care 25 ore predare, 5 ore evaluare, 5 ore activităţi practice.
Semestrul I : 17 ore & Semestrul II: 18 ore
Resurse didactice
1. Resurse procedurale: deplasări în orizontul local; conversaţia euristică; explicaţia; lucrul cu harta; descoperirea; activitatea independentă; chestionarea orală; problematizarea; comparaţia; demonstraţia; aplicaţia practică;
prezentarea unor miniproiecte; evaluări sumative.
2. Resurse materiale: Harta fizică şi administrativă a României; harta judeţului Iaşi; planşe; CD-uri şi
DVD-uri; cărţi de specialitate; colecţii de ziare şi reviste; fotografii; internet.
Noutatea strategiei didactice constă în realizarea obiectivelor prevăzute prin deplasări ale grupului / clasei
de elevi în afara şcolii şi localităţii, pe trasee stabilite de profesor şi însoţiţi de acesta. Lecţiile propriu-zise se realizează în locaţii diverse, specifice unei activităţi educative non-formale: muzee, case memoriale, monumente istorice, puncte de belvedere, tabere şcolare, campinguri, pensiuni, săli de expoziţie.
În stabilirea traseelor turistice am considerat oraşul Iaşi punct nodal în atragerea turiştilor către judeţul Iaşi,
precum şi datorită poziţiei pe care o ocupă în cadrul judeţului.
În judeţul Iaşi, datorită caracteristicilor cadrului natural, traseele turistice pot fi parcurse cu ajutorul mijloacelor auto, pe calea ferată, pe jos şi, pe anumite porţiuni ale râului Prut sau pe lacuri, cu mici ambarcaţiuni. Am
împărţit traseele turistice în două categorii, după distanţele care trebuie parcurse şi după durata deplasării.
A. În prima categorie am inclus traseele turistice care vizează municipiul Iaşi şi împrejurimile care pot fi
parcurse atât pedestru cât şi cu mijloace de transport auto sau feroviare.
1. Circuitul cultural al oraşului Iaşi
Poate fi efectuat pe jos sau cu mijloace auto, iar durata poate varia de la 3-4 ore până la 5-6 ore, în funcţie
de obiectivele prevăzute în program. Punctul de plecare poate fi piaţa din faţa Palatului Culturii, complexul muzeal
Moldova fiind primul obiectiv al acestui tur. Pot fi vizitate apoi Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Mitropolitană, Teatrul Naţional, Piaţa Unirii. De aici, traseul se îndreaptă spre Copou, cu popasuri la Sala paşilor pierduţi din corpul
A al Universităţii „Al.I.Cuza‖, Parcul de cultură Copou şi Grădina Botanică. La întoarcere, se poate vizita Bojdeuca Ion Creangă din cartierul Ţicău şi se poate face un popas la Restaurantul ‖Bolta Rece‖. Ultimele două obiective
ale turului ar putea fi Mănăstirea Golia şi Biserica Bărboi.
2. Drumeţii şi excursii de o zi în împrejurimile Iaşului
a) Zona de agrement Ciric - Dorobanţ
Traseul poate fi parcurs cu mijloace auto, cu bicicleta sau chiar pe jos. În zona de agrement pot fi închiriate
bărci şi hidrobiciclete pentru deplasarea pe lacurile Ciric şi Dorobanţ. Se poate vizita şi Biserica Aroneanu ce datează din secolul al XVII-lea.
b) Zona de agrement Ciurbeşti
Este situată în apropierea oraşului, accesul făcându-se pe DJ 248 (Iași – Scînteia – Buhăești), din care se
desprinde, apoi, drumul comunal spre lacul și complexul de agrement Ciurbeşti. În zonă există camping cu restaurant şi se pot practica sporturi nautice pe lac (fosta bază turistică a S.C. ‖Tomiris‖, privatizată).
c) Traseul Iaşi- Masivul forestier Bârnova-Repedea- Iaşi
Poate fi parcurs în interval de cca 10 ore cu trenul până în Gara Bârnova (linia Iași-Vaslui) şi apoi pe jos
până la întoarcerea în Iaşi. Din gara Bârnova se urcă spre fosta cabană Bârnova pe traseul turistic marcat cu bandă
roșie, pe potecă, în urcuș susținut cca 1,5 km. Apoi, se ajunge în DC (un drum comunal, odinioară asfaltat acum cca
30 de ani!) care se desprinde din DJ 248 (de la canton Bodea) și care merge spre satele Poiana cu Cetate și Slobozia, care este orientat către NNE. Traseul nostru turistic continuă pe acest drum cca 0,8 km, se trece pe lângă biserica și fostul Sanatoriu TBC și prin spatele fostei cabane (acum aparține S.C. Antibiotice S.A.) și se ajunge la Stația
Radar Meteo. Apoi, traseul merge paralel cu drumul amintit se ajunge la cantonul forestier Vama și se continuă
spre ENE, pe marginea abruptă a unui platou structural foarte extins. Se trece prin păduri masive de fag și, în coborâre, se vede satul Bârnova, într-o zonă cu pădure rărită și tăiată, unde traseul bandă roșie este foarte greu de urmărit. Se coboară pe drumul forestier bine întreținut și se ajunge la cantonul forestier din satul Bârnova, aflat la limita
așezării (poate fi întâlnit și un alt traseu turistic marcat cu punct roșu care ne scoate tot în acel loc). Traseul se continuă pe drumul sătesc până la Mănăstirea Bârnova, şi, apoi, se continuă deplasarea pe jos, prin pădure, spre Rezervaţia geologică de la Dealul Repedea. Se poate face un popas pe platoul Repedea, a cărui ramă nordică oferă un
punct de belvedere spre oraşul Iaşi și asupra depresiunii de contact Bârnova - Voinești, iar întoarcerea se face pe
DN24 cu mijloace auto sau pe jos. De la Mănăstirea Bârnova se poate merge, în caz de nevoi, cu microbuzul spre
orașul Iași (curse din 30 în 30 minute)
d) Traseul Iaşi- sat Bârnova- sat Dobrovăţ- Poieni- Iaşi
Deplasarea se face cu mijloace auto şi poate dura până la 5-6 ore. Pe drumul comunal care se desprinde din
apropierea restaurantului „Trei Sarmale‖ din cartierul Bucium se poate face un prim popas la Mănăstirea Bârnova,
iar al doilea, la Mănăstirea Dobrovăţ. La întoarcere se parcurge un drum nemodernizat care traversează o zonă fo-
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restieră până la intersecţia cu şoseaua Iaşi-Vaslui. Se poate face un popas la Stâna turistică Poieni sau la pensiunea
„Quatro Rote‖, ambele situate pe DN 24. De aici deplasarea spre Iaşi mai durează circa 20 minute.
B. Trasee spre destinaţii turistice din judeţ şi din judeţele învecinate cu plecare din Iaşi
1. Iaşi- Tg. Frumos- Cucuteni - Cotnari- Hîrlău şi retur.
Traseul se parcurge cu mijloace auto, durata fiind de circa 8-10 ore. Principalele obiective turistice vizitate
sunt ruinele siturilor arheologice de la Cucuteni (muzeul neolitic) şi Dealul Cătălina (cetatea traco-getică, perioada
halstat-iană), Schitul Băiceni, podgoria Cotnari şi oraşul Hîrlău (cu Biserica ―Sf.Gheorghe‖, Biserica „Sf.Dumitru‖,
Muzeul Viei și Vinului şi ruinele curţii domneşti). De la Hîrlău se poate ajunge, în drumeție de la barajul Pârcovaci,
în Rezervaţia forestieră Humosu, situată la 16 km nord-vest de oraş, trecând prin satul Pârcovaci (cu izvoare clorosodice) și acumularea antropică de pe Bahlui. La întoarcere se poate urma drumul care parcurge valea Bahluiului,
de la Bădeni prin Ceplenița (conacul Ureche - distrus) - Belceşti şi Podu Iloaiei sau direct prin Cotnari – Balș - Tg.
Frumos și, apoi, pe DE 583.
2. Iaşi-Ruginoasa-Paşcani-Tg. Neamţ (și împrejurimi)şi retur
Deplasarea se face tot cu mijloace auto şi durează 8-10 ore. Principalele popasuri vizează atât obiective turistice din judeţul Iaşi cât şi din judeţul Neamţ. Principalele obiective pe acest traseu sunt: Palatul de la Ruginoasa,
Muzeul municipal din Paşcani, Cetatea Neamţului, casa memorială ―I. Creangă‖ din Humuleşti şi Mănăstirile
Neamţ, Agapia şi Văratec și Rezervația cinegetică (zimbri) de la Mănăstirea Neamț. La întoarcere se poate face un
popas pentru odihnă şi masă la cabana „Codrii Paşcanilor‖ din apropiere de Moţca.
3. Iaşi-Tg. Frumos-Mirceşti-Paşcani-Iaşi
Deplasarea durează circa 6 ore şi se face cu mijloace auto. Principalele obiective culturale sunt: castelul de
la Miclăuşeni, casa memorială ‖V. Alecsandri‖ şi Muzeul din Paşcani. Pe traseu pot fi făcute popasuri pentru masă,
agrement, recreere la Strunga, la Hanul ―Trei Iazuri‖ şi în Paşcani. Pentru elevi se poate asigura cazarea pentru o
noapte în Tabăra Şcolară de la Muncel.
4. Valea Prutului
Iaşi- Popricani- Lacul Stânca- Costeşti şi retur
Traseul poate fi efectuat cu mijloace auto şi durează circa 8 ore. Pe lângă frumuseţile peisagistice care pot
fi admirate pe traseu se poate face un scurt popas pentru a vizita casa memorială ―Costache Negruzzi‖ de la Hermeziu. Destinaţia cea mai importantă a deplasării este nodul hidrotehnic de la Stânca - Costeşti situat în judeţul Botoşani și muzeul ‖Șt. Luchian‖ din orașul Ștefănești. Un dezavantaj îl constituie faptul că pe traseu există puţine
unităţi de alimentație publică şi nu funcţionează unităţi de cazare clasificate.
Concluzii
Deplasările pe traseele prevăzute în curriculum se efectuează de regulă la sfârşitul săptămânii, în zilele de
vineri sau sâmbătă, în concordanţă cu un program stabilit împreună cu conducerea şcolii şi părinţii elevilor. Punerea în practică a unei astfel de strategii didactice se poate face la multe alte discipline printr-un curriculum adecvat.
Beneficiile unui astfel de demers sunt evidente atât pentru elevi şi profesori, cât şi pentru comunitate: creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării; diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii
actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor
dobândite în sistemul de învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană; introducerea
obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu; recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente; valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; creşterea interesului elevilor
de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu; stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.
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1.Barbu, N., Ungureanu, Al. şi colab. (1987) – Geografia municipiului Iaşi, Univ. ―Al.I.Cuza‖, Iaşi
2. Ciangă, N., (2001) – România. Geografia turismului. Partea I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
3.Erhan, Elena (1979) – Clima şi microclimatele din zona oraşului Iaşi, Editura ―Junimea‖, Iaşi
4. Mititiuc, M., şi colab. (1993) – Grădina Botanică – Ghid, Univ. ―Al.I.Cuza‖, Iaşi
5.Muntele, Ionel, Iaţu, Corneliu, (2003) – Geografia turismului. Concepte, metode şi forme de
manifestare spaţio-temporală, Editura Sedcom Libris, Iaşi
6.Şandru, I., Băcăuanu, V., Ungureanu, Al., (1972) – Judeţul Iaşi, Editura Academiei
7. *** Strategia dezvoltării activităţii educative şcolare si extraşcolare -www.isj.dj.edu.ro
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Preocupări pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă
Prof. Valerian DRAGU –
Colegiul „Emil Racoviţă”- Iaşi
I. Excelența umană, în toate formele sale ,este o sursă sigură de progres material şi spiritual. De aceea este
necesar să identificăm şi să sprijinim orice persoană capabilă de performanţă intelectuală, în special elevii care pot
beneficia de condiţii educaţionale deosebite în vederea dezvoltării aptitudinilor proprii, atât în folosul personal , cât
şi al societăţii în ansamblu. În ceea ce priveşte identificarea şi selecţia tinerilor capabili de performanţă, credem că
este bine să se facă încă din clasele de gimnaziu, când li se dezvoltă mai mult disponibilitatea la efort intelectual.
Strategiile de identificare, instruire şi evaluare a elevilor incluşi în programele de excelenţă şi performanţă au in
vedere diferenţele de capacitate între indivizi şi că echitatea „nu este sinonimă cu egalitatea şanselor de succes in
educaţie, nu presupune uniformizarea mediilor educaţionale‖ (Steluţa Dan in „Elemente de Didactica Geografiei‖ 2006)
Sunt diferite tehnici şi metode de identificare a adolescenţilor şi tinerilor capabili de performanţă. În ultimii
ani s-a apelat la criteriul nominalizărilor efectuate de profesor, uneori şi cu sprijinul părinţilor.
În prima etapă este selecţionat un număr mare de elevi (40-50) pentru fiecare grupă de clasă. Ulterior, în urma testului de cunoştinţe, chiar şi a frecvenţei se face selecţia finală şi se constituie grupa cu care se va lucra întregul an. In calitate de profesor, m-am implicat încă de la început în procesul de pregătire a elevilor pentru performanţă (Centrul pentru Tineri Capabili de Performanță, Iaşi) precum şi în constituirea, la nivelul unităţii şcolare unde îmi desfăşor activitatea, în actul identificării, în selecţia un număr mai mare de elevi. Am încurajat, împreună cu
profesorii, participarea unor elevi din licee teoretice, cu profil economic şi tehnologic, în selecţia lor la CEX. Alte
elemente de strategie, de identificare au fost: analiza performanţelor, probe de cunoştinţe, evaluări, chestionare.
Proiectarea conţinuturilor de pregătit, de învăţat şi de performat se grefează pe strategii didactice, constând
în tehnici de lucru, materiale informativ - demonstrative, în funcţie de care se stabilesc procedurile şi instrumentele
de evaluare a rezultatelor învăţării, precum şi tehnicile de testare.
După stabilirea strategiilor didactice, se trece la alegerea metodelor de lucru. Ca urmare, situaţiile problemă
se vor proiecta pentru stimularea învăţării, autoînvăţării, pentru stimularea studiului individual pe seama achiziţiilor
dobândite anterior. Acum intră în rol primordial profesorul, care completează informaţiile, apreciază modul de exprimare/ formulare a răspunsurilor. Elevii îşi folosesc ideile şi cunoştinţele, iar profesorul are prilejul să-şi coordoneze interogaţiile de control, astfel încât să-i conducă pe elevi, treptat, prin şi spre diferite niveluri ale gândirii.
(J.L.Steel – 1998).

Rezultatele chestionarului CEX – geografie
1. Mă simt bine în postura de elev al CEX:
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2. Alegerea mea în cadrul acestui centru a fost realizată pe baza unor motive obiective, cunoscute de mine:

3. Menţionaţi care a fost percepţia voastră la primele activităţi desfăşurate în cadrul CEX:

T o tal (67 elev i
c h es tio n a ți)
D e loc bună

31%

Ma i pu ț in bună
R e la tiv bună
F oa
69%
rte bună

4. Ierarhizaţi activităţile prezentate mai jos în ordinea importanţei în formarea voastră la disciplina
geografie. Prezentaţi la alegere una din opţiunile voastre (fig. 4).

Fig. 4
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5. Vă consideraţi o persoană cu disponibilităţi aptitudinale înalte la disciplina geografie în urma frecventării CEX ?

6. Consideraţi că tematica abordată oferă o motivaţie puternică unui adolescent cu disponibilităţi înalte?

7. Care dintre următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea voastră faţă de gradul de provocare pozitivă a activităţilor CEX la disciplina geografie ?

8. Activităţile din cadrul CEX mi se par uzuale, uneori char banale:
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PLAN DE LECŢIE. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ - PLOILE ACIDE
Prof. Viorica-Mihaela LIVINGSTON (Carolina de Sud, S.U.A.)
Prof. Anca-Mihaela GHIURCO, Grup Şcolar Hîrlău, Judeţul Iaşi
Prof. Viorel PARASCHIV, Grup Şcolar Economic de Turism, Iaşi
Preambul. Experienţa de faţă este rodul unei colaborări iniţiate cu ceva ani în urmă, prin care urmărim
transferul de competenţe, acel know-how necesar, din partea sistemelor educaţionale mai performante către învăţământul românesc care este dominat în continuare de spiritul „narcisismului‖ balcanic, adică - şcoala cuntinuă să
fie instituţia în care profesorii vin doar pentru salariu... Vom observa cum lecţia în sistemul american urmăreşte
finalităţi concrete bazate pe formarea competenţelor reale, nu cele confundate cu obiectivele-cadru sau generale din
curriculum-ul geografic naţional românesc.
Este un exemplu de bune practici, pe care, noi, l-am folosit cu succes în cadrul proiectelor de educaţie nonformală, respectiv pedagogia „scout‖ (la cercetaşi) atât în România cât şi în S.U.A., şi, care, poate fi folosit, în opinia noastră, cu succes oricând şi la orice disciplină, care îşi propune transmiterea unor astfel de competenţe cu privire la protecţia mediului.
***
Titlul lecţiei: Ploile acide şi influenţa lor asupra mediului
Aspecte specifice (Scopul lecţiei):
Cunoaşterea de către elevi a cauzelor care determină formarea ploilor acide şi a efectelor acestora asupra mediului
Nivelul de vârstă recomandat:10 - 14 ani
Durata lecţiei / Cerinţe privind spaţiul :45- 50 minute. Laborator dotat corespunzător şi laborant
Obiectivele instruirii (rezultatele pe care elevii le pot demonstra la sfârşitul lecţiei):
La sfârşitul activităţii va trebui ca elevii:
- să identifice cauzele formării ploilor acide;
- să explice modul de formare a ploii acide;
- să numească minimum 3 efecte ale ploilor acide asupra elementelor mediului;
- să identifice soluţii de prevenire a poluării atmosferice.
- demonstrarea efectelor ploilor acide asupra mediului şi realizarea unor experienţe pe termen scurt privind aceste
efecte.
Metode didactice utilizate:
Metodele didactice utilizate: experimentul, observarea, explicaţia, descoperirea deductivă, conversaţia, metode de
utilizare a gândirii critice (termeni cheie daţi în avans), organizator grafic de tip cauză - efect
Motivaţia (scurtă justificare pentru lecţie):
Încurajarea elevilor să identifice modalităţi de reducere a poluării atmosferice
Materiale (ca materiale trebuie pentru predarea acestei lecţii):
6 vase Petri, pipete, borcane cu gura largă, acid sulfuric, benzi de hârtie, creioane colorate sau carioca/ markere,
răsaduri, 4 bucăţi de peşte crud, 2 frunze verzi, câţiva bulgări de pământ.
Vocabular:
Ploi acide, acid sulfuric, degradare
Demers didactic:
Pregătire
Cu două sau trei zile înainte, umpleţi vasele Petri în următorul mod: două cu pământ şi pietre, două cu frunze şi
două cu peşte crud. Un set de vase se stropesc cu apă distilată şi un set cu o soluţie cu concentraţie de 50% acid
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sulfuric. Acoperiţi vasele.
Înainte de lecţie:



Lipiţi pe un perete hârtie pe care se poate desena; lipiţi în colţul din dreapta sus cuvântul MEDIU
Pregătiţi primul set de vase Petri, dar nu le lăsaţi la vedere

Tăiaţi 14 bucăţi de hârtie pe care să fie scrise următoarele: LAC, PEŞTE, MAŞINI, FABRICĂ, VÂNT, SOARE,
PESCAR, OAMENI, FUM, COPACI, NORI DE PLOAIE, RÂURI, DEALURI, CASE.
Implementarea lecţiei
Paşii lecţiei (dirijarea Durata
învăţării)
Moment organizatoric
5 min
Captarea atenţiei
Prezentarea titlului şi a
obiectivelor lecţiei

5 min

Explicarea cauzelor care
determină formarea ploii
acide şi a modului de
formare a acestui fenomen hidrometeorologic

15 min

Explicaţia efectelor ploii
acide asupra elementelor
din mediu înconjurător

15 min

Concluzii

5 min

Descrierea activităţii de predare-învăţare
Se pregăteşte sala de clasă în vederea începerii lecţiei, se ordonează materialele
Profesorul solicită elevilor prezentarea de ştiri ecologice din săptămâna precedentă, apoi anunţă titlul lecţiei „Ploile acide şi influenţa lor asupra mediului‖
Împărţiţi la întâmplare elevilor bucăţile de hârtie cu cuvintele.
Elevii desenează pe perete cuvintele scrise pe hârtie şi împărţite de către profesor (lac, peşte, maşini, fabrică, vânt, soare, pescar, oameni, fum, copaci,
nori de ploaie, râuri, dealuri, case), fiind îndrumaţi să deseneze în aşa fel
încât desenele să fie grupate, de exemplu: fabricile, maşinile, soarele şi fumul în partea stângă, iar restul în partea dreaptă. Între elementele specificate
există o înlănţuire de tip cauză-efect. Timp de două minute elevii stabilesc
ce relaţie există între aceşti termeni (organizator grafic de tip cauză-efect).
Uitaţi-vă la desene! Completaţi în partea din stânga sus (înainte de cuvântul
MEDIU) „PLOAIA ACIDĂ ŞI CUM AFECTEAZĂ‖, astfel încât să apară
titlul complet „PLOAIA ACIDĂ ŞI CUM AFECTEAZĂ MEDIUL‖.
Elevii observă cauzele poluării atmosferice, fenomenul generare a ploii
acide şi elementele mediului care sunt afectate de poluare.
Elevii observă modul în care a afectat acidul sulfuric conţinutul din vasele
Petri şi compară situaţia în raport cu vasele peste care s-a adăugat doar apă.
Acest experiment îi ajută să înţeleagă efectul nociv al soluţiei acide asupra
elementelor din mediu. Grupându-se căte trei sau patru elevi, aceştia discută
modul în care a afectat acidul sulfuric conţinuturile din vasele Petri, apoi
discută şi notează ideile în caiete.
Pe grupe de lucru elevii identifică cel puţin o modalitate de reducere a poluării atmosferice apoi discută soluţiile găsite şi notează în caiete rezultatul
discuţiilor.

Evaluarea (să vedem dacă lecţia a fost învăţată)- (3 minute):
Test grilă sau întrebări din lecţie
Tema pentru acasă -(2 minute):
Realizaţi următorul experiment:
Puneţi un ghiveci cu răsad sub un borcan şi adăugaţi în vas o soluţie care să conţină 10% acid sulfuric. A doua zi
descoperiţi ghiveciul şi observaţi cum a afectat soluţia acidă, răsadul. Notaţi în caietul de clasă elementele observate.
Bibliografie
1. Viorica-Mihaela Sânzianu (1998) articol „Educaţie ecologică‖din revista trimestrială „Cercetaşul ieşean‖
(ISSN)
2. *** - Proiectul educaţional „Henkel-România‖
3. www.apmis.ro/
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EXEMPLE DE UTILIZARE A HĂRŢILOR LA OPŢIONALUL
„FLUVII ŞI AŞEZĂRI OMENEŞTI”
Profesor Doina Steva,
Şcoala „Elena Cuza”, Iași
Harta este instrumentul indispensabil pentru cunoaşterea şi cercetarea Pământului,a fenomenelor cu desfăşurare spaţială şi în activităţile practice de teren.
În anul 1930 George Vâlsan scria: „ harta este o mare înlesnire pentru mine,pricepându-se uşor,
întipărindu-se în minte şi arătând dintr-o dată,în toată complexitatea,fenomenul care interesează;o hartă înseamnă o
mare economie pentru învăţătură‖.
Opţionalul „Fluvii şi aşezări omeneşti‖are în conţinut următoarele teme:
Introducere (definiţia apelor curgătoare, clasificarea lor); fluvii, civilizaţii şi aşezări omeneşti din Europa, America,
Asia, Africa şi Australia;importanţa fluviilor în viaţa oamenilor,fluviile artere de navigaţie şi surse de hidroenergie.
Pentru ca informaţiile să fie păstrate un timp îndelungat în memorie,
profesorul trebuie să creeze o anumită strategie în analiza fiecărui fluviu.
Obiective de referinţă
- să relaţioneze obiectele din realitate cu poziţia lor pe un suport cartografic
- să utilizeze corect semnele convenţionale şi limbajul geografic
- să descrie şi să coreleze fenomene observate direct sau indirect
- să exprime oral/scris elementele redate pe hărţi
Obiective operaţionale
Pe parcursul secvenţelor de învăţare elevii sunt capabili:
 să identifice pe hărţile fizice ale continentelor, densitatea şi forma reţelelor hidrografice
 să completeze pe un crochiu elementele unui bazin hidrografic
 să denumească fluvii şi oraşe pe harta mută a continentelor
 să identifice pe hartă:unităţile de relief din care izvorăsc,direcţia de curgere,
afluenţi mai importanţi,canalurile cu care are legătură,oraşele situate de-a
lungul cursurilor,mările/oceanele în care se varsă,ce formează la gura de vărsare,
importanţa economică
I Exemplu de secvenţă de învăţare prin receptarea expunerii şi a ilustrării pe hartă
Obiectiv operaţional:
- să caracterizeze apele de suprafaţă din Polonia
Expunere
Hidrografia Poloniei cuprinde o reţea densă de râuri drenate de fluviile Vistula (1068 km.) şi Odra (903
km.),care se varsă în Marea Baltică.
Vistula,axa hidrografică a Poloniei izvorăşte din Munţii Beschizi, străbate un traseu de 1068 km pe direcţia
sud - nord prin centrul ţării şi se varsă în Golful Gdansk al Mării Baltice. Înainte de vărsare,se desparte în două
braţe,între care se desfăşoară delta. Oraşe mari:Cracovia,Varşovia,Gdansk. Legătura pe apă spre est cu Nipru
prin afluentul Bug şi spre vest cu Odra prin canalul Bydgoska.
Pe fluviu sunt amenajate două lacuri de acumulare şi hidrocentrale mici.
II Exemplu de secvenţă de învăţare dirijată prin conversaţie
Obiectiv operaţional
- să caracterizeze apele de suprafaţă din Franţa prin întrebări
1. Care sunt fluviile mari din Franţa? ( Loire, Sena,Rin, Ron)
2. De unde izvorăşte Sena? ( Pod. Langres)
3. Care sunt afluenţii? (Marna, Oise)
4. Ce oraşe traversează Sena? (Paris, Rouen)
5. În ce mare se varsă Sena?
(M. Mânecii)
6. Ce tip de gură de vărsare are? (estuar)
7. Ce importanţă are fluviul Sena? ( navigaţie,turism,irigaţii,alimentare cu apă a oraşelor)
III Exemplu de secvenţă de învăţare prin descoperire
Obiectiv operaţional
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- să caracterizeze fluviile prin completarea unui tabel pe baza informaţiilor de pe harţi, texte şi din alte surse. Ex. :Observaţi în atlas Hărţile fizice ale continentelor/statelor şi completaţi tabelul:
Denumirea
fluviului

Unitatea
din
care
izvorăşte

Oraşe
sate

traver-

Marea/ Oceanul în care se
varsă

Climat

Lungimea

Volga
Dunărea
Sena
Rin
Tamisa
Pad (Po)
Obi
Gange
Changjiang
Mississippi
Amazon
Nil
Murray

IV Exemplu de secvenţă de învăţare prin algoritmizare
Obiectiv operaţional
- să analizeze un fluviu utilizând un algoritm dat , harta şi alte surse: Fluviul Rin
V Exemplu de secvenţă de învăţare prin exerciţii
Obiectiv operaţional
- să completeze hărţile mute, denumirile fluviilor, mările/oceanele/golfurile în care se varsă
VI Exemplu de secvenţă de învăţare prin construirea unor grafice pe computer
Obiectiv operaţional
- să elaboreze diagrame în coloane alăturate cu lungimile fluviilor,suprafeţelor bazinelor hidrografice şi numărul populaţiei din oraşe pe baza datelor din tabele de mai jos.

Nr.crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8

Aspecte analizate

Răspuns

Unitatea din care izvorăşte
Două unităţi de relief
traversate
Doi afluenţi
Două oraşe traversate
Două ţări traversate
Forma gurii de vărsare
Marea în care se varsă
Lungimea

Analizaţi hărţile fizice ale continentelor
şi completaţi tabelul
Marea/oceanul/golful
Marea Neagră
Marea Caspică
Golful Bengal
Oceanul Atlantic
Marea Arabiei
Marea Chinei de Est

VI. Exemplu de secvenţă de învăţare prin raţionament
-

Obiectiv operaţional
să stabilească avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă câmpiile pentru dezvoltarea oraşelor
Avantaje
- căi de comunicaţie construite mai uşor
- costuri mai mici
- prezintă terenuri cultivate în apropiere

Dezavantaje
- inundaţiile determinate de precipitaţii
- ciclonii tropicali
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Fluvii
aferente
Dunărea

Pentru ca elevii să dobândească competenţe de a analiza şi de a interpreta o hartă, ei trebuie să fie implicaţi în
situaţii de învăţare care vizează obiective adecvate şi metode variate.
Pentru asigurarea unor activităţi eficiente este necesar ca profesorul să proiecteze în detaliu mintal sau
scris,toate secvenţele de învăţare în care se utilizează materiale cartografice.

Capitale/
oraşe
Viena
Londra
Berlin
Paris
Madrid
Moscova
Shanghai
Cairo
Kinshasa

Nr. locuitori
(2004)
1550123
7355000
3388434
9644507
5103000
8369200
10100000
7937000
6541000

Amazon

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Nil
Volga
Dunărea
Rin
Huanghe
Obi
Sena
Lungimea(km.)

Tamisa

12000000

Viena

10000000

Londra
Shanghai

8000000

Paris

Fluvii

Volga
Dunărea
Rin
Tamisa
Amazon
Nil
Sena
Mississippi
Obi
Huanghe
Ind

Suprafaţa Bazinul
hidrografic(km.)
1360000
817000
193000
15300
220000
2900000
77800
3250000
2425000
531000
834000

Lung
Lung.
(km.)
3531
2860
1360
338
7025
6671
776
3000
4070
4845
3180

6000000

Berlin

4000000

Madrid

2000000

Moscova
Cairo

0
Nr.loc.

Bibliografie :
Avram Arina -Marile oraşe ale lumii Ed.Tritonic,Bucureşti, 2004
Dulamă M.E.-Harta în predarea geografiei Ed. Clusium,Cluj-Napoca, 2006
Hilt Virgil-Fluvii,locuri şi oameni Ed. ştiinţifică şi enciclopedică,Bucureşti, 1976
Matei H., Neguţ S.-Enciclopedia statelor lumii Ed. Meronia,Bucureşti, 2005
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Kinshasa

MIHAI EMINESCU ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL GEOGRAFIC ROMÂNESC
Prof. limba română Oana Mateiciuc,
Prof. geografie Emil Dan Ipate,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu”- Iaşi
Oraşul Iaşi a fost locul în care poetul Mihai Eminescu a lucrat o perioadă din scurta sa viaţă. Aici, a avut
primul loc de muncă stabil, la Biblioteca Centrală, tot aici a creat unele dintre cele mai frumoase poezii, fiind
aproape de Veronica Micle, şi tot aici a legat cele mai bune prietenii, printre care Al. Chibici-Râvneanu, Ion Creangă, Titu Maiorescu. Intenţionat, ne-am focalizat atenţia pe cea de-a doua perioadă de activitate desfăşurată la Iaşi,
care începe în luna aprilie a anului 1884, în Săptămâna Mare, la reîntoarcerea poetului de la sanatoriul OberDobling de lângă Viena şi după convalescenţa petrecută, timp de o lună de zile, în Italia (Veneţia şi Florenţa).
Această a doua perioadă ieşeană ( aprilie 1884 – 8 noiembrie 1886 ) se caracterizează prin reveniri repetate
ale bolii, mari lipsuri materiale şi o activitate creativă redusă. El consideră retragerea lui la Iaşi un fel de exil pentru
a fi îndepărtat de Bucureşti şi de viaţa politică. Eminescu este angajat pe postul de subbibliotecar, la Biblioteca
Centrală Universitară, unde, pe lângă sarcinile de serviciu, traduce şi Gramatica Sanscrită. Îşi face mulţi prieteni,
frecventează teatrul din dealul Copoului, petrece multe clipe plăcute în compania lui Ion Creangă. Ca să-şi completeze veniturile, din luna octombrie 1884, predă orele de geografie şi statistică la Şcoala Comercială din Iaşi, neavând la dispoziţie niciun fel de manual, deşi lui i s-ar fi părut mai uşoară istoria, pe care a solicitat-o în cererea sa
iniţială. „Insistenţa cu care Eminescu cerea un post se datora, pe de o parte dorinţei de minimă independenţă pe care o nutrise întotdeauna, iar pe de altă parte dorinţei de a-şi vedea cruţată umilinţa cea mai teribilă, colectele publice‖.
Fondurile de documente ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor cuprind cererile poetului şi aprobările
date de ministru privind situaţia lui pe postul de profesor.
La Şcoala Comercială din Iaşi – înfiinţată în 1880 – în urma unui incident „regretabil‖, ce a avut loc între o
parte din profesori şi directorul şcolii, acesta s-a sinucis (în iunie 1884), iar profesorii şcolii, fiind predominant suplinitori, au fost „ revocaţi prin deciziune ministerială cu începere de la 1 august‖. Astfel, catedrele acestora au devenit vacante. Istoria, solicitată de Eminescu, se preda la ultimele trei clase. Ea a fost dată în suplinire profesorului
Vasile I. Radu, devenit apoi directorul şcolii, în completarea orelor de economie politică prevăzută pentru clasa a
V-a.
Geografia, fiind indispensabilă atât pentru cultura generală a elevilor, cât şi pentru cea profesională a acestora, era prevăzută la toate clasele. În anul şcolar 1884 – 1885, Şcoala Comercială din Iaşi a funcţionat cu întreg
ciclul de 5 clase, dând prima promoţie de absolvenţi (11 din 45 de elevi înscrişi în clasa I în 1880).
Lui Eminescu i s-a părut că istoria ar fi fost mai uşor de abordat la catedră, în starea lui, iar geografia i s-a
părut mai complicată, ea necesita neapărat harta, globul, lucrul cu tabla la fiecare clasă. Considera geografia timpului său ca pe un „ dicţionar cu mii de nume proprii şi cifre statistice‖(vezi scrisoarea către Chibici Râvneanu).
Eminescu poseda cunoştinţe valoroase de geografie, căci la Berlin urmase cursul de geografie fizică a lui
Poggendorf. Apoi, la Viena, studiase unele manuale de economie politică, de finanţe comparate, de statistică a populaţiei şi de economie politică editat de Lorenz Stein, recomandabile ca prelegeri universitare şi pentru studiul
fără profesor.
Poetul a predat la anul I geografie generală, la anii II şi III geografia continentelor (Asia, Africa şi Oceania
– II; America şi Europa III). Ca şi directorul şcolii, el critica faptul că „ se începe studierea unui continent într-o
clasă şi se continuă în alta, cât şi îngrămădirea de materii la unele clase. Astfel Eminescu afirma: „ Această încărcare îşi are izvorul în lipsa de solide cunoştinţe pedagogice‖. La clasa a IV-a, el a predat „România şi ţările vecine‖,
punând accent pe latura economică. La predarea geografiei utiliza „ metodul analitic‖, care începe cu întregul şi
ajunge la parte, adică începea cu descrierea Globului, a continentelor şi cu încetul ajungea la locul naşterii, la ţara
noastră, la judeţe şi localităţi.
Bibliografia utilizată de poet includea:
 M. Michăescu – „ Elemente de geografie fizică şi politică‖, Bucureşti, 1878
 Tr. Laurian – „ Atlante geografic, după Bonnefont, adoptat pentru şcoalele române‖, Paris şi Bucureşti,
1868
 Ioan Moldovanu – „ Manual de geografie pentru tinerimea română‖, Viena, 1871
 Dimitrie Vârnav – „ Geografia ţărilor de sub coroana Ungariei‖, Sibiu, 1875 etc.
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Despre „Geografia României‖ a lui G. Mihăilescu (Galaţi, 1878), afirma : „ E...o carte foarte bună. Scrisă limpede şi curgător...e geografie cea mai bună care s-a scris până acum la noi şi ar fi de recomandat pentru gimnazii‖. În schimb, pe Zaharia Antinescu cu „Geografia României şi a ţărilor locuite de români (Ploieşti, 1878)‖, îl
critica deoarece nu construia fraze corecte, nu utiliza corect neologismele etc.
Când trata geografia economică, poetul afirma că „ activitatea industrială ne lipseşte...mijloacele de comunicaţie, drumurile de fier, navigaţia pe Dunăre...sunt în lipsa actuală de organizare, un rău‖. „ Dezvoltarea agriculturii, cu toată întrebuinţarea mijloacelor de transport nu putea fi eficientă, făcând această analiză comparativ
şi cu alte state‖.
Privitor la Canalul de Suez, poetul era de părere „ Să nu încapă sub predominarea exclusivă a unei puteri‖..., ci să acţioneze „ dreptul liberei navigaţiuni‖.Despre economie mai afirma că „ În locul speculei poate
veni industria, care întregeşte activitatea agricolă şi stă în legături cu ea, ceea ce ar înlătura disproporţia dintre
clasele producătoare şi cele consumatoare‖.
Evaluarea făcută de Eminescu elevilor, ilustrează o predominare a mediocrilor, mai ales în primii ani de
studii, căci nu era făcută o selecţie la admitere.
Printre opiniile referitoare la didactică ale poetului, preluate şi din activitatea de revizor şcolar, desfăşurată
în perioada 1 iulie 1875 – 4 iunie 1876 ( în judeţele Iaşi şi Vaslui ) remarcăm :
- „ Nu mai întâlnim pe învăţătorul sever şi ţeapăn, cu vergile-n mână, ci un suflet uman care se coboară la
treapta sufletelor copilăreşti şi le disciplinează, nu le siluieşte...‖;
- Dascălul „ se serveşte totdeauna de micul capital de cunoştinţe din viaţa copilului pentru a-l face pe acesta să
vie de la sine la ceea ce nu ştiuse‖;
- M. Eminescu considera că printre cunoştinţele date de şcoală, trebuie să fie şi „ descrieri ale ţării proprii‖, care contribuie la educarea viitorilor cetăţeni în sensul iubirii pentru „ brazda pământului lor‖.
El se interesa, la inspecţii, dacă şcolile au hărţi geografice sau dacă trebuiau reparate. La o şcoală din Roman,
poetul a constatat cu ironie : „ În geografie memorarea fiind la locul ei, elevele stau bine, căci recitarea de numiri e
partea tare a şcoalei ‖.
În recenziile sale, el a recomandat ca geografia să fie abordată prin „ descripţii plastice‖ şi nu prin „ compendii
abstracte ‖, a cerut introducerea „ modelului intuitiv ‖ şi a recomandat predarea geografiei de la cunoscut la necunoscut. Susţine că fenomenele trebuie predate „în mod genetic‖, demonstrând cum o stare de lucru s-a generat cauzal din alta. El a constatat că ştiinţele naturale „sunt mijlocul cel mai puternic al învăţământului intuitiv şi adevărate
izvoare de cunoştinţe practice şi pozitive‖. Însufleţit de idealul de a creşte nivelul cunoaşterii ştiinţifice a elevilor,
el afirma, chiar şi după destituire : „ Metodele pedagogice cu totul neintuitive în care sunt scrise cele mai multe
cărţi de ştiinţă naturală ar merita serioasa luare-aminte a actualilor studenţi şi viitorilor profesori‖. Poetul a conchis
că „ intuiţia nicăieri nu joacă un rol atât de mare ca în predarea ştiinţelor naturale şi că în cazul acestora elevul dobândeşte cunoştinţe ştiinţifice folositoare. Tocmai în aceasta constă şi importanţa acestui obiect, în dezvoltarea
gândirii ştiinţifice, legate de lumea reală‖. Poetul a mai recomandat eliminarea greşelilor de limbă din „Geografia
României‖ a lui Gh. Mihăilescu şi din alte manuale.
În învăţământul superior, „ tinerii noştri cred că a fi oameni mari înseamnă a fi cu cât mai multe coji de gândiri
străine grămădite nemistuit în cap. Cutare teză e pentru ei absolut adevărată, pentru că profesorul a susţinut-o, pentru că cutare carte franţuzească a scris-o. Despre judecată proprie nici vorbă !‖
Pe studenţii Universităţii din Iaşi îi sfătuieşte să renunţe, în activităţile extraşcolare, la prelegerile cu caracter
general, care nu aduceau nimic nou şi folositor, ba chiar cuprindeau, adesea, atât confuzii cât şi greşeli grave. Le
recomanda să se dedice unor cercetări ştiinţifice amănunţite, de specialitate, unor „studii cu totul speciale care să
dovedească o îndeletnicire amănunţită cu materia‖. Aceasta constituie o contribuţie ştiinţifică reală în domeniul
respectiv. El afirma că „orice răsad al culturii trebuie să pornească de la ştiinţă‖; „nu se poate semăna făină, ci numai grâu, din care se face făină‖. Aceste cuvinte le indică slujitorilor şcolii calea pe care trebuie să meargă ei înşişi,
dacă vor să transmită şi elevilor lor o atitudine conştientă, creatoare faţă de învăţătură.
Prin activitatea sa, marele poet a urmărit „a se adânci învăţământul‖, s-a identificat cu aspiraţiile fundamentale
ale românului împotriva dogmatismului şi de realizare a scopului nobil al şcolii.
În această privinţă Nicolae Iorga a avut dreptate când a afirmat că „şi cele mai mici însemnări ale lui Eminescu
merită a fi culese căci slujesc la educaţia naţională‖.
Bibliografie
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PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE

ANALIZA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL IAŞI ÎN INTERVALUL 1.01.2007 – 31.12. 2008
Prof. Liliana Stratulat,
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”- Iaşi
Şomajul în judeţul Iaşi poartă amprenta mai multor factori, a căror influenţă s-a manifestat diferit din punct
de vedere spaţio-temporal.
- procesul de restructurare a economiei, care a determinat închiderea unor unităţi de producţie şi de servicii sau reducerea activităţii acestora, concretizat într-un număr masiv de disponibilizări;
- nivelul redus de pregătire şi de specializare al forţei de muncă a diminuat şansele de intrare pe piaţa
muncii pentru un număr ridicat de populaţie;
- inerţia manifestată de angajaţii disponibilizaţi faţă de parcurgerea unor stagii de reconversie profesională
şi de recalificare organizate de AJOFM;
- reticenţa în demararea unei afaceri personale dovedită de majoritatea celor disponibilizaţi care au încasat
salarii compensatorii;
- poziţia municipiului Iaşi faţă de marile axe de comunicaţie europene şi dotările modeste ale aeroportului,
au micşorat atractivitatea zonei pentru marii investitori;
- promovarea şi exploatarea insuficientă a potenţialului turistic
- implicarea factorului politic, legislaţia, birocraţia excesivă.
a) Analiza numărului de şomeri şi rata şomajului
Studiul variaţiilor lunare ale numărului de şomeri din judeţul Iaşi pentru anul 2007, indică o evoluţie oscilantă, cu momente de maxim (20061 persoane - ianuarie) şi momente de minim (16658 persoane – mai).

Nr. şomerilor înregistraţi în perioada 1.01.200731.12.2007
Nr. persoane

Nr. şomerilor înregistraţi în perioada 1.01.200831.12.2008
Nr. persoane

În anul 2008, continuă tendinţa de creştere din decembrie 2007, dar din luna februarie se instalează un curs descendent. Traseul evoluţiei numărului de şomeri din al doilea semestru al anului 2008, se
identifică cu traseul din anul precedent, dar valorile sunt diminuate cu cca. 600 – 700 persoane/lunar.
Rata şomajului urmează tendinţa generală a fenomenului, remarcată la nivelul indicatorilor studiaţi în intervalul 1.01.2007 – 31.12.2008. Se constată o variaţie lunară, determinată de unele activităţi sezoniere sau temporare, care au asimilat o parte din numărul persoanelor disponibilizat.
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b) Structura şomajului pe sexe
Analiza cantitativă a şomajului pe sexe pentru intervalul 1.01.2007 - 31.12.2008, arată o vulnerabilitate ridicată a femeilor la acest fenomen. Motivaţia, de cele mai multe ori, se referă la disponibilitatea redusă pentru prestarea unor activităţi care presupun efort fizic deosebit, condiţii de muncă de o igienă discutabilă, nivelul de pregătire.
În general, anul 2008 aduce o creştere importantă a numărului de şomeri femei, corelată cu o scădere proporţională a numărului de bărbaţi. Putem presupune că motivul constă în capacitatea bărbaţilor de a presta activităţi
care presupun solicitări fizice crescute, dar şi în tradiţionala asumare a întreţinerii familiei.
c) Structura somajului pe medii de provenienţă
Pentru anul 2007, se remarca un număr dublu sau chiar triplu de şomeri în mediul rural faţă de mediul
urban.. Pentru mediul rural, anul 2008 debutează cu o scădere generală a numărului de şomeri, valoarea înregistrată
în luna ianuarie (12800 persoane) fiind inferioară cu cca. 2600 persoane faţă de valoarea din ianuarie 2007.

În mediul urban, numărul şomerilor este mult mai mic, fără diferenţe lunare substanţiale. În anul 2007,
evoluţia este oscilantă în palierul 4000-5000 persoane, înregistrând un maxim de 5200 şomeri in decembrie şi un
minim de 4100 şomeri în aprilie si mai.
d) Structura şomajului pe nivele de pregătire
Analiza comparativă arata că, în evoluţia şomajului pe nivele de pregătire, segmentul cel mai consistent
revine persoanelor cu nivele mai scăzute de pregătire. Numărul şomerilor din această categorie este mai ridicat în
anul 2008 decât în anul 2007, oscilaţiile fiind mai vizibile in anul 2007. Cele mai reduse valori sunt la nivelul
şomerilor cu studii superioare, datorita flexibilitatii acestora în inserţia pe piaţa muncii.

e) Structura şomajului pe grupe de vârstă
Din datele furnizate de AJOFM Iaşi, rezultă că în anul 2007, grupele de vârstă cele mai afectate de şomaj
au vizat populaţia cuprinsă între 45 – 50 ani (27,5%) şi segmentul 35 - 45 ani (22,6%).
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Explicaţia constă in faptul că grupele cele mai vulnerabile, (grupa sub 25 ani şi grupa peste 50 de ani) au
posibilităţi diferite de inserţie pe piaţa muncii. Tinerii sub 25 ani sunt mai flexibili şi mai adaptabili şi pot aborda
mai multe domenii ale economiei după un eventual stagiu de formare, sau continuă studiile specializându-se în alte
domenii. Adulţii peste 50 ani au posibilitatea iniţierii unei afaceri personale, sau urmează cursuri de reconversie
profesională.
Remarcăm faptul că ponderea şomerilor cuprinşi în segmentul 25 – 50 ani a scăzut în anul 2008 faţă de
anul 2007 cu 3,79% (70,59% în 2007 şi 66,8% în 2008).
Harta şomajului în judeţul Iaşi
Am considerat oportună reprezentarea spaţială a şomajului in judeţul Iaşi, deoarece aceasta reflectă cel mai
bine măsura în care acţionează la nivel local factorii determinanţi ai şomajului. Din analiza distribuţiei spaţiale a
şomajului la 30 septembrie 2008 rezultă că se manifestă mari disparităţi regionale. Rata şomajului din mediul rural
a atins o valoare medie de 4,72%. În mediul urban, faţă de media judeţeană de 1,76%, cele mai scăzute valori se
înregistrează în municipiul Iaşi (1,46%), şi oraşul Tg.Frumos (1,51%). Integrat recent în reţeau urbană a judeţului,
oraşul Podu Iloaiei are pondere a şomerilor în populaţia activă de 4,50%, urmare a dependenţei salariaţilor de
economia municipiului Iaşi, sau de unităţi locale în prezent falimentare.
Cea mai ridicată pondere a şomerilor se remarcă în oraşul Hârlău (6,22%). Deşi bine poziţionat faţă de axele
de comunicaţie rutiere naţionale, populaţia activă oraşului a fost dependentă de fabrica de mobilă Mobimex – în
prezent închisă, şi de performanţele SC Cotnari SA, restructurată.
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Unele implicaţii geodemografice ale creşterii şomajului
Apreciind că şomajul afectează vieţii sociale, am analizat în ce măsură au fost marcaţi de acest proces principalii indicatori geodemografici Analizând datele pentru intervalul 1.01.2007 – 31.12.2008, au rezultat următoarele aspecte:
- creşterea de la 7792 la 9519 a numărului de nou născuţi vii;
- scăderea numărului căsătoriilor de la 5924 la 5695;
- creşterea numărului divorţurilor de la 433 la 746.

Bibliografie:
- Datele furnizate de AJOFM Iaşi
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SISTEMUL DE AŞEZĂRI AL JUDEŢULUI IAŞI ÎN PERSPECTIVA COEZIUNII ŞI COMPETITIVITĂŢII EUROPENE
Profesor Crina Elefteriu,
Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea” -Paşcani
În România există 7 nivele de dezvoltare urbană identificate .În afară de Bucureşti, oraşele româneşti de
prim rang servesc ca puncte de sprijin în istoria provinciilor româneşti (Iaşi, Cluj Napoca, Timişoara, Constanţa,
Craiova).În al doilea rând, alte două mari oraşe predominant industriale(Braşov,Galaţi) servesc ca puncte de sprijin
în afara sferelor de influenţă ale celorlalte oraşe. Oraşele de rangul doi includ capitalele de judeţ cu mai mult de
150.000 locuitori. Restul reşedinţelor de judeţ sunt clasificate ca fiind de rangul 3 (sub 150.000 locuitori). Oraşele
de rang 4 au în general mai mult de 30.000 de loc., iar restul sunt mai mici. Categoria celor mai mici oraşe marchează tranziţia de la mediul rural la cel urban şi sunt insuficient dezvoltate pentru a capta în zonă activităţi pe care
ar trebui să le desfăşoare.
Organizarea administrativă a judeţului Iaşi cuprindea la 1 iulie 2008, 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe
(Hîrlău, Podu Iloaiei şi Tg. Frumos), 94 comune cu 418 sate. Municipiul Iaşi, reşedinţa judeţului, este unul dintre
cele mai importante oraşe ale ţării (având, la 1 iulie 2008, 313994 loc.) clasându-se pe locul II după municipiul Bucureşti.1
Populaţia Judeţului Iaşi la 1 iulie 2008 era de 826552 locuitori, reprezentând 3,8% din populaţia totală a
României .Din totalul populaţiei 47,4% locuieşte în mediul urban, iar 52,6% în mediul rural.
Abordând clasificarea după formaţiunile de relief predominante în judeţul Iaşi, aşezările rurale şi activităţile specifice se situează pe două planuri: în zona de şes – sate de tip adunat, cu funcţiuni economice prezentând un
caracter agricol cerealier şi legumicol, si zona agricolă de dealuri şi coline cu sate răsfirate, de-o parte şi de alta a
drumurilor, cu podgorii printre grupurile de case.Ca funcţiune economică, se pune accent pe pomi-viticultură şi
creşterea animalelor. Bogăţia solului e dată de existenţa a peste 380 mii ha teren (patrimoniu funciar), din care:
70% teren agricol; 18% păduri şi alte terenuri forestiere, iar apele şi bălţile, peste 12,6 mii ha.
Poziţia geografică a oraşului Iaşi i-a fondat rolul de zonă metropolitană la graniţa Uniunii Europene cu
Republica Moldova. In acest sens vin planurile de dezvoltare a infrastructurilor si cooperarea iniţiată la nivel tehnic
între Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Zona Metropolitană şi raioanele partenere de peste Prut. Iaşul este centrul
deţinător de valori culturale, artistice, ştiinţifice, de patrimoniu şi turistice pentru întreaga Românie.
În cadrul reţelei de localităţi urbane a judeţului Iaşi, municipiul Paşcani are rolul unui centru de echilibru,
care exercită influenţă în partea de vest a teritoriului, cuprinzând în aria sa de polarizare teritoriile a 11 comune cu
un număr de 40 sate care totalizau 57.000 locuitori în anul 1999.

Figură 1: Tipologia funcţională a municipiului Paşcani
Tipurile de sate din judeţul Iaşi, conform hărţii din Atlasul României, sunt în mare parte sate cu o economie agricolă de
subzistenţă, îmbătrânite, precum şi sate dens populate, cu agricultura bazată pe micro-exploataţii individuale. Spaţiile rurale de
câmpie puţin populate şi cu o economie asociativă se regăsesc
în nord estul şi sud estul judeţului acolo unde şi densitatea populaţiei scade sub 50 loc/km².
Intensitatea şi tipul polarizării urbane a teritoriului judeţului Iaşi
se remarcă printr-o tendinţă usor sudică a ariei metropolitane Iaşi. În jurul oraşului Iaşi tendinţa este de tip polarizare metropolitană regională în mare parte.
Din punct de vedere al analizei coeziv - competitive pe plan extern, pentru judeţul Iaşi situaţia este mai
complicată. Poziţionarea sa geografică de marginalitate rămâne un handicap în contextul în care proximitatea cu
Republica Moldova şi transformarea Europei într-o ―fortăreaţă‖ devin componentele unui scenariu evolutiv pesimist. Într-o situaţie de acest gen, urbea ieşeană va trebui să gestioneze una dintre frontierele cele mai sensibile ale
Uniunii Europene. În cazul unei apropieri între Republica Moldova şi Uniune (în cel mai optimist caz aderare),oraşul Iaşi va fi obligat să negocieze cu Chişinăul rolul său într-un sistem urban transfrontalier.
Deschiderea viitoare a frontierelor şi integrarea în curs a ţărilor balcanice în sistemul economic al Uniunii
Europene vor reduce deficienţele conectivităţii aeriene . Permeabilizarea ar putea de asemenea să antreneze şi
1

http://www.iasi.insse.ro

25

emergenţa unei rute comerciale pe calea drumului tradiţional care leagă Budapesta, Belgrad de un dublu debuşeu:
Salonic (prin Skopje) şi Istanbul (prin Sofia). Opacitatea frontierei cu Ucraina şi cu Republica Moldova împiedică
Lvov-ul să-şi recupereze statutul şi să lege astfel, prin fluxuri, porturile de la Marea Baltică de oraşele din estul
României. În cadrul acestui scenariu al circulaţiei terestre, poziţia actuală a oraşelor, mărimea demografică şi economică, ierarhizarea, joacă un rol determinant în racordarea reţelelor regionale ale oraşelor de noile fluxuri aparente.
Economiile naţionale europene din perioada actuală nu au reuşit încă să elimine complet rezilienţa structurilor
urbane naţionale, dar caracterul lor endogen tinde să se atenueze. Acest fapt se datorează pe de o parte, politicilor
teritoriale ale UE de creare a unui spaţiu transnaţional, deopotrivă coeziv - ce urmăreşte reducerea decalajelor interne - şi competitiv – ce vizează conservarea sau creşterea importanţei la nivel mondial şi,pe de altă parte, politicilor naţionale conjugate care se orientează spre eliminarea disparităţilor regionale şi crearea spaţiilor transfrontaliere
funcţionale. Dacă frustrarea naţională a fost surmontată de concentrările urbane vest-europene ale căror competenţe
au depăşit frontierele naţionale, structurile urbane româneşti rămân ancorate încă în spatele frontierelor. 2
După 1990 are loc desfiinţarea incipientă a modelului de sistem urban monocentric, fie prin interogarea
fundamentului său istoric, fie prin acceptarea evidenţelor induse de descentralizarea în curs a instituţiilor şi a întreprinderilor. Ambele procese au condus la resuscitarea orgoliului urban local, reperabil în special în cazul fostelor
capitale/reşedinţe istorice situate la o distanţă suficientă de măreţia Bucureştilor. Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara
prezintă în bloc simptomele unei eventuale dizidenţe faţă de metropola-capitală. Cele trei oraşe ar putea constitui
punctul de plecare al unei reflecţii mai fine asupra şanselor de afirmare a unui policentrism de alternativă în România , capabil să tempereze fostele rivalităţi inter-urbane, să susţină relaţii de complementaritate între oraşe şi să lase
capitalei o cale care să-i fie suficientă pentru îndeplinirea rolului metropolitan.
Privit ca fundament al constituirii unor sisteme socio-economice viabile, policentrismul ar permite şi încadrarea funcţională mai strânsă a reţelei de aşezări rurale deschizând şi pentru acestea orizonturile bunăstării.
Oportunităţile ce stau la baza dezvoltării judeţului Iaşi constau in :încurajarea unor noi forme de turism şi
valorificarea moştenirii istorice, culturale ,spirituale şi de tradiţie; posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca
rezultat al construcţiei parcurilor industriale; existenţa materiilor prime capabile sa atragă investitori; posibilitatea
ca aeroportul să susţină mediul de afaceri şi să devină punct de plecare pentru itinerariile turistice ; posibilitatea ca
infrastructura de servicii sociale existentă, prin modernizări şi reabilitări să servească ca spaţii pentru dezvoltarea
de servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate.
Bibliografie:
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CONSIDERAŢII TOPONIMICE ASUPRA CÂMPIEI TECUCIULUI
Prof. Valeriu Vîlcu,
Liceul de informatică”Grigore Moisil” Iaşi
Toponimia este o strălucită creaţie, de milenii, a poporului român şi a înaintaşilor lui – traci, daci şi romani.
Ea este o problemă de origine a limbii şi neamului nostru. În acest domeniu, poporul român a dat dovadă de o mare
putere de inventivitate în formularea numelor topice, atât de variate ca formă de expresie, cât şi ca precizie, plasticitate şi pitoresc a întregii nomenclaturi, care a ajuns până în zilele noastre. Cadrul natural al Câmpiei Tecuciului,
terasele Siretului şi ale Bârladului, oferă dovezi ale culturii materiale umane începând din Paleolitic şi până în zilele
noastre.
Avem de-a face aici, ca şi în celelalte regiuni ale României, cu o multitudine de toponime formate din cuvinte româneşti, înţelese de toţi vorbitorii de limbă română, dar şi toponime rămase din Antichitate, autohtone sau
date de alte populaţii. Studiul numelor de aşezări din această regiune, ne pune în faţa unei probleme dintre cele mai
interesante încât H. Stahl (1946), foloseşte chiar termenul de socionime.
Destul de interesante, atât ca origine cât şi ca explicaţie, sunt toponimele care au provenit sau au suferit influenţa populaţiilor cu care locuitorii de pe aceste meleaguri au venit în contact. Astfel, în privinţa originii numelui
de ―tecuci‖, există discuţii între filologi: cei mai mulţi dintre ei – I. Bogdan, G. Weigand şi I. Iordan – afirmă că ea
este slavă şi anume, „de la slavii de răsărit‖, derivând din verbul respectiv, care înseamnă ―a curge‖ (Al.
Phillippide, 1927).
O etimologie a ―tecuci-ului‖ a dat I. Bogdan în lucrarea sa ―Diploma bârlădeană din 1134‖, târgul Tecuci
luându-şi numele de la ―tecuci voda‖ (apă curgătoare), pe malul căreia se afla localitatea.
Etimologia lui I. Bogdan, citând ucraineanul ―tekucyi‖, rusescul ―tekucij‖ – curgător, lichid, ucraineanul
―tekuca voda‖ şi rusescul ―tekucaja – voda‖ – apă curgătoare, nu lasă nici o îndoială cu privire la originea ucraineană a acestui toponimic. Numai că modul cum încearcă autorul să explice aspectul pur onomasiologic al problemei, probează lipsa de înţelegere pentru astfel de lucruri. După ce arată că toponimia în cazul nostru, oferă şi alte
exemple similare, precum Cursul Apei – loc istoric în zona Râmnicu Sărat – continuă: ―numele de curgătoare s-a
dat prin raport cu faptul că vara, de secetă, apa gârlei seca, dovadă şi numele de Tecucel şi Tecucelul Sec. Tecuciul,
ca nume al pârâului, a luat forma diminutivă Tecucel, fiindcă-i un pârâu sec, de unde şi numele de Tecucelul Sec‖.
Aceeaşi etimologie, ca cea a lui I. Bogdan, dă G. Weigand, care spune că Tecuciu înseamnă “curgătorul”,
de la radicalul ―tek‖, formându-se ―tekuci‖ şi venind din bulgarul ―teka‖. S-a dat mai întâi, aşadar, acest nume pârâului Tecuci (azi Tecucel) şi de la pârâu s-a numit târgul de pe malurile lui şi ţinutul respectiv. Este posibil ca în
documentul din 1437, prin care Ilie şi Ştefan, voievozi, dăruiesc păhărnicelului Ioan Ureche, între altele, satele
Stânijani şi Sârbi, expresia slavă ―na teky‖ privind aceste sate, să nu însemne ―la Tecuci‖ – subînţeles ţinutul, ci ―pe
Tecuci‖, adică pe pârâul cu acest nume, afluent al Bârladului.
După alţi cercetători, am fi în faţa unei denumiri pecenege sau cumane. Al. Phillippide afirmă că
―tehectuciu‖ (sau ―tehek – uciu‖) înseamnă ―capătul sau marginea ţării, din care grupul de cuvinte ―tehec‖ este persan şi înseamnă ―pământ‖, iar ―uc‖ e turc şi înseamnă ―capăt, extremitate, margine‖. Putem spune că ţinutul Tecuci
era un ţinut de margine (pentru Ţara Moldovei), sau târgul Tecuci era târgul de margine al stăpânirii cumane, care
avea ca centru principal, localitatea Bârlad.
Contactele îndelungate şi triburile turcice şi-au lăsat amprenta şi în toponimia şi hidronimia Câmpiei
Tecuciului. Numele de râuri purtând sufixul ―lui‖ şi ―in‖, sufix care în Asia Centrală şi Siberia Occidentală avea
sensul de râu, vale, au fost considerate de origine pecenego-cumană. Aceeaşi origine a fost atribuită hidronimelor
Bârlad, Tecuci etc. Mai probabilă pare prima explicaţie, în sprijinul ei venind şi existenţa unor numiri topice identice sau asemănătoare din alte regiuni. Mai există un Tecuciu, sat în judeţul Teleorman, care trebuie să fi fost şi el
localitatea de margine a stăpânirii cumanilor, un altul, Tekucza, în Carpaţii Păduroşi, spre sud-vest de Kalomea şi
un al treilea, Tekuciţa, în Bosnia, spre sud-est de oraşul Doboj de pe râul Bosna (Al. Phillippide, 1927). Există posibilitatea ca aceste sate să-şi tragă denumirea din Tecuciul Moldovei - un vechi document ne spune că, înainte de
trecerea lui Negru-vodă din Făgăraş, în Cîmpulungul Valahiei, sate întregi de moldoveni din jurul Vrancei au fugit
de urgia tătarilor şi s-au adăpostit în Valahia, în părţile de peste Olt (1236). Până în 1708 exista în Tecuci şi familia
Tecucel, după cum vedem într-un document de la Mihail Racoviţă voievod din acel an. Printr-un document din 2
aprilie 1560, Al.Lăpuşneanu ―întăreşte‖ (a certifica un act) lui Tecuci, nepotul lui Tecucia, ocine la Condrăteşti; tot
el ―întăreşte‖ Tudorei şi rudelor sale, la 14 aprilie 1558, seliştea Sârbi numită Căşotenii “la gura Iohanului cu mănăstirea Tecuceştilor‖.
Ţinutul Tecuci se caracteriza şi printr-un complex de aşezări răzăşeşti (Salcia, Corad), de clăcaşi (Ţigăneşti, Siliştea), slobozii (Slobozia Blăneasa, Slobozia Corni). Ca nomenclatură geografică, aşezările din această
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regiune reprezintă în majoritate expresia unor patronime, terminate în sufixele ―-eşti‖ (Iveşti, Lieşti), ―-eni‖ (Ungureni, Munteni) şi mai rar în ―-eţi‖ (Băltăreţi). Oiconimele terminate în aceste sufixe au fost mult discutate de
H.Stahl, ca şi de filologii Al.Graur, I.Iordan (1963) sau R.Popa. H.Stahl şi R.Popa consideră că denumirile terminate în ―-eşti‖ nu ar fi formate de la numele întemeietorilor, iar I. Iordan şi Al. Graur le consideră ca fiind cele mai
vechi şi chiar de origine tracică. În toponimia românească şi mai ales în oiconime există o largă coincidenţă între
numele de persoană şi denumirile de aşezări. Documentele moldoveneşti (M. Costăchescu, 1931, 1932, 1933) atestă o strânsă legătură între onomastica şi oiconimia din această zonă, spre exemplu, I.Conea (1937) este de părere că
hidronimele care se termină frecvent cu sufixul ―-ui‖ sunt de origine pecenego-cumană, oiconimele cu sufixul ―-eni
(-ani)‖, trădează deplasări de populaţie (Munteni), iar oiconimele cu sufixul ―-eşti‖, sufix specific românesc, arată
filiaţia sau descendenţa genealogică (la singular ―-escu‖).
Luând în considerare aceste opinii, putem exemplifica printr-o serie de denumiri din Câmpia Tecuciului, ce
corespund unor patronime – Lieşti (denumirea vine de la o persoană numită Lie sau Ilie); Iveşti (denumire după
pârcălabul Ivaşcu, ai cărui feciori au primit în această zonă o moşie după moartea tatălui), Cosmeşti (de la Cozma,
care venind din satul Dobroteşti inundat de Siret, s-a aşezat cu gospodăria pe acest teren) sau Negrileşti (numele
provine de la un comandant al oştirii moldovene – Negru – ce a luptat sub comanda lui Ştefan cel Mare). I. Conea
remarca, de asemenea, faptul că oiconimele cu sufixul ―-eni (-ani)‖ trădează deplasări de populaţie. Cele mai elocvente exemple sunt denumirile Munteni şi Ungureni. Localitatea Munteni poartă numele primilor locuitori, munteni, aduşi aici de domnitorul Eustaţiu Dabija la 1662. Satul Ungureni a fost întemeiat de ardeleni ‖ungureni‖ aduşi
aici de Dabija Vodă pentru a lucra pe moşia Ţigăneşti. Numele de persoană – Ungureanu, este menţionat în documente tecucene ale anilor 1409, 1432, 1436, ş.a. Este vorba în general de păstorii ardeleni, ―ungureni‖ (bârsani,
ţuţuieni, mocani).
De remarcat că aceste oiconime ne dau indicaţii asupra originii etnice locale şi stării sociale din trecut a locuitorilor; este vorba în general de populaţie venită din Muntenia şi Transilvania, în mare parte în secolul al XVII –
lea, alţii chiar mai devreme. O parte din locuitori sunt urmaşii oierilor veniţi din Transilvania şi din părţile Vrancei,
iar acolo unde au întemeiat aşezări, numele acestora pune în evidenţă prezenţa patronimelor – Cârlomăneşti (de la
numele Cârloman). Mai putem evidenţia şi prezenţa topicului ―noi‖ sau ―nou‖ (Satu Nou, Tecuciu Nou) care indică
fenomenul de roire; este vorba de vetrele de împroprietărire sau cele care au format aşezări dublete (prin adăugarea
topicului la numele unei localităţi deja existente). În cazul în care locurile de vatră au fost părăsite (―siliştite‖) şi
ulterior repopulate s-a folosit toponimul ―silişte‖ (în documentele moldoveneşti se utilizează şi termenul ―selişte‖,
deşi aceasta înseamnă doar loc de vatră şi nu loc de vatră părăsit). În unele denumiri apare frecvent şi topicul ―slobozia‖ (Slobozia Peri – fost cartier al Tecuciului, înglobat la începutul secolului XX în cartierul Criviţeni); aceste
slobozii au apărut în mare parte la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului al XIX –lea, pe o serie de moşii,
locuitorii având anumite avantaje fiscale. Spre exemplu, în cazul Sloboziei Cernicari (satul a fost inclus oraşului
Tecuci şi transformat în cartier), toponimul ―cernicari‖ indică un proces de migrare a unor locuitori veniţi aici din
satul Cernica (comuna Brăhăşeşti) în secolul al XVIII-lea pe moşia păhărnicesei Elena.
Împrejurările istorice în care s-au dezvoltat Ţările Române şi, cu deosebire, partea de sud a Moldovei – o
poartă larg deschisă pentru trecerea popoarelor migratoare – explică îndeajuns lipsa documentelor istorice mai
vechi. Începuturile aşezărilor urbane sunt greu de explicat, ca şi vechimea şi stadiul populării. În acest caz, toponimia joacă un rol foarte important, luând în considerare şi faptul că pentru multe dintre localităţi, consemnările scrise provin din perioade târzii, deşi închegarea lor ca aşezări este mult mai veche. Toponimia locală oferă informaţii
deosebite privind condiţiile istorice şi sociale în care s-a produs fenomenul de populare, în unele cazuri apărând şi
indicii privind anumite fenomene demografice ce caracterizau regiunea în momentul apariţiei localităţii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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FENOMENE CLIMATICE DE RISC DE DURATĂ MEDIE
Prof. Ioana Trandafir - Pancu,
Şcoala Cogeasca, jud. Iaşi
Acestei categorii de fenomenele atmosferice periculoase aparțin cele care au o durată medie de manifestare cuprinsă, în general, între 3 şi 10-15 zile.
1. Viscolul
Reprezintă spulberarea puternică a zăpezii de către vânt. Atunci când se semnalează şi căderea ninsorii,viscolul poartă numele de viscol cu ninsoare.
Factorii de risc asociaţi viscolului sunt: vântul puternic, care determină troienirea zăpezii (respectiv acumularea acesteia în dreptul unor obstacole), scăderea semnificativă a temperaturii aerului şi depunerile groase de
gheaţă, rezultate în urma îngheţării precipitaţiilor lichide suprarăcite sau a fulgilor de zăpadă, la contactul acestora
cu obiectele de la sol care au o temperatură mult mai scăzută.
Efectele negative ale viscolului sunt numeroase. Pagubele cele mai mari se datorează blocării, din cauza
troienirilor, a activităţii din domeniul transporturilor, în primul rând a celor rutiere şi feroviare, dar şi a celor aeriene. Mari distrugeri provoacă şi depunerile de zăpadă sau de ploaie îngheţată pe diferite obiecte, cum ar fi conductorii aerieni pentru energie electrică şi stâlpii lor de susţinere, ramurile arborilor etc. Temperaturile foarte scăzute favorizează îmbolnăviri ale aparatului respirator şi cardio-vascular, ale ochilor (prin lovire directă cu particule de apă
în stare solidă sau din cauza albedoului foarte ridicat al zăpezii).
Repartiţia pe Glob a viscolului ca fenomen de risc are ca zonă tipică regiunile continentale temperate locuite. Regiunile cele mai caracteristice sunt Europa Centrală şi de Est, teritoriile situate în partea central-estică a
Americii de Nord, ţinuturile din Orientul Îndepărtat (Rusia siberiană, China, Mongolia, Japonia).
În România, viscolul se poate produce în oricare regiune a ţării, dar zonele cele mai afectate sunt cele extracarpatice, mai precis Moldova, Dobrogea, centrul şi estul Câmpiei Române.
Perioada caracteristică de apariţie a viscolelor în ţara noastră este cuprinsă între lunile noiembrie şi martie,
ele putând să se producă, mai rar, şi în octombrie sau aprilie.
2. Furtunile de praf şi de nisip
Reprezintă fenomene de risc generate de vânturi foarte puternice, particulele foarte fine de praf sau de nisip
în suspensie putând fi transportate la distanţe foarte mari faţă de locul lor de origine. Sunt cazuri în care nisipuri şi
prafuri foarte fine din Sahara au fost identificate în Insulele Bermude şi în Bahamas, la circa 7.000 km distanţă.
Furtunile de praf şi de nisip se formează, de obicei, la sfârşitul primăverii şi începutul verii emisferei respective, fenomenele fiind mai intense atunci când apar la sfârşitul unei perioade secetoase.
Principalele efecte negative asociate furtunilor de praf şi de nisip sunt legate de eroziunea stratului de sol
şi de accentuarea procesului de deşertificare în regiunile semiaride. De asemenea, ele pot provoca mari neplăceri
persoanelor surprinse de astfel de fenomene, de la scăderea vizibilităţii (uneori chiar până la 0 m), iritarea ochilor, a
aparatului respirator şi auditiv, şi până la deces, în cazul acoperirii complete cu nisip şi praf.
Repartiţia geografică a furtunilor de praf şi de nisip este legată, în primul rând, de regiunile semi-aride,
unde cantitatea medie anuală de precipitaţii este cuprinsă între 100 şi 200 mm/an. Printre acestea, pot fi amintite:
Asia Centrală, Deşertul Gobi şi NV Chinei, în Podişul Marelui Bazin, în Podişul Colorado, Deşertul Atacama şi
pampasurile uscate din Argentina, deserturile din V continentului Australian( Marele Deşert de Nisip, Deşertul
Gibson, Marele Deşert Victoria). În Europa, astfel de fenomene sunt caracteristice îndeosebi sudului şi centrului
Ucrainei şi sudului părţii europene a Rusiei.
În România, furtunile de praf sunt asociate Suhoveiului, care afectează regiunile din S şi E ţării, îndeosebi
Bărăganul şi S Moldovei.
3. Valurile de căldură
Ca fenomene de risc de scurtă durată, valurile de căldură sunt specifice îndeosebi regiunilor situate la latitudini temperate.
În perioadele în care canicula, posibil acompaniată de umiditate ridicată, persistă mai multe zile la rând şi
în mai multe regiuni (chiar în mai multe ţări), putem vorbi despre ―val de căldură‖ . Ca şi în cazul caniculei, nu
există o definiţie universal acceptată pentru ―valul de căldură‖, dar Organizaţia Meteorologică Mondială recomandă
încadrarea în această categorie a episoadelor în care, pe o perioadă de cel puţin cinci zile consecutiv, temperaturile
maxime depăşesc cu cel puţin 50o C mediile climatologice ale maximelor termice, calculate pentru intervalul 1961-
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1990. Astfel, temperaturi pe care locuitorii unor ţări cu climat mai cald le consideră normale, pot fi extreme pentru
alte regiuni, depăşind cu mult mediile climatologice şi pot genera un ―val de căldură‖.
Riscurile asociate valurilor de căldură nu sunt de neglijat. Astfel, activitatea economică este perturbată, au
loc pene de curent, culturile agricole sunt afectate, se pierd vieţi omeneşti prin hipertermie.
Valurile de căldură din Emisfera Nordică din vara anului 2003 au fost responsabile pentru moartea a zeci
de mii de oameni. În acest an, la sfârşitul lui aprilie şi începutul lunii mai, timp de 2 săptămâni, cel puţin cinci oameni au murit şi sute - în special copii - au fost trataţi pe teritoriul Indiei pentru afecţiuni cauzate de temperaturi de
peste 40oC.
Ca şi în alte zone cu climat temperat, şi în România perioadele cu vreme excesiv sau deosebit de călduroasă sunt caracteristice verii, când temperaturile medii zilnice depăşesc cu 5° C media multianuală sau când temperaturile maxime ating 35° C. Într-o astfel de fază s-a înregistrat şi maxima termică absolută din România: 44,5° C, în
data de 10 august 1951, la Râmnicelu, judeţul Brăila.
Ca fenomene climatice de risc, valurile de căldură pot fi caracterizate şi prin valori mai puţin ridicate ale
temperaturii aerului, atunci când ele se produc în alte anotimpuri decât cel de vară. Spre exemplu, astfel de situaţii
pot apărea şi în timpul iernii, atunci când mediile zilnice depăşesc cu 5-8° C mediile multianuale, respectiv când
maximele zilnice ating sau depăşesc 16-20° C. În condiţiile existenţei unui strat gros de zăpadă, aceste temperaturi
ridicate pot genera mari probleme din cauza topirii bruşte a zăpezii şi a dezgheţului de pe cursurile de apă. Fenomenele sunt şi mai accentuate dacă încălzirea este asociată cu precipitaţii lichide. De asemenea, valurile de căldură
care se înregistrează la începutul primăverii pot determina declanşarea prematură a ciclului vegetativ, ceea ce reprezintă un pericol potenţial în cazul unor eventuale răciri ulterioare.
4. Valurile de frig
Reprezintă fenomene climatice de risc caracteristice zonelor subtropicale şi temperate. Ele sunt determinate
de advecţii de mase de aer foarte rece, arctic sau continental polar.
Valurile de frig se produc cel mai frecvent în timpul iernii.
În România, cele mai intense sunt considerate răcirile în care temperaturile minime zilnice ating sau coboară sub -30° C.
Riscurile asociate valurilor de frig sunt numeroase. Cel mai afectat este organismul uman. Temperaturile
foarte scăzute perturbă şi activitatea economico-socială, prin îngreunarea transporturilor (mari dificultăţi la pornirea
autovehiculelor, îngheţul carosabilului, contracţia şinelor de cale ferată), prin scăderea presiunii în reţeaua de alimentare cu gaze naturale etc.
În multe ţări cu climat temperat continental, ultimii ani au fost marcaţi aproape în fiecare iarnă de frecvente
valuri de frig. În Europa, una dintre cele mai grele ierni a fost iarna 2002-2003, caracterizată atât prin temperaturi
foarte scăzute, cât şi prin căderi importante de zăpadă.
5. Ceaţa
Ceaţa este un produs de condensare a vaporilor de apă în straturile inferioare ale atmosferei, care reduce vizibilitatea orizontală sub 1 km.
În 24 de ore, ceaţa este mai frecventă noaptea şi dimineaţa, iar în timpul anului toamna si iarna. Ceaţa creează mari dificultăţi navigaţiei aeriene, navale şi fluviale, transporturilor terestre, prin reducerea excesivă a vizibilităţii. În astfel de condiţii, creşte numărul de accidente de circulaţie.
Amestecul ceţii cu particulele solide şi cu gazele din zonele urbane generează smogul, care favorizează
concentrarea poluanţilor, cu urmări grave asupra populaţiei.
În prezent, foarte multe metropole ale lumii sunt afectate de ceaţă urbană şi de smog, autorităţile locale fiind obligate, uneori, să recurgă la măsuri extreme. Aşa se întâmplă, de exemplu, la Atena, unde în plin sezon turistic se poate interzice circulaţia autovehiculelor în zona centrală a oraşului. Mari probleme există şi la Los Angeles,
Mexico City, Tokyo (aici purtarea măştilor de protecţie de către poliţiştii care dirijează circulaţia a devenit un lucru
firesc), Paris, Roma.
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CARACTERISTICILE SCURGERII DE SUPRAFAŢĂ ÎN BAZINULUI
HIDROGRAFIC SUCEAVA
Prof. drd. Ionel-Daniel Răduianu,
Şcoala Normală ”Vasile Lupu” Iaşi
Râul Suceava izvorăşte din extremitatea nordică a Obcinei Feredeului, mai exact din versantul nordic al Culmii
Alunişului, de la altitudinea de 1.200 m, fiind format din doi afluenţi: Izvor și Aluniş, care se unesc la Izvoarele
Sucevei. Se varsă în râul Siret la Roşcani-Liteni, la o cotă de 232 m, altitudinea medie fiind de 589 m. Râul Suceava are o lungime de 173 km, un bazin hidrografic de 2.625 km2 (din care 340 km2 în Ucraina) şi o densitate de reţea
de 0,75 km/km2.
Râul Suceava şi afluenţii săi alcătuiesc un sistem fluviatil dependent, fiind tributar Siretului. Reţeaua hidrografică prezintă unele „pieţe‖ de adunare a apelor (convergente hidrografice), ce corespund, în general, ariilor depresionare. Se remarcă astfel Depresiunea Rădăuţi, în care Suceava primeşte pe Pozen, Sucsviţa şi pâraie mai mici.
Conform sistemului de ierarhizare propus de Gravelius, Suceava reprezintă râul principal care de-a lungul cursului de 173 km. primeşte circa 97 afluenţi de ordinul întâi, 165 de ordinul doi, 87 de ordinul trei etc. Cele mai multe cursuri de ordine superioare se remarcă în bazinele secundare ale Brodinei, Putnei, Suceviţei, Soloneţului şi
Bâlcăi Mari.
Panta medie a Sucevei este de 6 m/km. Ea variază de la un sector la altul: în zona montană depăşeşte 13 m/km,
iar în zona de podiş scade la 4 m/km.
În zona Obcinelor Bucovinei predomină alimentarea de tip pluvio-nival, cu uşoare ponderi nivo-pluviale
în munţii cei mai înalţi de la obârşie. Scurgerea din ploi depăşeşte 60% din scurgerea superficială. Ca urmare a
acestei situaţii sunt viiturile frecvente din ploi, din timpul verii (efect continental şi unele influenţe dinspre Marea
Baltică). Acest tip pluvio-nival este întâlnit aici datorită prezenţei zonei de convecţie termică şi dinamică, care favorizează abundenţa maximă a ploilor în perioada mai-august.
SCURGEREA MEDIE MULTIANUALĂ. Debitul mediu multianual a fost calculat pe baza şirurilor de
debite medii anuale determinate pentru regimul natural de scurgere la posturile hidrometrice din cadrul bazinului,
în perioada 1950-2005 (56 de ani).
Râul Suceava prezintă un debit modul ce creşte din amonte spre aval de la 4,23 m3/s la Brodina, în cursul
superior, unde suprafaţa bazinului este de 590 km2, la 11,73 m3/s, la Ţibeni, în cursul mijlociu, unde suprafaţa de
alimentare totalizează 1009 km2 şi ajunge la 16,46 m3/s la Iţcani, în cursul inferior, unde suprafaţa bazinului este de
1989 km2.
Debitul mediu multianual creşte dinspre amonte spre aval datorită creşterii arealului bazinului de recepţie.
Dintre afluenţi, cel mai mare aport la alimentarea râului Suceava îl are râul Brodina (1,69 m3/s, debit modul). Celelalte cursuri tributare Sucevei participă cu debite între 0,08 m3/s (Dragomirna) şi 1,23 m3/s (Suceviţa). Debitul mediu specific se caracterizează prin valori cuprinse între 3,20 l/s/km2 (Dragomirna la Lipoveni) şi 12,20 l/s/km2 (Putna la Putna). Valorile scurgerii medii specifice cresc odată cu altitudinea medie a bazinelor de recepţie corespunzătoare staţiilor hidrometrice, aşa cum se observă din fig.1, coeficientul de corelaţie fiind în jurul valorii de 0,86.

Fig. 1. Corelaţia între scurgerea medie specifică şi altitudinea medie a bazinelor de alimentare la staţiile hidrometrice din bazinul râului Suceava
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SCURGEREA MEDIE ANUALĂ. Debitele medii anuale au oscilat în limite foarte largi, în funcţie de
caracteristicile pluviometrice ale fiecărui an. Astfel, pe râul Suceava, la staţia hidrometrică Iţcani, aceste debite au
avut valori cuprinse între 30,6 m3/s (1978) - 4,86 m3/s (1990). Pentru râul Brodina, la staţia hidrometrică Brodina,
debitele medii anuale au oscilat între 3,21 m3/s (1955) şi 0,63 m3/s (1994), iar pentru râul Suceviţa, la staţia hidrometrică Bădeuţi, aceste debite au variat între 2,64 m3/s (1981) şi 0,28 m3/s (1987).
Coeficientul modul (Ki) reprezintă un indice utilizat frecvent în analiza distribuţiei inter-anuale a scurgerii
medii. Valorile acestor coeficienţi ne-au permis să constatăm că în cadrul bazinului hidrografic Suceava s-a remarcat o scurgere deosebit de bogată în anii 1955 (Ki>1,8), 1970, 1978 și 1981 (Ki>1,5), 1969, 1973, 1979, 1980,
1984, 1991, 1998, 2002 şi 2005 (Ki>1,3), la majoritatea staţiilor hidrometrice (fig. 2). Cele mai mici cantităţi de
apă (Ki <0,5) au fost înregistrate la majoritatea staţiilor hidrometrice în anii 1950, 1986, 1987, 1990 şi 1994.
Coeficientul de variaţia scurgerii anuale (Cv) oferă o cunoaştere mai precisă a oscilaţiilor de la an la an
ale scurgerii apei râurilor şi este utilizat pentru calcularea debitelor medii cu diverse probabilităţi de depăşire. Pe
teritoriul bazinului hidrografic al Sucevei, coeficientul de variaţie a scurgerii medii anuale variază între 0,34 la staţia hidrometrică Brodina (pe râul Suceava) şi 0,59 la staţia hidrometrică Lipoveni (pe râul Dragomirna). Analizând
graficul din fig. 3 se poate constata că variaţia scurgerii este mai accentuată cu cât altitudinile sunt mai scăzute. Râurile din zona montană au valori mai reduse ale coeficienţilor de variaţie datorită umidităţii mai mari care determină o relativă uniformitate în distribuţia interanuală a scurgerii. Abaterea postului hidrometric Bădeuți de la curba de
corelaţie Cv = f (Hmed) se explică prin pierderile de apă în pietrişurile groase ale albiei râului Sucevița.
SCURGEREA MEDIE LUNARĂ. Debitele medii cele mai mari s-au înregistrat la majoritatea râurilor
din bazinul analizat în luna aprilie, urmată de iunie şi deţin valori procentuale cuprinse între 19,95% (Sucevița) şi
11,66% (Şcheia). Valorile ridicate ale scurgerii din aceste luni se explică prin aportul ridicat al surselor de alimentare pluviale, la care se adaugă apele rezultate din topirea zăpezilor.

Fig. 2. Variaţia debitelor medii anuale, la staţiile hidrometrice de pe râul Suceava, în
Perioada 1950-2005
Cele mai reduse cantităţi de apă s-au scurs în lunile de iarnă şi de toamnă. Toate râurile din bazinul hidrografic Suceava au prezentat cele mai sărace scurgeri medii în luna ianuarie: între 2,35% (Suceava la staţia hidrometrică Brodina) şi 5,00% (Şcheia).
.
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Fig. 3. Corelaţia dintre coeficientul de variaţie a scurgerii medii anuale (Cv) şi
Altitudinea medie a bazinelor de recepţie (H med) în bazinul hidrografic al Sucevei
Scurgerea medie specifică lunară înregistrează cele mai mari valori în luna aprilie la majoritatea staţiilor
hidrometrice, fiind urmată de luna iunie şi deţine valori cuprinse între 21,40 l/s/km2 (Putna) şi 6,00 l/s/km2 (Dragomirna). Cele mai mici valori se înregistrează în luna ianuarie, urmată de luna decembrie, cu valori cuprinse între
1,60 l/s/km2 (Dragomirna) şi 4,40 l/s/km2 (Putna). Se constată că valorile mari ale acestui parametru caracterizează
bazinele de recepţie situate la altitudini mai mari (zona montană beneficiază de cantităţi mai mari de precipitaţii),
iar în regiunea de podiş sunt prezente valori mai mici
La nivelul întregului bazin hidrografic, scurgerea medie anotimpuală însumează valorile cele mai ridicate
în anotimpul de primăvară (36,94%), urmată de cel de vară (35,71%), apoi cel de toamnă (15,65%) şi cel de iarnă
(11,70%), încadrându-se în tipul de regim COM (carpatic oriental moldav, după Ujvari, 1972).
SCURGEREA MAXIMĂ. Anii în care s-au produs cele mai mari debite maxime sunt: 1969, 1970, 1972,
1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1988, 1991, 1995, 1996, 2002, 2005 și 2008. Pe râul Suceava, cel mai mare debit
maxim a fost de 1946 m3/s (la Iţcani), la data de 27 iulie 2008. Pentru sectorul superior (la Brodina) debitul maxim
maximorum a fost de 465 m3/s (atins în iulie 2008), iar pentru cel mijlociu (la Ţibeni), 966 m3/s (iulie 2008). Dintre
afluenţii Sucevei, cele mai mari debite maxime s-au semnalat pe râul Soloneţ, respectiv 360 m3/s (în iulie 2008),
urmate de cele înregistrate pe râul Brodina, respectiv 212 m3/s (iunie 1995). Pe ceilalţi afluenţi ai râului Suceava sau înregistrat următoarele debite maxime: 133 m3/s (iunie 1969) pe Putna, 108 m3/s (iunie 1975) pe Pozen, 95,6
m3/s (iulie 2003) pe Suceviţa, 34,1 m3/s (iulie 1968) pe Şcheia și 10,1 m3/s (iunie 1985) pe Dragomirna.
SCURGEREA MINIMĂ. Pe râul Suceava, cele mai mici valori ale debitelor minime care s-au înregistrat
sunt: 0,07 m3/s (ianuarie 1962) la Brodina, 0 m3/s (ianuarie-martie 1987, secare de iarnă datorită îngheţului complet) la Ţibeni şi 0,175 m3/s (ianuarie 1995) la Iţcani.
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GEOLOGIA ŞI EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ
A BAZINULUI PÂRÂULUI BOHOTIN
Prof. Dana Coman, Şcoala Normală „ V. Lupu” Iaşi
Prof. Bogdan Coman, ŞAM „I. Teodoreanu” Victoria
Bazinul pârâului Bohotin, ca parte a Podişului Central Moldovenesc se suprapune pe unitatea structurală a
Platformei Moldoveneşti, mai precis în sud - estul acestei unităţi tectonice. Această platformă este alcătuită dintr-un
fundament cristalin, cutat, de vârstă precambriană şi o cuvertură de depozite sedimentare necutate (Ionesi L., 1994).
Fundamentul a fost cutat şi metamorfozat în timpul Proterozoicului Mediu şi este alcătuit în principal din
gnaise, paragnaise, plagioclazice cristalizate, şisturi magmatice străbătute de filoane de pegmatite, granite, biotit,
uneori chiar bazalte. Acest fundament ar putea fi interceptat probabil la o adâncime de 1200 – 2000 m, adâncimea
crescând spre sud-vest, deoarece fundamentul suferă o scufundare accentuată în această direcţie.
Din punct de vedere al tectonicii, această zonă se încadrează în tectonica generală a Platformei Moldoveneşti,
care în decursul evoluţiei geologice a suferit o serie de mişcări pozitive sau negative de mică amploare, care au avut
drept urmare transgresiunile şi regresiunile marine, dând naştere chiar la unele structuri uşor dislocate sau slab cutate
(Ionesi L., 1989, Jeanrenaud P., 1971).
Etapa iniţială de înălţare s-a produs în prima parte a Basarabianului superior şi a condus la instalarea celui mai
vechi uscat pe întreaga jumătate nordică a Podişului Modovei. Dovada acestei ipoteze o constituie depozitele cu
faună dulcicolă, cu congerii şi mactre mici depuse în vecinătatea unui uscat nordic. Litostratigrafic, ele sunt situate
între argilele cu Cryptomactra (în talpă) şi calcarul de Repedea (în acoperiş). Pe acest uscat nordic s-a instalat şi
prima reţea hidrografică din care a derivat actuala reţea hidrografică (Ionesi L., Barbu N., 1996).
A doua etapă de înălţare s-a produs după Ponţianul mediu, când se exondează partea sudică a podişului şi se
ataşează uscatului nordic.
A treia etapă importantă, plasată la sfârşitul Romanianului sau începutul Pleistocenului, a determinat retragerea apelor şi transformarea în uscat a întregului Podiş Moldovenesc. Mişcarea de înălţare a afectat tot podişul, dar
în mod diferenţiat, mai accentuat în Nord - Vest şi mai redus în Sud - Est (P. Jeanrenaud,1971).
Activitatea apelor curgătoare, intensificată mult în urma mişcărilor de înălţare de la sfârşitul Pliocenului şi
din Cuaternar, s-a corelat cu procesele de modelare ale versanţilor şi ale interfluviilor, astfel că s-a ajuns la distrugerea treptată a câmpiei de acumulare marină şi la înlocuirea acesteia cu un relief derivat, predominant sculptural,
cu aspect deluros, în cuprinsul căruia sunt puse în evidenţă particularităţile litologice şi structurale ale substratului
geologic.
Basarabianul este reprezentat în partea mijlocie şi inferioară a versanţilor prin depozite argiloase depuse in
facies marin, salmastru, într-o mare puţin adâncă. Cele mai reprezentative, însă, sunt formaţiunile depuse în facies
litoral (în zona de ţărm), dintre care au fost menţionate în cadrul Podişului Central Moldovenesc calcarul oolitic de
Repedea şi nisipurile şi gresia de Şcheia (Jeanrenaud P.,1971).
Peste formaţiunea de Bârnova - Muntele, la Răducăneni, pe pârâul Pietrei, care are în partea sa terminală argile şi siltite cenuşii (în grosime de 4 cm), urmează gresii cuarţo - litice, calcare oolitice (oosparite), calcare
lumaşelice (biosparite)(figura nr.1) şi nisipuri.
Fig. 1.Calcar lumaşelic la Pietrăria – Bazga
Proporţional, calcarele oolitice şi lumaşelice sunt subordonate gresiilor. Succesiunea începe din nisipuri (0,6 m), cu numeroase exemplare de Musculus şi se termină cu nisipuri şi argile (<1,5 m), care conţin abundenţi ceriţi (Potamides disjunctus
disjunctus, P. disjunctus conicus, P. nefaris) şi rare bivalve
(Mactra podolica podolica, Musculus sarmaticus), cât şi foraminifere (Elphidium macellum, E. subumbilicatum, E. mironovi,
Ammonia beccarii) (figura nr. 2).
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Fig. 2. Secţiune lito - biostratigrafică pe Pârâul Pietrei - Răducăneni:
I. Formaţiunea de Bârnova - Muntele; II - Gresii, calcare oolitice,
care lumaşelice şi nisipuri cu Mactra (P.) podolica podolica. a - nisipuri
cu Musculus, b - nisipuri cu ceriţi: III - Formaţiunea de Balta - Păun
(după Ionesi L., Ionesi B., 1995, 2005).

Formaţiunea de Bohotin cuprinde depozite cu faună de „amestec‖, situate între formaţiunea de Bârnova - Muntele (în pat) şi
Formaţiunea de Balta - Păun (în acoperiş) şi are o grosime mică
(3 m), datorită eroziunii produse de exondarea dintre Basarabian
şi Hersonian. Formaţiunea de Bârnova - Muntele se poate urmări
în aflorimentul Pietrişu - Bohotin, unde această formaţiune este
deschisă pe o grosime de 8 m. Litologic, este alcătuită din nisipuri, nisipuri argiloase, siltite şi argile.pe ultimii 3 m, s-au identificat exemplare de Hydrobia, fragmente subţiri de Mactra, probabil de mactre mici. Limita superioară, este deschisă foarte bine,
tot în Dealul Pietrişu. Formaţiunea de Bohotin este acoperită de
nisipuri masive (27 m), urmate de argile şi siltite (5 m), care aparţin Formaţiunii de Balta - Păun. În baza nisipurilor, la contactul cu Formaţiunea de Bohotin, apar blocuri (centimetrice şi decimetrice) de gresii şi calcare oolitice, nerulate, conţinând faună (bivalve şi gastropode) basarabiană, care
atestă dispunerea lor transgresivă, după o scurtă întrerupere de sedimentare, care s-a produs la limita basarabian hersonian. În argilele şi siltitele (5 m), care succed nisipurile masive, se găsesc numeroase exemplare de Planorbis
(care provin din ape dulci) şi unele cochilii rare de Helix şi Capaea, provenite de pe uscatul limitrof (figura nr. 3).
Fig 3. Secţiune geologică în Dealul Pietrişu - Bohotin. I - Formaţiunea
de Bârnova - Muntele, a - concreţiuni de gresii; II - Formaţiunea de Bohotin;
III.Formaţiunea de Balta - Păun, b - blocuri de calcare şi gresii, cu faună
basarabiană, remaniată, c - argile cu Helix şi Planorbis; d - sol, e – alunecări
(după B. Ionesi şi L. Ionesi, 1995,2005).

Din sedimentar eroziunea a scos la zi depozite care aparţin
Sarmaţianului Mediu (Basarabian), Sarmaţianului Superior
(Chersonian) şi, izolat, pe culmea interfluvială Crasna - Bohotin apar petice de depozite pliocene (Meoţian) care sunt de fapt
martori de eroziune.În concluzie formaţiunile dominante aparţin în primul rând Basarabianului, după care Chersonian şi Meoţian. Desigur, la ele se adaugă formaţiuni recente cuaternare
(eluvii, deluvii, coluvii, proluvii şi aluviuni). Basarabianul este
alcătuit din depozite fine (argile şi marne) depuse în facies marin - salmastru, dar şi depozite mai grosiere depuse în facies
neritico - litoral (calcare şi gresii oolitice) şi intercalaţii nisipoase. Ioniţă I. (2000) consideră că înălţarea geotectonică a
Podişului Moldovei de la sfârşitul Romanianului, începutul
Pleistocenului a avut consecinţe foarte importante asupra configuraţiei reliefului actual, care a condus la:
- formarea structurii geologice general-monoclinale;
- accelerarea eroziunii diferenţiale pe bază de facies petrografic;
- apariţia reliefului de cueste.
Astăzi, în Podişul Central Moldovenesc se înregistrează o ridicare tectonică redusă, de doar 2-3 mm/an.
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ANALIZA DIMENSIUNII TEMPORALE ÎN GEOGRAFIE ŞI DIDACTICĂ
Profesor Emil Dănuţ Ipate,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu”- Iaşi
A). TIMPUL STUDIAT ÎN GEOGRAFIE
Categoria de timp reflectă durata fenomenelor, simultaneitatea sau succesiunea lor. Timpul poate fi formal, cel calendaristic, astronomic, obiectiv şi informal - timpul resimţit de subiect, determinat de context sau eveniment..
Categoria de timp geografic nu este prea bine analizată, unii chiar au contestat-o. Astfel, A. Hettner a susţinut că geografia examinează numai existenţa spaţială, iar categoria de timp ar fi proprie doar istoriei. Dar tot el a
admis, ca pe un rău necesar, examinarea evoluţiei în timp a fenomenelor.
În majoritatea concepţiilor ştiinţifice, timpul şi spaţiul sunt considerate infinite, căci infinită este materia în
continuă devenire. Dar geografia fizică generală nu studiază materia în general, ci doar o anumită formă particulară
de organizare şi existenţă a ei – geosistemul – având o existenţă finită, deoarece el a apărut din materia circumsolară acum 4,63 miliarde ani. Astfel, sistemul terestru evoluează şi va sfârşi într-o anumită etapă de dezorganizare, de
entropie. Este cert că nu se poate realiza o abordare sistemică fără studierea genezei, evoluţiei, alcătuirii, structurii
şi funcţionalităţii geosistemului respectiv. În plus, geografia studiază cronologic şi aspecte specifice societăţii, în
cadrul geografiei umane (ex.: populaţia, aşezările, resursele, economia, statele lumii etc.), care aparţin
sociosistemului – componentă cu o vechime de cca. 2 milioane ani. Din această perspectivă, delimitările pot fi eronate, dacă se consideră că timpul geografic poate fi redus la ultimele 2 milioane de ani (perioada cuaternară), cu
excluderea în mod eronat a geologiei, deşi această disciplină nu reprezintă, în esenţă, decât o cronodisciplină a geografiei. Aceasta aserţiune este întărită de afirmaţia lui P. George precum că „Timpul geografic este totodată timp
geologic şi timp istoric‖. Repetarea unor fenomene geografice a introdus noţiunea de timp ciclic sau sideral, marcat
de producerea succesivă a unor evenimente care privesc componentele geosferelor (ex.: succesiunea anotimpurilor,
alternanţa zi - noapte). În hidrologie se utilizează anul hidrologic, diferit de anul calendaristic, pentru a se putea
surprinde mai bine ciclurile regimului hidrologic. Se pot face statistici, delimitându-se în acest mod, fluctuaţiile sau
fenomenele întâmplătoare, în raport cu tendinţele constante sau deviante, rezultând delimitări necesare pentru evidenţierea şi exploatarea unor resurse, pentru prognoza meteorologică, pentru abordarea prevenţiei hazardelor specifice mediului geografic.
Principiul repartiţiei în timp (principiul istorismului întâlnit în geografie la I.P. Gherasimov, 1976; principiul evoluţionismului la I. Donisă, 1987 şi principiul actualismului în geologie la Ch. Lyell ) a devenit specific ştiinţelor geografice; el are în vedere faptul că orice modificare produsă într-o geosferă se reflectă la nivelul întregului
sistem planetar. De exemplu, distrugerea stratului de ozon, de către freonul acumulat în stratosferă, conduce la creşterea intensităţii radiaţiilor ultraviolete pe întreg Pământul. Conform principiului actualismului, marile transformări
ale scoarţei terestre din trecut sunt, în esenţă, aceleaşi care acţionează astăzi, iar efectele considerabile din cadrul
erelor geologice sunt determinate de acumularea în timp a unor efecte aparent nesemnificative.
Descrierea prezentului sau a stării actuale a componentelor geografice, fără surprinderea evoluţiei acestora,
este un nonsens. R. Harthsherne afirma că „Geografii studiază trecutul nu numai ca fiind cheia prezentului, dar şi
în privinţa înţelegerii propriului conţinut geografic”. Aceste constrângeri ştiinţifice şi practice au condus la
invidualizarea paleogeografiei - pentru a studia geosistemul, dar şi a geografiei istorice, pentru a studia
sociosistemul.
Eu însumi am aplicat principiul cronologic în cazul unor studii ştiinţifice, precum următoarele: 1. Utilizarea metodei istorice în studiul proceselor şi fenomenelor geografice prevăzute în programa şcolară (Congresul
Naţional de Geografie, Bucureşti, 1993); 2. Profilul megageomorfologic şi cronoaltitudinea – invenţii utile geografiei moderne ( Simpozionul Naţional de Geografie, Paşcani, 2002); 3. Surprinderea evoluţiei istorice a mediului
natural în lecţiile de geografie ( Sesiunea ştiinţifică internaţională a Univ. „M. Kogălniceanu‖, Iaşi, 2004); 4. Matricea celor 4 cadrane ale priorităţilor temporale ( Sesiunea ştiinţifică internaţională „ D. Cantemir‖ a Univ. „Al. I.
Cuza‖, Iaşi, 2009).
B). TIMPUL ŞCOLAR ÎN DIDACTICA GEOGRAFIEI
Timpul la nivelul societăţii Modul nostru de percepţie asupra timpului a evoluat sensibil, deoarece a crescut vârsta persoanelor, s-a prelungit perioada activitate, a crescut ritmul activităţilor, a apărut concurenţa şi starea
de stres. S-a impus tot mai mult faptul că timpul constituie o resursă ce trebuie controlată, optimizată şi raţionalizată. Fiecare dintre noi caută o formulă optimă pentru a-şi împărţi timpul între diverse activităţi, obligaţii şi aspiraţii.
Programarea cronologică a activităţilor depinde de normele culturale, sociale, economice şi de impunerile legale
specifice societăţii. Oricare om cultivă anumite mituri privind timpul şi le aplică atunci când este necesar.
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Categoria de timp şcolar reprezintă o resursă pedagogică de natură materială, determinabilă şi limitată,
utilizată la nivelul sistemului de educaţie. La disciplina geografie se concretizează prin intermediul unor variabile
complementare pe verticală şi orizontală acestuia : anii şcolari de liceu (clasele IX–Geografia fizică generală; XGeografia umană;XI-Geografia mediului; XII-Uniunea Europeană şi România); săptămânile (33-35 de săptămâni de şcoală) şi ore pe săptămână la fiecare disciplină (1 oră/săpt.). Norma didactică este de cca. 630 ore pe
an/profesor. Gestionarea timpului este cheia de boltă a activităţii profesorului; timpul nu poate fi stocat, dilatat sau
mărit, iar scurgerea sa este irevocabilă şi imperturbabilă. De aceea este necesară o atentă macroproiectare şi
micropriectare a materiei pe semestre, pe unităţi de învăţare, pe teme şi pe zile.
Prin definiţie, lecţia de geografie se circumscrie în anumite limite temporale şi spaţiale. Fiecare dintre aceste delimitări ridică însă probleme aparte. Ca element de suprastructură a lecţiei, factorul timp, folosirea corectă a
celor 50 minute, reprezintă o variabilă de mare importanţă implicată în proiectarea şi realizarea oricărei lecţii.
Durata lecţiei este întradevăr fixă, dar în cadrul ei, întinderea evenimentelor, repartizarea raţională a timpului pentru fiecare din acestea, sunt variabile. Timpul afectează conţinutul şi prezentarea lui, imprimându-le o întindere mai mare sau mai redusă; el influenţează asupra deciziei de alegere a unei metode sa alteia, asupra utilizării
mijloacelor, optându-se pentru strategii mai mult sau mai puţin cronofage. Timpul de rezervă este util uneori pentru
sarcini suplimentare sau pentru lămuriri.
Parcurgerea evenimentelor poate cunoaşte, astfel, o mare densitate în timp, dublată de o mare intensitate a
efortului întregii clase. Sau dimpotrivă, se poate ajunge la o diluare a timpului, cu o extensiune uneori în afara clasei, cu prelungirea efortului de învăţarea acasă. De asemenea, durata unei lecţii poate fi de aşa manieră dispusă,
încât să se poată lucra diferenţiat cu unii elevi sau cu grupuri mici de elevi (lucrul pe grupe cu hărţile tematice,cu
fişe de lucru, schiţe mute, teme problematizante de la geografie a mediului etc.). Profesorul trebuie să aibă variante de rezervă pentru elevii performanţi şi pentru cei cu retard în înţelegerea fenomenelor dificile.
Timpul perişcolar poate cuprinde activităţi extracurriculare ca orientarea turistică, excursia, expediţia şi
cercul de geografie.
Managementul timpului în activitatea cadrelor didactice
În condiţiile unor probleme din ce în ce mai presante şi mai complexe ce apar în activitatea şcolară, utilizarea
eficientă şi efectivă a timpului este o problemă importantă.
Timpul pe care un cadru didactic îl petrece în şcoală se poate împărţi astfel :
 timp direct de activitate la clasă, în conformitate cu norma didactică şi cu orarul şcolii
 timp suplimentar necesar corectării lucrărilor scrise ale elevilor, caietelor, pregătirii pentru lecţii, pregătirii subiectelor pentru lucrări scrise, şedinţe de catedră, consilii profesorale, şedinţe cu părinţii
 timp voluntar (de fapt, timpul perişcolar) – pentru activităţi culturale, vizite la muzee, excursii cu elevii,
expediţii aplicative, orientare turistică, tabere şcolare.
Un alt mod de a clasifica timpul :
- timp fixat strict – fără posibilităţi de alegere, cum ar fi orele din orarul şcolii, şedinţele de consilii profesorale ;
- timp la dispoziţia cadrului didactic – în care cadrul didactic are posibilitatea de a alege când, cum şi unde îşi va
pregăti planurile strategice sau va face treburi administrative etc.
Se pot distinge şi alte forme, ca: timpul individual (unii se refac mai repede), timpul de reconstrucţie
(petrecut în spaţii sau colţuri liniştite).Atât timpul fixat, cât mai ales cel aflat la dispoziţia noastră poate fi utilizat
mai eficient, deoarece cu cât avem timp mai mult la dispoziţia noastră, cu atât tendinţa noastră este mai mare în a-l
pierde. Modul în care ne organizăm biroul sau masa de lucru în clasă sau acasă este extrem de important pentru un
management eficient. Se spune că performanţele se obţin din: 10% inspiraţie , 40% transpiraţie şi 50% organizare.
Orice activitate se organizează /desfăşoară atât în timp, cât şi în spaţiu. De aceea nu vom avea succes în îndeplinirea ei dacă nu există şi o bună organizare a „cabinetului, a locaţiei‖, a tablei, a videoproiectorului, a meselor
pentru grupele de lucru, a tuturor elementelor implicate într-o aplicaţie ergonomică. Este cunoscut faptul că în şcoală se vehiculează extrem de multe hârtii : planificări anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare, planuri/schiţe de
lecţii. Toate aceste documente trebuie sortate şi depozitate folosind un sistem de dosare. Pe catedră trebuie să se
găsească :
- agenda cu planificarea zilnică şi săptămânală a activităţilor;
- mapa cu schiţele din ziua respectivă.
În încheiere voi prezenta câteva strategii sau reguli ale unui manager al timpului, doar inspirate şi adaptate după autorii D. Oldoyd şi V. Hall:
 Lăsaţi la o parte tot ce este neimportant şi ceea ce se rezolvă adesea de la sine.
 Rezolvaţi problemele esenţiale prin parcelarea şi cuantificarea duratelor necesare.
 Nu amânaţi unele activităţile importante numai pentru că vă sunt neplăcute.
 Analizaţi cauzele întreruperilor şi încercaţi să eliminaţi cât mai multe dintre ele.
 Stabiliţi intervalele în care să nu puteţi fi deranjat şi informaţi-vă colaboratorii de acest lucru.
 Stabiliţi şi respectaţi etapele lecţiei; concentraţi-vă etapizat pentru finalizarea lor.

37



Fiţi concişi, în general, şi cuprindeţi în proiectul didactic tot ceea ce doriţi să abordaţi, iar în cursul derulării
lui nu divagaţi inutil prin elemente cronofage.
 Acumulaţi-vă ideile/proiectele într-o singură sinteză/agendă, altfel s-ar putea să le uitaţi. Din când în când,
consultaţi-vă agenda şi reţineţi ideile bune, esenţiale.
 Când abordaţi o problemă, încercaţi să o şi finalizaţi. Abordarea cu întreruperi va amâna finalizarea ei şi se
va pierde din coerenţa şi înţelegerea ei, se vor genera alte probleme costisitoare şi cronofage.
 În cazul unor expuneri, evitaţi întreruperile inutile, când mulţi elevi încearcă simultan să participe la discuţii, căci lecţia se prelungeşte şi nu îşi atinge scopul.
 Făceţi-vă o regulă în a verifica periodic (la sfârşit de săptămână), modul cum aţi folosit timpul, şi încercaţi
de fiecare dată să găsiţi căi de selectare a priorităţilor.
În managementul timpului, prima generaţie se baza pe repere simple şi pe atracţia curentului, a II-a generaţie - pe planuri şi pregătiri, a III-a generaţie - pe planificare, control şi liste de priorităţi, iar a IV-a - pe o ruptură
profundă faţă de modurile de gândire şi acţiune mai puţin eficiente. Un bun management al timpului, după Stephen
R. Covey, constă în trecerea la practicile celei de-a patra generaţii, respectiv în transpunerea în practică a lucrurilor
însuşite, ceea ce ar presupune că în managementul timpului, important este să înlocuim ceasul cu busola. Este momentul să trecem la o nouă revoluţie, să trecem de la simpla ştiinţă a administrării timpului, la conducerea propriei
vieţi, la abordarea paradigmelor capabile să ne sporească calitatea vieţii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PROIECTE ŞI APLICAŢII

INTEGRAREA CARNETELOR VIRTUALE
ÎN PREDAREA ŞI EVALUAREA GEOGRAFIEI
Prof. Margareta Negrea Văcărița,
Grup Şcolar “ Radu Cernătescu ” - Iaşi
În condiţiile actualei politici educaţionale şi de accelerare a introducerii unor noi medii educaţionale, aplicarea unor metode şi mijloace noi în învăţământ apare ca necesară şi obiectivă.
Conceptul de „carnet virtual‖ s-a prefigurat în cadrul unui curs de formare continuă din Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii ”Le jardin, monument vivant. Pédagogie du patrimoine des jardins en Europe”, desfăşurat la Padova , în Italia .Carnetul virtual a reprezentat un mijloc, un instrument pentru vehicularea unui sistem de
produse, alcătuit din mulţimea de metode, tehnici, conţinuturi pentru colectarea, regăsirea, afişarea de informaţii
variate, în diferite moduri şi combinaţii. Carnetul virtual este un mijloc util, suportul şi memoria unor etape diferite
de elaborare a unei lucrări care includ scrisul, fotografia, pictura/desenul, plecând de la explorarea vizuală, tactilă,
sonoră şi olfactivă.
În ceea ce priveşte importanţa şi modul de integrare a carnetelor virtuale în lecţiile de geografie, putem face
apel la principiile didactice care vin în sprijinul profesorului, dar şi al elevului.
Spre exemplu, ―principiul intuiţiei‖ postulează necesitatea observării directe a faptelor geografice, precum:
forma unui deal sau munte, procesul de alunecare, torenţialitatea, eroziunea apelor curgătoare, evoluţia teritorială a
unei aşezări omeneşti, aspecte ale poluării etc. Este evident faptul că, pe lângă modul în care fiecare profesor îşi
organizează procesul didactic, predarea eficientă depinde într-o măsură însemnată şi de mijloacele de care acesta
dispune, iar carnetul virtual poate fi un instrument în serviciul geografiei.
Ca atare, învăţarea trebuie să se axeze permanent pe senzaţii, pe reprezentări precise şi clare, în acest fel fiind posibilă formularea noţiunilor şi deprinderilor ce trebuie însuşite de către elevi. Un fapt este clar: cu cât vor
participa mai multe organe de simţ ( auz, văz, pipăit ) la procesul de învăţare, cu atât mai repede şi mai uşor se va
învăţa, iar învăţarea va deveni mai eficientă.
Principiul legării teoriei de practică are în vedere activităţile practice care mijlocesc o percepere vie, activă
a faptelor şi fenomenelor din natură şi societate, pentru ca înţelegerea să permită generalizarea şi consolidarea cunoştinţelor, în memorie, aplicabilitatea cunoştinţelor să dezvolte curiozitatea, imaginaţia şi creativitatea, să formeze
şi să consolideze deprinderile de muncă independentă şi deprinderi practice. Acest principiu presupune rezolvarea
de probleme ca: identificarea unor fenomene geografice, citirea şi interpretarea desenelor geografice, extinderea
aplicaţiilor practice prin excursii, vizite, observaţii directe, elaborarea unor portofolii despre orizontul local etc.
Carnetul virtual, spre deosebire de alte materiale didactice, analizează obiectul sau fenomenul atât sub aspect global, cât şi secvenţial, reliefând legăturile reciproce dintre elementele acestuia. Spre deosebire de observarea
directă, acesta prezintă avantajul că dirijează atenţia elevilor asupra particularităţilor obiectului sau fenomenului
studiat, ceea ce duce la o mai bună întipărire în mintea elevului a imaginii obiectului sau fenomenului studiat. Cu
ajutorul lor, atât obiectele, fenomenele sau procesele, cât şi caracteristicile sau relaţiile de interdependenţă ale acestora sunt privite evolutiv, neizolate unele de altele, în strânsă legătură cu alte obiecte sau fenomene pe care le influenţează sau de care sunt influenţate, iar trecerea de la un obiect la altul, aflat la mari distanţe se face foarte repede.
O altă caracteristică a carnetelor virtuale este că ele realizează o prezentare interactivă de noi cunoştinţe,
dovedindu-se un instrument ideal pentru a angaja în mod activ elevii într-un climat de interogaţie, de implicare în
formulări de răspunsuri, de folosire a avantajelor feed-back-ului imediat. În acest mod, acesta devine câştigul cel
mai important, încât creşte puterea lor de individualizare, de muncă independentă, de promovare a învăţării prin
cercetare. Elevii pot studia fenomenele, situaţiile, procesele, informaţiile complexe în mod direct, independent, stopând, revenind asupra unor secvenţe. Astfel, folosind carnetele virtuale, profesorul şi elevii au posibilitatea:
 de a explora o lume reală, dar şi una virtuală; acest lucru permite depăşirea limitelor impuse de realul imediat şi
de a merge în imaginar, în trecut sau în viitor ;
 de a participa la proiecte comune cu alţi elevi şi profesori din întreaga lume, cum ar fi de exemplu prin intermediul unui mediu virtual creat de www.paysage - patrimoine.EU;
 de a parcurge informaţii, prin succesiunea imaginilor, afişarea de lucrări, prin grafică interactivă, imagini dinamice;
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de a edita texte şi/sau de documente: atât de către profesor, pentru lecţie (texte, grafice, hărţi, întrebări), cât şi
de către elevi, de exemplu în vederea unei expuneri orale, referat, proiect etc.;
Integrarea carnetelor virtuale poate fi realizată în toate etapele lecţiei, de la pregătirea aperceptivă, până la
evaluare şi efectuarea temelor şi în toate tipurile de lecţii, rezultând variante strategice, în funcţie de stilul profesorului.
Concluzii
Carnetul virtual este un mijloc de învăţământ, de un tip mai complex, care asistă instruirea / autoinstruirea,
de unde combinarea sa cu alte mijloace, metode, forme de organizare a activităţii, ca elemente ale strategiei didactice. Rezultă necesitatea raportării la toate elementele procesului de învăţământ, antrenate în secvenţa proiectată:
conţinut, nivelul elevilor, metode, mijloace, forme de organizare.

Foto 1-2. Grădina Botanică din Padova
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CALEIDOSCOP

STAŢIUNEA BORSEC – “PERLA CARPAŢILOR”
Prof. drd. Ionel-Daniel Răduianu,
Şcoala Normală “Vasile Lupu”- Iaşi
Localitatea Borsec (Borszék în maghiară, respectiv Bad Borseck în germană) se situează în depresiunea de
baraj vulcanic cu acelaşi nume, în N-E judeţului Harghita, la o altitudine cuprinsă între 850 – 930 m, la o distanţă
de 25 km de municipiul Topliţa.
Numele localităţii provine din expresia generică de ―borviz‖ (apă minerală) şi ―borvizszék‖ (scaunul apei
minerale), denumire atribuită în general locului unde apa mineral bolboroseşte. Din prescurtarea acestor două cuvinte, a rezultat cuvântul ―Borsec‖.
Localitatea a primit rangul de oraş în anul 1956 şi are o populaţie de 2.795 locuitori (2007). Oraşul este
tranzitat de D.N. 15, drum de legătură între Moldova şi Transilvania, prin Pasul Tulgheş.
Oraşul Borsec este compus din 2 cartiere: Borsecul de Sus şi Borsecul de Jos. Ultimul se află de-a lungul
şoselei DN.15, iar Borsecul de Sus ocupă platoul de travertin şi practic acest cartier este staţiunea turistică propriuzisă.

Poarta de intrare în Staţiunea Borsec

Fabrica de îmbuteliere a apelor minerale

Depresiunea Borsec beneficiază de un microclimat caracterizat prin variaţii mici de temperatură, vânturi
slabe, un aer bogat în ozon şi un număr mai mare de zile însorite în comparaţie cu alte depresiuni intramontane.
Istorie
Faima apelor minerale de la Borsec datează din secolul XVI. Există atestare documentară că apa minerală
de la Borsec a fost transpostată cu căruţele în 1594, în butoaie de stejar, la curtea domnească de la Alba Iulia, unde s-a tratat Sigismund Bathory.
Datorită efectelor curative, apele minerale de la Borsec (―Regina Apelor Minerale‖) au fost îmbuteliate în
ulcioare astupate din lut ars, puse în desagi pe spinarea cailor de munte şi transportate în Transilvania, Moldova,
Ţara Românească şi Ungaria încă din secolul al XVIII-lea. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, faima tămăduitoare a
apelor minerale face ca Borsecul să devină renumit. La început se construiesc nişte barăci, apoi cabane şi stabilimente balneare primitive, care fac posibilă tratarea bolnavilor.
În 1804 austriecii Gunther Zimmetshausen şi Eisner (un inginer de mine) se deplasează la Borsec pentru a
trata arendarea şi a realiza o fabrică de sticlă pentru îmbuteliere. S-a încheiat contractul de arendare pe 28 de ani.
În 1806 începe îmbutelierea industrială în butelii de sticlă fabricate la Borsec. În primul an au fost îmbuteliate 3 milioane de litri de apă minerală, care au fost transportate cu căruţele în cele patru zări, ajungând până la
Viena. Apa captată la izvoarele 1 şi 2 a fost turnată în sticle, astupate cu dopuri de plută şi ceruite. Este interesant
că îmbutelierea s-a făcut doar în zilele cu soare, când presiunea atmosferică era maximă, deci şi conţinutul de CO 2
era maxim.
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Împăratul Franz Joseph primea la Curtea de la Viena apa minerală de la Borsec în butoaie. El i-a conferit
apei minerale Borsec „Medalia de Aur" şi a încoronat-o cu titlul de "Regină a Apelor Minerale". Aceasta a fost
prima medalie pe care Borsec a primit-o şi a reprezentat începutul unui lung şir de premii.
Îmbutelierea industrială a funcţionat permanent din 1806 şi până în prezent, cu scurte stagnări în timpul celor două războaie mondiale. Tradiţia a fost continuată de către S.C. „Regina Apelor Minerale” Borsec S.A şi în prezent de Romaqua Group S.A.- Borsec. Între timp, tehnologia de îmbuteliere s-a modernizat, punându-se în funcţiune instalaţii de îmbuteliere performante.

Fosta policlinică balneară( în paragină)

Izvorul Lázár (Izvorul 6)

Apele minerale au primit medalia Târgului Internaţional de la Viena (1873), medalia de argint şi Diploma
de Onoare la expoziţiile din 1876 de la Berlin şi respectiv, Trieste, Diploma de Onoare a Expoziţiei de la Paris
(1878).
În anul 2004, în S.U.A., apele minerale Borsec au primit medalia de aur şi titlul de "Cea Mai Bună Apă
Minerală din Lume", în cadrul celei mai importante competiţii de ape din întreaga lume – Berkely Springs International Water Tasting Awards in West Virginia.
În anul 2005 apele minerale Borsec au fost dublu medaliate cu aur la Concursul "Selecţia Mondială a Calităţii" de la Bruxelles. Apa minerală naturală carbogazoasa a fost premiată cu "Grand Gold Medal" (Medalia Specială de Aur), iar apei minerale naturale plate i s-a decernat "Gold Medal" (Medalia de Aur).
Dacă acum două secole se îmbuteliau 3 milioane de litri anual, capacitatea totală de îmbuteliere a Romaqua
Group Borsec depăşeşte astăzi 570 milioane l/an.
Populaţia
Populaţia consemnată la ultimul recensământ, cel din anul 2002, a fost de 2.864 locuitori. Din punct de vedere al structurii etnice se disting: 78,2% maghiari, 21,2% români, 0,5% ţigani şi 0,1% alte etnii. După religie:
75,45% romano-catolici, 19,93% ortodocşi, 3,21% reformaţi ş.a.
Izvoare de apă minerală
Izvoarele de apă minerale sunt numeroase şi renumite (peste 15). Între acestea amintim: Izvorul Kossuth (captat
în 1870), Izvorul Boldizsár (captat în 1879, fiind un izvor cu apă călduţă), Izvorul László (captat în 1840), Izvorul
Lázár (poartă numele contelui Lázár din Lăzarea), Izvorul Petőfi (captat în 1884), Izvorul Principal (captat în 1770,
iar prima analiză a fost efectuată în 1803 de medici vienezi), Izvorul Elisabeta (poartă numele împărătesei Elisabeta, soţia împăratului Franz Iosif al Imperiului Austriei; prima captare a avut loc în 1864 şi a reprezentat primul stabiliment de băi al Borsecului), Izvorul Pierre Curie (a fost descoperit în 1932 şi este numit Pierre Curie în amintirea savantului francez care a descoperit radiul; este singurul izvor din Borsec care conţine radiu) ş.a.








Obiective turistice
Izvoarele minerale (Kossuth, Boldizsár, László, Lázár, Petőfi);
‖Peştera de Gheaţă‖ - formată într-o grotă a masivului de travertin. Apa se infiltrează iar gheaţa se îngroaşă
pe timp de iarnă şi se topeşte primăvara târziu;
‖Grota Urşilor‖;
‖Cetatea Bufniţei‖, unde acum 150 de ani a fost un mic lac; aici a fost construit primul ştrand, "Tündérkert";
formaţiunile travertinice de aici se exploatează în scopuri industriale;
Muzeul apelor minerale;
‖Poiana Zânelor‖ cu mofeta şi Cariera de travertin – rezervație naturală;
Rezervaţia botanică ―Harmasliget‖ - o rezervaţie de mesteacăn pitic (Betula nana, humilis).
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Trasee turistice montane
 Staţiunea Borsec – Vârful Făget (1.305 m);
 Staţiunea Borsec – Grota Urşilor - Izvorul Străvechi (Mofeta) – Peştera de Gheaţă;
 Staţiunea Borsec – Izvorul Străvechi – Izvorul Pierre Curie – Cetatea Bufniţelor – Borsecul de Jos;
 Şapte Izvoare – Groapa Rotundă – Făgeţelul – Borsec ş.a
Din păcate, staţiunea Borsec nu şi-a recăpătat încă strălucirea de altădată. Multe clădiri (vile) se găsesc într-o
stare avansată de degradare. În ultimii ani s-au luat măsuri pentru relansarea Borsecului. În acest scop a apărut
Asociaţia Pentru Relansarea Borsecului.
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MUNTENEGRU, PARADISUL TURISTIC AL BALCANILOR DE VEST
Prof. drd. Viorel PARASCHIV,
Grup Şcolar Economic de Turism, Iaşi
Republica MUNTENEGRU (în italiană Montenegro, „Muntele Negru", în sârbă ,Црна Гора, ( Ţrna
Gora), în albaneză Mal i Zi) este un stat în sudul Europei, în Balcanii de Vest. Are o suprafaţă de 13812 km2, o populaţie de 620145 loc. (2003) şi o densitate de 44,9 loc./km2. Limba oficială este limba sârbă (vorbită de 64% din
locurtori), scrisă cu grafie latină (incluzând elemente fonetice arhaice şi regionalisme muntenegrene); pe lângă
aceasta, în administraţia locală este folosită, acolo unde este cazul, limba albaneză (în sud şi est). Sărbătoarea naţională este 13 iulie, ziua în care Congresul de la Berlin a confirmat în anul 1878 independenţa Principatului Muntenegru. În urma referendumul din 21 mai 2006, Republica Muntenegru şi-a declarat independenţa la 3 iunie 2006.
Moneda oficială este Euro (!).
Cele mai importante oraşe sunt: Podgorica=Podgoriţa (capitala; 211.788 locuitori), Nikšić (104.706 loc.),
Bijelo Polje (55.628 loc.), Berane (49.953 loc.), Pljevlja (44.593 loc.), Herceg Novi (30.593 loc., inclusiv Igalo),
Kotor, Budva, Bar şi Ulcinj, toate cu peste 25.000 loc. Fosta capitală regală şi actuala capitală prezidenţială, este
Cetinje = Ţetinie (20.307 loc.), oraș montan tipic, situat într-o polie, dominat de străzi vechi mărginite de tei (foto
5).
Relieful, montan în majoritatea spațiului,cuprinde piscurile înalte ale Dinaricilor, care depăşesc 2000 de
metri la graniţele cu Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Albania. Aceștia delimitează o regiune carstică vastă situată la
interior şi o câmpie de coastă îngustă, de cca 5- 6 km lăţime, în sud. În nord, spre Croaţia şi în vest, munţii joşi cad
direct în Marea Adriatică, iar Muntele Lovćen şi Muntele Orjen (ambii peste 1600 m. alt.) pătrund abrupt în Golful
Kotor, considerat cel mai sudic fiord european, devenit o importantă zonă turistică. Pe litoral, întâlnim mici conuri
de dejecţie şi glacisuri aluvionare, pe debuşeele văilor care coboară din munţi. Plajele sunt în cea mai mare parte
pietroase, cu excepţia zonei sudice, unde sunt largi şi cu nisip fin de culoare cenuşie şi neagră (la sud de
Ulcinj=Ulţini). Întinsa regiune carstică a Muntenegrului interior se află la altitudini de aproximativ 1.000 m, fiind
în fapt o succesiune de polii de diferite dimensiuni, aflate în diverse stadii de evoluţie. Munţii, situaţi spre nord între văile Piva şi Tara, depăşesc în unele părţi 2.000 de metri (Durmitor, 2.522 m., alt. maximă în Bobotov Kuk). Pe
flancul litoralului adriatic, cele mai mari altitudini se întâlnesc în zona Muntelui Orjen (1.894 m), care are un variat
şi spectaculos carst de suprafaţă. Formele diverse şi spectaculoase ale carstului de suprafaţă (chei, defilee – foto 6,
lapiezuri, polii, doline) şi de adâncime (peşteri, avene) fac din relieful ţării o ţintă turistică foarte amplă. Văile râurilor Moraca (foto 6), Tara, Dreka, Cijevna, Piva, cu pereţi înalţi şi abrupţi, care uneori depăşeşc înălţimi de 600 m,
sunt deosebit de spectaculoase. Valea râului Zeta, cu cei cca 500 m. altitudine este cel mai jos segment montan din
zona interioară. Relieful glaciar este prezent şi el, dar pe spaţii mai reduse, cum ar fi golful Kotor (Boka Kotorska)
şi pe munţi, la peste 1000 de metri altitudine (în Parcul Naţional al Munţilor Durmitor sunt lacuri glaciare, morene;
iar în Parcul Naţional Biogradska Gora/Bjelasica –foto 1-, întâlnim numerose lacuri glaciare).

1.Staţiunea montană Kolašin şi Parcul Naţional Bjelasica

2. Skadarsko Jezero (L.Scutari/Shkoder)

Lacurile creează peisaje deosebite şi sunt obiective turistice căutate. Lacul Scutari (Skadarsko jezero,
Shköder –foto 2-) situat în sud, la graniţa cu Albania (parc naţional), este drenat spre mare de râul Bojana, care
formează şi graniţa dintre cele două state. Râul Bojana, formează o deltă la vărsare, insula Ada Bojana fiind un ve-
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ritabil ―boom‖ turistic prin plajele sale cu nisip fin. Lacul Scutari (Skadarsko jezero), de origine tectonică/carstică,
este un veritabil exponent al caracterului climatului mediteranean, cu ierni blânde şi ploioase şi veri calde şi secetoase, suprafaţa sa fiind determinată vizibil de bilanţul hidrologic: iarna are o suprafaţă de peste 370 kmp, iar vara
suprafaţa scade la cca 350 kmp. Nivelul apelor scade vara cu până la 3-4 m., formându-se golfuri inundate de vegetaţie higrofilă pe spaţii foarte mari. În nucleele de eutrofizare locală pot fi admiraţi nuferi albi şi galbeni. Aici iernează diferite specii de păsări, cum este şi pelicanul creţ, pe care vara îl putem admira şi în Delta Dunării. Zona din
jurul lacului Scutari este cea mai importantă regiune viticolă a Muntenegrului, cu mici podgorii în poliile etajate
(Virpazar-Vranac) de pe malul sudic. Întâlnim şi lacuri endoreice, carstice, în unele polii, cum ar fi cele din polia
Niksic.
Vegetaţia tipic mediteraneană se extinde pe o fâşie de maxim 50-60 km. în lungul ţărmului În restul ţării,
întâlnim o vegetaţie submediteraneană, cu păduri dese de pini şi pâlcuri de chiparoşi. Pe munţii înalţi întâlnim păduri nemorale temperate, dominate de fagi şi alte foioase, coniferele ocupând spaţii destul de reduse. Sunt declarate
patru mari parcuri naţionale care ocrotesc inclusiv elemente ale etajului bio-pedogeografic caracteristic ţării şi peisajele naturale rezultate (foto 1).

3. Insula-cetate Sveti Stefan, aflată în renovare

4. Staţiunea Budva şi…. Adriatica

Economia este orientată prin politicile naţionale, spre valorificarea resurselor subsolice (bauxită), solice
(terenuri agricole şi păduri) şi a capitalului turistic, natural şi antropic. Industriile energetică, a aluminiului şi cea
alimentară sunt principalele ramuri care antrenează cca 20 % dintre locuitori (2006). Serviciile sunt principala sferă
ocupaţională antrenând peste 65% din populaţia activă. Litoralul adriatic, cu staţiunile: Budva (―Perla Muntenegrului‖), Petrovac, Becici, Igalo (staţiune termală), Ada Bojana, Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Sveti Stefan (foto 3), Tivat,
Kotor, Sutomore ş.m.a., cu numeroase elemente ale peisajului antropic: cetăţi, biserici şi alte numeroase obiective,
rivalizează cu cele mai cunoscute ţinte europene consacrate. Cetatea din Budva (foto 4), locuită şi transformată în
centru turistic şi comercial, este asemănătoare celei din Dubrovnik (Croaţia). Agricultura pastorală şi recoltarea
fructelor de pădure sunt activităţi importante pentru locuitorii zonei montane înalte, izolate şi mai sărace.
Infrastructura de transporturi este foarte bună în condiţiile unui relief accidentat; şosele şi căi ferate modernizate (foto 2), cu spectaculoase tunele, viaducte şi poduri, fac legătura între toate zonele ţării. Aeroporturi internaţionale sunt la Podgorica şi Tivat (sezonier, pentru litoralul nordic). Aeroporturi mici sunt la Zabljak (Jabliak),
cel mai înalt oraş-staţiune turistică din Balcani, la peste 1450 m. alt.), Niksici şi Berane.
Concluzii. Potențialul natural și antropic bine individualizat și armonios distribuit teritorial au transformat
micul stat situat între Dinarici și Adriatica într-un adevărat paradis turistic. Prin dezvoltarea sustenabilă a ramurilor
economice rentabile, care creează plusvaloare, şi, modernizarea rapidă a infrastructurii, Muntenegrul devine o alternativă turistică tot mai căutată, care rivalizează, deja, cu celebrele destinaţii estivale croate, slovene sau italiene,
fiind o țintă de urmat și pentru românii din V-ul și SV-ul țării, în mod deosebit.
(impresii de călătorie şi pe http://viorel-paraschiv.blogspot.com, luna iulie 2009).
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5. Cetinje, palatul preşedintelui republicii

6. Defileul văii Moraca=Moraţa

Foto:© prof. V.Paraschiv, 2009.
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND
CONCEPTELE DE „GEOGRAFIE REGIONALĂ” ŞI DE „REGIUNE”
Prof. Anca Şipoteanu, Grup Şcolar „Nicolina”Iaşi
Prof. Monica Vîntu, Şcoala cu clasele I-VIII Ruşi, Belceşti, jud. Iaşi
Geografia regională reprezintă un mod de abordare, pe fragmente a obiectului de cercetare a geografiei
sau a uneia dintre ramurile ori subramurile sale.3 Cuprinde aşadar, sinteze realizate la o scară ce permite înţelegerea şi exprimarea tuturor sistemelor de relaţii. Conceptul de regiune s-a impus în abordarea ştiinţifică geografică
prin caracterul său dinamic, purtând amprenta curentelor geografice de gândire, specifice contextelor istorice şi
socio-economice din perioadele în care acestea s-au definitivat.
Progresele ştiinţifice înregistrate în timp, în cartografie (începând cu perioada Renaşterii), geodezie, statistică (posibilitatea investigării demografice şi economice viabile) au netezit calea spre cercetările geografice regionale. Începând cu sec. al XVIII-lea, ele se impun tot mai pregnant în abordările ştiinţifice, caracterul major al acestora fiind totuşi cel descriptivist. În ciuda sporirii complexităţii descrierilor regionale, care câştigă prin precizie,
rigurozitate şi obiectivitate, este încă pregnant caracterul lor arid. În consecinţă, conceptul de regiune nu a fost bine
conturat, purtând multă vreme amprenta studiilor geologice.
O schimbare de optică în studiile regionale s-a produs la începutul sec. al XIX- lea. Regiunea era percepută ca parte integrantă a geografiei fizice, ca o componentă de bază a mediului natural, de aici derivând denumirea
de „regiune naturală” 4 şi abordarea naturalistă în geografia regională. Regiunea naturală era privită ca unitate spaţială, de dimensiuni variabile, criteriile de clasificare fiind de ordin fizico-geografic. O noutate în acest sens este
adusă de Élisée Reclus5, care avansează sintagma „individualitate geografică”, dar şi concepte noi, precum cele de
„pol” şi „organism”, subliniind latura interdisciplinară a abordării propuse. Aceste două concepte, preluate din
fizică (pol) şi fiziologie (organism) vor avea o contribuţie majoră la dezvoltarea curentului regional. Se definesc,
ulterior, alte concepte, precum „genul de viaţă” (definit de o activitate umană vitală şi de crearea unui mediu geografic specific)6 sau „modul de trai” (inaugurându-se perspectiva naturalistă).Ultima este vizibilă şi în opera lui P.
Vidal de la Blanche, acesta considerând că regiunile naturale se disting printr-o organizare spaţială specifică, guvernată de un ansamblu de trei componente: cadrul natural, cadrul uman şi evoluţia istorică, elemente regăsite şi în
conceptul de peisaj. Ulterior, viziunea sa va fi dublată de cea în care regiunile sunt analizate ca spaţii de concentrare economică, polarizate de anumite oraşe mari provinciale. Această percepţie naturalistă se regăseşte şi la Lucien
Gallois7, evidenţiind varietatea formelor de modelare şi organizare a spaţiului geografic, într-o viziune deterministă, pe factorii naturali ce creionează individualitatea unei regiuni geografice.
La începutul secolului al XX-lea se afirmă tot mai puternic ideea conform căreia o regiune nu poate fi analizată în profunzime, fără a ţine cont de evoluţia sa istorică. În consecinţă, regiunea naturală este înlocuită tot mai
mult cu regiunea istorică, aceasta regăsindu-se în studiile lui A. Demangeon8 şi R. Blanchard 9. În accepţiunea lui
J. Bruhnes10, aceste regiuni istorice sunt spaţii eterogene, modelate de voinţa politică. Ele au cunoscut o amploare
fără precedent, survenită în contextul afirmării identităţilor regionale.
Aceleaşi idei şi modalităţi de abordare a problematicii regionale sunt împărtăşite şi de şcoala germană, a
cărei obiect de studiu era „die Landschaft”, având aceeaşi conotaţie cu termenii de „regiune‖ şi „peisaj‖. O atenţie
deosebită se acordă definirii unităţilor geografice omogene, clasificării acestora, în funcţie de factorii fizicogeografici şi umani, precum şi conceptului de „regiune idiografică” (etimologia termenului provine din limba
greacă, „idios‖, cu sensul de „specific‖, „propriu‖). Trebuie precizat faptul că demersurile idiografice nu sunt acceptate ca ştiinţifice deoarece ele descriu obiecte, procese şi fenomene singulare, cu trăsături specifice, individuale, incomensurabile cu trăsăturile altor obiecte, procese sau fenomene11.
Spre deosebire de şcolile franceză şi germană, cea anglo-saxonă s-a orientat spre o abordare economistă,
către conceptul de „regiune economică”, dublat ulterior, de cel de „centralitate‖. Acesta a stat la baza elaborării de
către Walter Christaller a „teoriei locurilor centrale‖ (1933). Regiunea economică este reprezentată de un spaţiu
geografic, în organizarea căruia intervin relaţiile de producţie şi de schimb.
3
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Demersurile ştiinţifice au evoluat, astfel încât, în perioada postbelică, apar noi abordări..Astfel, se remarcă
includerea regiunii în cadrul spaţiilor polarizate, aceasta survenind pe un fond nou al dezvoltării industriale, ce instaurează noi raporturi între oraş şi ramurile industriale, spaţiile polarizate având menirea de a asigura o dezvoltare
echilibrată a spaţiului geografic. Astfel, A. Dauphine12 consideră că “regiunea polarizată” se află într-un echilibru
dinamic, instabil. Cel mai adesea asimetrice, fluxurile stau la originea disparităţilor geografice, constituind principala cauză în opoziţia spaţială centru - periferie.În analizele spaţiale se continuă astfel încercările de teoretizare şi
generalizare, concretizate prin noi concepte, precum cele de poli, reţele şi ierarhie, ce se regăsesc în definirea unui
alt tip de regiune, respectiv cea funcţională.
Conceptul de „regiune funcţională” vizează un spaţiu definit de interacţiunile spaţiale ale fluxurilor de diverse origini, revelatoare ale structurilor şi modurilor de funcţionare a societăţilor umane 13.
Situaţia socio-economică actuală aduce în prim plan regiunea de dezvoltare, privită drept catalizator al elementelor
specifice regiunilor naturale, istorice, economice şi funcţionale. Trebuie subliniat totuşi faptul că acest tip de regiune stârneşte multe controverse, majoritatea avându-şi sursa în modalităţile de delimitare a spaţiilor geografice, caracterul aleatoriu al spaţializării fiind cel mai supus incertitudinilor.
În viziunea Uniunii Europene, crearea regiunilor de dezvoltare înlesneşte consolidarea coeziunii economice
şi sociale a statelor membre. Astfel, prin dezvoltarea regiunilor mai puţin favorizate se urmăreşte stimularea comerţului şi apariţia de noi pieţe de desfacere. În egală măsură, redistribuirea echilibrată şi raţională a forţei de muncă şi
a infrastructurii în sectoarele industriale, conform cerinţelor şi nevoilor reale ale populaţiei, se va reflecta şi în diminuarea fenomenului suprapopulării în astfel de zone, devenite fragile din punct de vedere al presiunii demografice.
În România, organizarea administrativ - teritorială e consfinţită prin Legea nr. 151/1998 (Legea dezvoltării regionale în România) şi vizează existenţa regiunilor de dezvoltare (regiunilor statistice), în număr de opt, ele
corespunzând unităţilor statistice NUTS II din Uniunea Europeană14. Apariţia regiunilor de dezvoltare este explicată prin necesitatea ralierii la noul statut al ţării, de membră a Uniunii Europene.
Regiunile de dezvoltare au fost înfiinţate prin asocierea voluntară a judeţelor, municipiilor şi oraşelor, pe
baza complementarităţii funcţionale. Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică este structurat pe trei
niveluri ierarhice: macro-regiuni (NUTS 1), regiuni de dezvoltare (NUTS 2) şi judeţe (NUTS 3). Unitatea de bază
pentru definirea unităţilor teritoriale statistice în România o constituie unităţile administrativ-teritoriale existente în
prezent. Nivelul unităţilor teritoriale statistice se stabileşte pe clase de mărime, după numărul populaţiei.
Nivel

Numărul populaţiei

Unitatea teritorială

Minim

Maxim

NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Macro-regiune
3.000.000
7.000.000
Regiuni de dezvoltare
800.000
3.000.000
Judeţ
150.000
800.000
Sursa: Institutul Naţional de Statistică
În consecinţă, absenţa unităţilor tip NUTS 2 şi motivaţia de atragere a fondurilor de preaderare au constituit
raţiunile ce au stat la baza înfiinţării celor opt regiuni de dezvoltare în România, între care şi Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Configuraţia lor se suprapune doar în parte regiunilor istorice, limitele unor regiuni separând judeţe
între care există fluxuri tradiţionale, ceea ce generează dezbateri contradictorii. Un exemplu în acest sens îl constituie judeţele din sudul Moldovei, ce sunt mult mai legate de restul Moldovei decât de Dobrogea. Acest caracter
artificial al configuraţiei regiunilor de dezvoltare, inconsistenţa istorică şi identitară, le limitează considerabil gradul de viabilitate, rolul lor fiind doar de unităţi teritorial - statistice şi de implementare a politicilor de dezvoltare
regională.
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Figura nr. 1 – Provinciile istorice, judeţele actuale, regiunile de dezvoltare şi euroregiunile15 (după Rey, Violette,
Groza, O., Ianoş, I., Pătroescu, Maria, 2006 )
În urma acestei scurte treceri în revistă a modificărilor survenite în accepţiunea conceptului de regiune, putem conchide că acesta este marcat de dinamism, oferind un cadru permisiv desfăşurării activităţilor economice,
sociale, culturale. Conceptul de regiune presupune, aşadar, existenţa unor structuri spaţiale şi funcţionale, a căror
fuziune se regăseşte într-un anumit model de organizare, ce evoluează în funcţie de transformările ce au loc în societate.

Euroregiunile din care face parte şi România sunt situate la graniţa de vest a ţării: Euroregiunea Carpatică15, Euroregiunea Dunăre-Mureş-Tisa15, dar şi la cea
de est: Euroregiunile Prutul superior şi Prutul Inferior 15.
Euroregiunea Carpatică include statele România, Ungaria, Polonia, Slovacia, Ucraina. Ca şi centre polarizatoare româneşti, menţionăm oraşele: Satu Mare (sediul euroregiunii), Baia Mare, Oradea, Zalău, Botoşani, Suceava.
Euroregiunea Dunăre-Mureş-Tisa Statele are în componenţa sa următoarele state: România, Ungaria, Serbia, iar printre centrele polarizatoare se
numără oraşele Timoşoara, Arad, Hunedoara, Deva, Reşiţa, Caransebeş
Euroregiunile Prutul superior şi Prutul Inferior Statele sunt constituite din statele: România, Republica Moldova şi Ucraina. Unitatea lor se
bazează, în primul rând, pe elementul etnic (populaţie compact sau majoritar românească), dar şi pe intense locuire pe ambele maluri ale Prutului, aşezările
dublete funcţionând ca relee de interconectare a celor două sisteme de aşezări, cristalizate pe un fundament istoric comun – cf. Săgeată, R., Baroiu, D.
(2004), Graniţele de stat ale României - între tratatele internaţionale şi dictatele de forţă-, Edit. Princeps Edit, Iaşi., p. 28
15
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POLUAREA APELOR DIN IAŞI
Ing. Maria Balan,
Grup Şcolar “Radu Cernătescu”- Iaşi
Poluarea reprezintă totalitatea dereglărilor aduse mediului, adică atmosferei, apelor şi litosferei,
prin activitatea umană, care modifică peste un anumit prag caracteristicile fizice, chimice şi biologice ale
acestora, cu efecte nocive asupra vieţii omului şi a celorlalte vieţuitoare şi plante, precum şi deteriorarea
construcţiilor, corodarea instalaţiilor şi distrugerea diferitelor materiale.
Poluarea poate fi:- de natură fizică (ex: poluarea termică prin deversare de abur, apă caldă sau
fierbinte, poluarea sonoră);
- poluarea chimică (deversarea de substanţe chimice, în special gaze sau lichide ;sunt peste 20000
substanţe poluante);
- poluarea biologică (agenţi patogeni care produc boli hidrice ca febra tifoidă, holera, dezinteria ).
Amplificarea poluării se explică printr-o concentrare exagerată a populaţiei, orientare greşită a
activităţilor economice numai spre un câştig rapid, neţinând cont de capacitatea mediului, lipsa de educaţie şi conştiinţă ecologică a conducătorilor politici, întreprinzătorilor, cât şi a unei bune părţi a publicului
larg. Pentru a acoperi greşelile, se acreditează ideea că poluarea este tributul pe care trebuie să-l plătim
pentru dezvoltarea economică şi bunăstarea materială, ceea ce este, desigur, fals. In anii trecuţi sursele de
poluare a atmosferei, fixe şi mobile din judeţul Iaşi au emis în atmosferă o cantitate totală de 3.239.116
tone echivalenţi CO2. Principalii poluanţi sunt reprezentaţi prin: CO2, N2O, CH4. Sursele de poluare care
generează aceste substanţe poluante sunt reprezentate de CET I Iaşi, centralele termice cvartal, maşini de
gătit, sobe, animale domestice.
În atmosfera judeţului Iaşi au fost emise în cursul anului 2001, 30497 tone echivalenţi SO2. Principalele substanţe poluante sunt reprezentate prin: SO2, NOx, NH3.
Principalele surse de poluare a atmosferei sunt: traficul rutier ,animalele domestice, marile emiţătoare de amoniac CET II, CET I, locuitorii din zonele urbane şi rurale neracordaţi la reţeaua de canalizare,
SNP PETROM, sucursala PECO .
În cadrul programului ECO - ŞCOALA de la Gr. Şcolar ―Radu Cernătescu ― Iaşi au fost urmăriţi indicatorii specifici pentru stabilirea calităţii apei din râul Nicolina şi Bahlui .În urma analizelor de laborator s-a
constatat o aciditate mare a apei din râul Nicolina, care avea valoarea 1,2-1,5; în cazul râului Bahlui, aciditatea a fost efectuată din două puncte distincte, şi anume: înainte de revărsarea râului Nicolina in Bahlui, unde s-a găsit o aciditate de 3,5 -3,8, iar din punctul unde s-a revărsat râul Nicolina, aciditatea era de
2,3-2,6 ml/dm3. Alcalinitatea apei din râul Nicolina a fost de 9,2 - 9,6 ml/dm3, iar la râul Bahlui de 8,1-8,4
ml/dm3, după revărsarea apei din râul Nicolina în Bahlui, aciditatea era de 8,8-9,2. De asemenea, am determinat pH-ul =8,5-9 la apa din Bahlui şi pH=9,8-10 la apa din râul Nicolina. După cum se poate observa, râul Nicolina este mai poluat decât Bahluiul, pe deoparte datorită substanţelor poluante de la Fortus,
precum şi deşeurilor aruncate în râu. Poluarea râului Bahlui se datorează emisiilor de la S.C.Antibiotice,
SC.Asam, precum şi a substanţelor poluante reprezentate de traficul rutier.
În ultimii ani, la nivelul judeţului Iaşi s-a derulat o serie de investiţii care au condus la îmbunătăţirea factorului de mediu prin încadrarea emisiilor în valorile autorizate. Apa din râul Nicolina, dar şi din
Bahlui, datorită concentraţiei în ioni de amoniu, substanţe organice, corespund categoriei degradat, nefiind potabile.

Râul Bahlui, la Iaşi
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ITINERAR TURISTIC ŞCOLAR
Iaşi – Lunca Cetăţuii – Grajduri – Buhăieşti – Negreşti – Dumeşti –
Schinetea – Tansa – Ţibăneşti – Voineşti – Miroslava – Iaşi
Prof. Ionel-Daniel RĂDUIANU, Şcoala Normală ”Vasile Lupu” Iaşi
Prof. Valerian DRAGU, Colegiul Naţional ”Emil Racoviţă” Iaşi
Durata: 1 zi
Mijloace de transport: microbuz / autocar
Lungime traseu: circa 150 km
Scop şi obiective:
 cunoaşterea mediului natural geografic: Coasta Iaşilor, Podişul Central Moldovenesc, râul Bârlad,
Dealul Tansa, râul Şacovăţ, Dealul Miroslava;
 cunoaşterea principalelor obiective antropice: aşezări rurale, oraşul Negreşti, drumuri, mănăstiri,
schituri, olărit, ferme, şcoli, lacul Tungujei etc.
La plecarea în excursie se comunică grupului programul excursiei şcolare pe ore, scopul şi tematica
acesteia.
Traseul detaliat al excursiei
1) Municipiul Iaşi – punct de plecare şi de sosire al grupului:
 este reşedinţa judeţului Iaşi şi este aşezat în partea ei sud-estică, la numai 14 km de frontiera cu
Republica Moldova, în Câmpia Moldovei, la contactul cu Podişul Central Moldovenesc;
 este atestat documentar în anul 1408;
 a fost capitală a Moldovei timp de trei secole (1564-1862);
 ocupă locul 2 între oraşele României în ceea ce priveşte numărul de locuitori: 315.214 (1 iulie
2007);
 este înfrăţit cu 19 oraşe de pe 4 continente: Poitiers, Villeneuve d’Ascq (Franţa), Filacciano,
Forano, Morpulo, Nazzano, Padova, Sant’Oreste, Torrita Tiberina (Italia), Alexandroupolis,
Ilioupolis, Peristeri (Grecia), Vinita (Ucraina), Isfahan (Iran), Jerihon (Palestina), Xi’an (China),
Assiut (Egipt), Athens (S.U.A.) şi Quebec (Canada);
 este membru al „Ligii Internaţionale a Oraşelor Istorice‖;
 este membru al organizaţiei „Eurocities‖;
 are potenţial turistic însemnat: Palatul Culturii, Mănăstirea „Trei Ierarhi”, Mănăstirea Cetăţuia,
Mănăstirea Galata, Casa Dosoftei, Bojdeuca „Ion Creangă”, Teiul lui Eminescu, Catedrala Mitropolitană, Muzeul Unirii, Casa Pogor, numeroase alte case memoriale (George Topârceanu, Mihail Kogălniceanu, Otilia Cazimir, Mihail Sadoveanu etc.), ş.a.;
 aici se găseşte prima universitate din ţară, întemeiată în 1860, fondată de domnitorul Al. I. Cuza;
După ieşirea din municipiul Iaşi traseul trece prin localităţile Valea Adâncă, Horpaz, Lunca Cetăţuii (aici
se găseşte Lacul Ciurbeşti), Dumbrava, Grajduri, apoi ieşim din judeţul Iaşi şi intrăm în judeţul Vaslui prin localitatea Sasova şi mai departe prin satele Rebricea, Rateşu Cuzei („rateş‖ = han) şi apoi intrăm în localitatea Buhăieşti.
2) Buhăieşti:
 este un sat în comuna Vultureşti, jud. Vaslui;
 Gara Buhăieşti este un nod feroviar, din linia Iaşi-Vaslui desprinzându-se linia spre Roman;
 printre cei ce au avut moşii la Buhăieşti şi au locuit în sat în diferite perioade, se numără: tatăl lui
Vasile Pogor, numit tot Vasile Pogor (de la care îşi trage numele cartierul Pogorăni, numit şi În
Sus), Ştefan Caracaş (de la care îşi trage numele cartierul Cărăcăşeni, numit şi În Jos), compozitorul Raul Sculy (1882 - 1954), scriitorul Theodor Răşcanu (1888 - 1952).
 are o populaţie de 900 de locuitori.
Din Buhăieşti traseul continuă pe valea Bârladului prin localităţile Vultureşti (aici se găseşte un polder pe
râul Bârlad cu rol în atenuarea viiturilor), Voineşti, Parpaniţa şi apoi ajungem în oraşul Negreşti.
3) Oraşul Negreşti:
 este aşezat în NV judeţului Vaslui, pe cursul superior al Bârladului, la circa 32 km de municipiul
Vaslui şi 50 km de Iaşi şi de Roman, în Podişul Central Moldovenesc;
 este atestat documentar în anul 1591;
 toponimul Negreşti ne trimite la un Negrea, boier din sec. XIV-XV, primul stăpân feudal care a
impus numele aşezării;
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 în anul 1845 a fost declarat târg, iar la 31 mai 1968 a fost declarat oraş;
 hidrografia este reprezentată prin râul Bârlad (afluent al Siretului), pâraiele Stavnic / Durduc (cu
lacul Căzăneşti, utilizat pentru alimentarea cu apă a oraşului Negreşti), Velna (pe care s-a construit
un complex lacustru utilizat piscicol) ş.a.
 ca forme de ocrotire a naturii se remarcă rezervaţia floristică „Fânaţul de la Glodeni” şi monumentul naturii „Teiul argintiu” din curtea primăriei oraşului;
 populaţia oraşului este de 10.232 locuitori (la 1 iulie 2007), inclusiv populaţia celor 6 sate din subordine administrativă (Căzăneşti, Cioatele, Glodeni, Parpaniţa, Poiana şi Valea Mare);
 personalităţi ale oraşului: Mihai David (geolog şi geograf), Constantin Macarovici (chimist), Neculai Macarovici (geolog şi paleontolog) etc.
 pe aici trec D.N. 15D Vaslui-Roman şi calea ferată Buhăieşti – Roman (construită în 1917).
Din Negreşti mergem prin localităţile Siliştea, Todireşti şi apoi Dumeşti.
4) Dumeşti:
 este o localitate situată în partea de nord a judeţului Vaslui, cu un relief caracteristic zonei de deal,
ea fiind situată pe cursul superior al râului Bârlad;
 atestată documentar încă din 1640 ca fiind sat de "clăcaşi", veniţi se pare din partea Ucrainei, comuna Dumeşti are în componenţă patru sate: Dumeşti (2200 locuitori), Valea Mare (800 locuitori),
Dumeştii Vechi (400 locuitori) si Schinetea (60 locuitori).
 la Schinetea se află conacul mareşalului Constantin Prezan (unul din cei şase mareşali ai Armatei
Române din toate timpurile), aici fiind înmormântat mareşalul împreună cu soţia sa, Olga.
După vizitarea conacului mareşalului Constantin Prezan din satul Schinetea pornim la drum şi ieşim din
judeţul Vaslui şi ajungem în localitatea Tansa.
5) Tansa:
 este situată în extremitatea S-V a judeţului Iaşi, la 30 km de Roman, 60 km de Vaslui şi 80 km de
Iaşi, pe pârâul Tansa;
 Este unul dintre cele mai vechi sate răzăşeşti de prin părţile acestea. Vechimea satului este foarte
mare.Din hrisoavele existente, cercetate (şi mai ales din unele de pe vremea lui Ştefan cel Mare
aflăm că între anii 1400-1469 aşezarea exista cu numele de Brudureşti, care în limba slavonă ar
putea să însemne vad, iar vechii români locuitori ai Moldovei veacului XII-XIII se numeau
brodnici, adică locuitori ai vadurilor; (brudina = taxa de trecere prin vaduri).
 din hrisoavele de pe vremea lui Ştefan cel Mare se vorbeşte de un boier (sau poate mare răzeş) cu
numele de Simion Tansea, care a stăpânit întreaga vatră a vechiului sat Brudureşti, de la care apoi
si-a luat şi numele, de Tansa;
 are o populaţie de 2.997 locuitori (2007);
 împreună cu satul Suhuleţ formează comuna Tansa;
 personalităţi: Gheorghe Macovei (1880 – 1969) – geolog, academician.
După ieşirea din comuna Tansa drumul continuă prin comuna Ţibăneşti, mai întâi prin satele Vălenii, Jigoreni şi apoi Ţibăneşti.
6) Ţibăneşti:
 comuna are o populaţie de 7.988 locuitori (2007) şi este formată din satele Glodenii Gândului,
Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii;
 aici se găseşte Conacul familiei Carp, construit în secolul XVIII şi refăcut la mijlocul secolului
XIX şi parcul dendrologic;
 tot aici se află şi Grupul Şcolar „Petre P. Carp”.
Părăsim comuna Ţibăneşti şi intrăm în comuna Ţibana (7.540 locuitori, în 2007) prin localitatea Moara
Ciornei (aici în apropiere, pe pârâul Şacovăţ se găseşte acumularea Tungujei (Moara Ciornei) utilizat pentru alimentarea cu apă a localităţilor, irigaţii, agrement) şi apoi continuăm prin satele Ţibana, Domniţa şi Slobozia apoi
intrăm în localitatea Voineşti.
7) Voineşti:
 comuna Voineşti are o populaţie de 6.169 locuitori (2002) şi este formată din cinci sate: Voineşti,
Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia şi Vocoteşti;
 obiective turistice de interes local: Conacul familiei Negruzzi – construit în anul 1830 (aflat în proprietate privată).
Drumul continuă prin localitatea Valea Ursului şi apoi prin Miroslava spre Iași.
8) Miroslava:
 comuna Miroslava are o populaţie de 8.815 locuitori (2007) şi este formată din satele: Miroslava,
Balciu, Brătuleni, Ciurbeşti, Corneşti, Dancaş, Găureni, Horpaz, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului şi Voroveşti;
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 începând din aprilie 2004 comuna Miroslava face parte din Zona Metropolitană Iaşi;
 rezervaţii: Pădurea Uricani, 68 ha, rezervaţia floristică “Valea lui David”(care necesită o deplasare laterală costisitoare spre DE 583, vis-a-vis de Metro), Parcul dendrologic și Muzeul Etnografic din cadrul Grupului Şcolar Agricol ―Mihail Kogălniceanu‖ Miroslava;
 obiective de interes local: Rezervaţia arheologica “Dealul Bârca”, “Bârsanul”; Biserica de lemn
“Sf. Nicolae” 1806, Biserica “Sf. Voievozi” 1769, Biserica din satul Corneşti 1833, Biserica “Naşterea Maicii Domnului” 1811, Casa Sturza sec. XIX, Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”;
După ieşirea din localitatea Miroslava pătrundem în municipiul Iaşi prin apropierea Mănăstirii Galata (sec.
al XVI-lea) şi astfel încheiem traseul turistic şcolar propus mai sus.

Aspecte din Podişului Central Moldovenesc
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6. http://ro.wikipedia.org
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COMITETUL FILIALEI IAŞI AL SOCIETĂŢII DE GEOGRAFIE
Enumerarea activităţilor desfăşurate de filiala Iaşi a S.G.R. în anul şcolar 2008-2009

Organizarea şi desfăşurarea consfătuirii cadrelor didactice (sept. 2008), in colaborare cu I.S.J. Iaşi.

Sprijinirea si colaborarea cu I.S.J. şi C.C.D. in perfecţionarea cadrelor didactice, în special cele debutante, pe probleme de curriculum şcolar, proiectare şcolară, evaluare. Prin oferta C.C.D. s-a desfăşurat un stagiu de
perfecţionare cu tema ―Excursia - alternativa la activităţile extraşcolare‖
 Participarea profesorilor la organizarea şi desfăşurarea sesiunii ştiinţifice a elevilor la nivel local şi judeţean, dar şi la Concursul de cultura geografica ―Mihai David‖ pentru elevii din gimnaziu.
 Colaborarea cu I.S.J. Iaşi în desfăşurarea fazei judeţene a Olimpiadei de geografie ,a Olimpiadei ―Ştiinţele
Pământului‖şi sesiunii elevilor liceeni.
 Organizarea de cercuri pedagogice, activităţi CEX, acţiuni ale catedrelor de geografie din şcoli, întâlniri de
lucru cu cadre didactice universitare şi cu specialişti de la Direcţia Apelor şi Agenţia de Protecţie a Mediului.
 Participarea profesorilor de geografie la diferite cursuri de formatori locali si zonali.
 Efectuarea unor aplicaţii practice şi schimburi de experienţa, la care au participat şi profesori de geografie,
în Culoarul Siretului (Mirceşti - Răchiteni) şi Depresiunea Neamţului

Colaborarea cu liceele pentru selecţia elevilor care frecventează Centrul de Excelenţă.

Publicarea de articole la reviste: „Terra‖, „Repere geografice‖ şi la manifestări ştiinţifice naţionale și
internaționale. Grupuri de profesori au participat la Seminarul geografic‖Dimitrie Cantemir‖ (octombrie 2008)
la Universitatea‖ Al.I.Cuza‖ Iaşi şi la Congresul Naţional al S.G.R. (Deva iunie 2009).
 Acţiuni practice cu ocazia ―Zilei Pământului‖ (30 aprilie 2009).
 Intensificarea colectării cotizaţiei de membru.
 În ziua de 31 octombrie 2009 a avut loc conferinţa Filialei Iaşi a SGR în care s-a prezentat darea de seama
privind activitatea din ultimii patru ani şi alegerea noului Comitet al Filialei. S-au făcut propuneri pentru proiectul noului statut al SG care au fost înaintate organismelor centrale.
Noul comitet al filialei Iaşi al S.G.R. este format din următorii:
-Prof. universitar dr. Eugen Rusu - preşedinte
-Prof. inspector Cristinel Ţîrcă - vicepreşedinte
-Prof. Valeriu Vîlcu - secretar-trezorier
-Prof. universitar dr. Ionel Muntele-membru
-Prof. Dorin Fiscutean - membru
-Prof. Dănuţ Emil Ipate- membru
-Prof. Constantin Gheorghiţă - membru
-Prof. Gheorghe Burican - membru
La 28-11-2009 la Braşov, a avut loc Congresul Naţional al SGR. Pe ordinea de zi s-au înscris:
- Discutarea proiectului noului Statut al SG si aprobarea acestuia şi înscrierea Societăţii la Tribunal în aşa fel
încât aceasta să funcţioneze legal. A fost aprobată cotizaţia anuală a membrilor în valoare de 40 lei (poate fi
achitata în doua tranşe a 20 lei).
- În cadrul Congresului, reprezentantul MECI a prezentat un raport privind rezultatele obţinute de către profesorii din învăţământul preuniversitar şi realizările din domeniul geografiei şcolare.
- S-au făcut referiri la curriculum şcolar şi examene, la performanţe, concursuri şi olimpiade, publicaţii si lucrări didactice, olimpiada internaţională.
- Au fost citaţi profesori ieşeni pentru aceste rezultate (implicarea lor în Comisia de specialitate şi propunerile
în acest sens, în Comisiile Naţionale pentru olimpiade), rezultate deosebite la examene (teste naţionale, BAC)
şi la olimpiada internaţională.
- În organismele de conducere ale Societății au fost aleşi reprezentanţii judeţului Iaşi :
- prof. univ. Dr. Eugen Rusu - vicepreşedinte al SG
- prof. Valerian Dragu –membru în Consiliu Naţional
- prof.. Dorin Fiscutean - membru în Comisia de Cenzori
Activităţi în 2010: ● 27-28 martie : Simpozion de Geografie şcolara la Brad (jud. Hunedoara)
● 10-15 iunie : Conferinţa anuala a SG – Drobeta Turnu - Severin
● Octombrie 2010 : Seminarul geografic ―Dimitrie Cantemir‖ ( Univ. Al. I. Cuza Iaşi) etc.
Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa adresele: www.terramagazin.ro ; www.geo-sgr.ro
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ESEURI ŞI POEZII PE TEME GEOGRAFICE
TEMPLUL DIN LUXOR
Profesor Stoica Aura,
Grupul Şcolar “Radu Cernătescu” Iaşi
În secolul al XIX—lea, antreprenorul Thomas Cook deschidea practic Egiptul călătorilor din întreaga lume;
pentru prima oară, el le oferea victorienilor de rând emoţia unei călătorii în străinătate, către locuri exotice. În 1898,
ţara Nilului a fost gazda a cicizeci de mii de vizitatori, cifră impresionantă pentru acea vreme; turiştii erau cazaţi la
Hotelul Luxor, construit de Cook, unul dintre puţinele hoteluri existente în zonă: inaugurat în 1886, era giuvaerul
imperiului său, oferind servicii de primă calitate oaspeţilor bogaţi care, atraşi de luxul oferit, rămâneau adesea câteva săptămâni. Aici se află portretul lui Carter, cel care descoperise în 1922 mormântul lui TutanKhamon şi care şi-a
anunţat celebra descoperire lumii întregi, din această clădire; tot aici se află tablouri ale lui David Roberts, un artist
scoţian ce a executat o serie de picturi ale Egiptului secolului al XIX-lea, înfăţişând într-una dintre acestea chiar
templul Luxor.
Astăzi, hotelul e un loc întunecat şi trist, dispărând mare parte din splendoarea de altădată. Dar de pe terasă,
priveliştea e la fel ca cea din trecut. La capătul grădinii, doar la o aruncătură de băţ, se vede o parte din impresionantul templu.
Construcţia acestuia a început cu 1400 de ani înainte de Naşterea lui Iisus, de către faraonul Amenhotep al
III-lea, întru gloria a trei zei egipteni: Amon, zeul fertilităţii, soţia sa Mut, stăpâna cerurilor şi fiul lor, zeul Lunii,
Khonsu.
Odată cu trecerea mileniilor, o mare parte din structura edificiului a fost îngropată de nisip, aluviuni şi mâl.
Restaurarea sa a fost marea realizare a arheologilor secolului al XIX-lea, veniţi să recupereze din nisipuri străvechea civilizaţie egipteană. Datorită tenacităţii de care au dat dovadă, vizitatorii pot vedea astăzi, în toată splendoarea lor, statuile faraonului Ramses al II-lea – gigantice, măreţe, tăcute, păzind intrarea în sacrul locaş.
Ramses a fost cel care a continuat munca lui Amenhotep, construind aproape tot ce există aici. Frumoasele
sculpturi în relief, conservate de mii de ani, cinstesc pe nemuritorii cărora le-a fost dedicat edificiul.
Curtea faraonului, una dintre capodoperele construcţiei, se înălţa cândva deasupra, formând o arcadă gigantică. Însă ceea ce fascinează, lăsându-te iniţial mut de uimire, nu e doar munca vechilor egipteni, ci simbolurile
creştine. Ultimul lucru pe care te aştepţi să-l găseşti într-un monument egiptean antic de pe celălalt mal al Văii Regilor este o cruce creştină, făcută, nu după cum s-ar crede, de un vizitator mai mult sau mai puţin contemporan, ci
de primii creştini veniţi aici după o mie de ani de la înălţarea templului. Există aşadar, dovada că Egiptul a fost
printre primele locuri din lume cucerite de noua religie; credincioşii creştini au sfinţit părţi ale templului, transformând curtea lui Ramses într-o capelă, jigniţi probabil de imaginile păgâne care-l înconjurau. Fostele sculpturi egiptene în relief au fost tencuite, suprapunându-li-se picturi cu imaginile lor sfinte; pe suprafeţele goale, coloane şi
ziduri, ei au dăruit posterităţii propriile simboluri.
Călătorul părăseşte locurile, trecând pe lângă faţada vestică a templului, magnifică în lumina târzie a după amiezii; alături se zăresc coloanele, solemne şi copleşitoare, ce sprijină parcă cerul. De cealaltă parte, apele aurii
ale Nilului, scânteind în lumina crepusculului, despart în tăcerea lor nepăsătoare, supravieţuitoare peste milenii,
oraşul Luxor de măreaţa Vale a Regilor.

Arhitectura victoriană a Hotelului Luxor

Templul din Luxor
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Poezii premiate la concursul “Pământul – fiinţă vie” organizat de A.P.M. Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
„Biodiversity - we are all in this toghether”
eveniment dedicat Anului Internaţional al
Biodiversităţii 2010 şi Zilei Internaţionale a
Biodiversităţii - 22 mai, în Aula Universităţii
“Al. I. Cuza” Iaşi

APA SACRĂ

Autor: prof. Emil Dan Ipate,

DISPARIŢIE

Din bolta cerului,
Din Himalaya - naltă,

Veac după veac

Se tânguie la izvoare,

Şi clipă după clipă,

Aghiazma cea mare a Tibetului.

Am ars, am împuşcat

Ca visul lui Brahma

Şi-am transformat natura în risipă.

Răsare din stâncă,
Şi trece de Lhasa

Am repurtat războaie milenare

Prin noaptea adâncă.

Cu ulmi, stejari şi blânde căprioare.

Tsangpo, fir de safir,
E apa cea pură,

Dar iată, ni se sting gorunii

Fugară făptură,

Şi ulmii codrilor cei seculari,

În telurice hăuri.

Se şterg din pajişti urmele de zimbri
Şi-apune gloria de bour imperial.
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I. Lucrarea ştiinţifică „Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi”
-recenzieProfesorul universitar Mircea Necoară de la Facultatea de Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza‖
Iaşi, împreună cu Ezsias Bohmer, şeful Serviciului de Protecţia Naturii şi Arii Protejate din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului, Iaşi, au publicat recent o lucrare ştiinţifică de excepţie intitulată CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN JUDEŢUL IAŞI. În cuprinsul acestei lucrări sunt actualizate şi descrise cu o minuţiozitate ştiinţifică, teme de mare interes pentru starea mediului înconjurător de pe Glob,
apoi din ţară, dar şi din judeţul nostru, precum:
1. Conservarea naturii în lume :
- strategia pan-europeană asupra diversităţii biologice;
- ariile naturale protejate – mijloc de conservare a biodiversităţii;
- rolul eco-turismului în conservarea biodiversităţii etc.
2. Conservarea naturii în România :
- starea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice;
strategii în domeniul biodiversităţii;
regimul ariilor naturale protejate.
3. Conservarea naturii în judeţul Iaşi :
- situaţia actuală a ariilor protejate şi a monumentelor naturii;
- Cartea Roşie a judeţului Iaşi;
- descrierea ariilor naturale protejate în judeţul Iaşi etc.
- calitatea factorilor de mediu.

II. Nota redacţiei noastre
Publicarea unor articole în această revistă vă oferă punctajul specific revistelor de specialitate ale
cadrelor didactice.
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic, folosind adresa de e-mail: „
lipate_emil@yahoo.com ”, respectând următoarele condiţii obligatorii:
- textul se lucrează cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New Roman, mărimea 12
(style Normal +12 pt), margini 2 cm; mărimea lucrării va fi de 1- 3 pagini;
- titlul lucrării va fi scris cu font Times New Roman 14 pt, Bold, centrat;
- numele şi prenumele fiecărui autor şi instituţia de provenienţă, cu front Times New Roman 12
pt, Bold, la un rând de titlu, în dreapta, urmat de adresa dv. de e-mail pentru comunicări ulterioare,
eliberare de adeverinţă / atestat.
O condiţie a publicării este ca dumneavoastră că acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi rezervă
dreptul de a modifica anumite cuvinte/expresii neadecvate, de a schimba aranjarea în pagină, de a face
corectura de tip tehnoredacţional şi cea a greşelilor lingvistice.
Redacţia are dreptul să omită de la publicare articolele care nu sunt trimise în termen, care nu respectă formatul electronic solicitat, care nu se încadrează în criteriile impuse. Se recomandă ca articolele
publicate în revistă să fie prezentate şi la sesiunile de comunicări, ceea ce ar conduce la diseminarea informaţiilor utile, la promovarea activităţilor specifice şi la creşterea prestigiului activităţii de cercetare
ştiinţifică.
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