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PERSONALITĂŢI ALE GEOGRAFIEI IEŞENE

VASILE BĂCĂUANU (1926-1990). VIAȚA ȘI OPERA
Prof. Florentina Grozavu,
director –adj., Grup Școlar ”C. Brâncuși”, Iași
„A fost un dascăl de excepţie, s-a comportat cu studenţii ca un părinte,
dovedindu-se a fi un om sensibil, cald, cu talente de orator, prelegerile
sale de un înalt nivel ştiinţific dovedind harul său pedagogic.”

1. Date biografice
S-a născut pe meleaguri botoşănene, în satul Bobuleşti, comuna Ştefăneşti, la 13
noiembrie 1926, aici petrecându-şi primii ani ai copilăriei şi urmând clasele primare între 19331938. Se înscrie la Seminarul “Veniamin Costachi”din Iaşi, iar în 1947, dă diferenţe şi absolvă
Liceul “August Treboniu Laurian” din Botoşani.
Se înscrie, apoi, la Facultatea de Geologie-Geografie a universităţii ieşene, la secţia de
geografie, unde dovedeşte perseverenţă şi talent în studiul geomorfologiei, fiind remarcat de
profesorul Constantin Martiniuc, care îl ia ca discipol, colaborator al său, fiind numit încă din
anul IV preparator la catedra de geografie.
În 1966 susţine la Cluj teza de doctorat “Câmpia Moldovei - studiu geomorfologic” sub
îndrumarea profesorului Tiberiu Moraru, teză publicată în anul 1968, la Editura Academiei.
Tema de interes a lucrării sale era prezentarea elementelor geografice caracteristice ale Câmpiei
Moldovei - una din principalele subunităţi a Podişului Moldovei – asupra căreia nu existau la
acea dată analize detaliate, zona fiind puţin studiată. Profesorul Marin-Popescu Spinei afirma
despre acea teza că “va ramâne unul din bunele studii ale regiunii din nord-estul ţării noastre”.
A fost un perfecţionist şi s-a preocupat de lărgirea orizonturilor sale, călătorind şi
studiind în ţări europene precum: Polonia, Franţa, Germania, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria. A
participat la numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale (Paris, Londra, Moscova) şi
naţionale unde a prezentat numeroase comunicări de înaltă ţinuta ştiinţifică.
2. Activitatea didactică şi ştiinţifică
Profesor universitar la universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Vasile Băcăuanu, a fost un
reprezentant de seama al şcolii geografice ieşene, având o contribuţie valoroasă la progresul
geografiei româneşti printr-o bogată activitate didactică, ştiinţifică, de cercetare şi de mentorat.
Vasile Băcăuanu a urcat ierarhic toate treptele carierei didactice, ajungând în 1972
profesor universitar, onorând cu activitatea sa până la sfârşitul vieţii geografia căreia i s-a dăruit
de la începuturi. A fost un dascăl de excepţie, s-a comportat cu studenţii ca un părinte,
dovedindu-se a fi un om sensibil, cald, cu talente de orator, prelegerile sale de un înalt nivel
ştiinţific dovedind harul său pedagogic.
Cursurile sale îmbinau expunerile cu aplicaţiile de teren, erau de un înalt nivel ştiinţific,
susţinându-şi cu pasiune şi fermitate ideile prezentate cu un deosebit talent oratoric. Domeniile
predilecte de cercetare în care a activat au fost Hidrologia generală, Geomorfologia,
Geomorfologia aplicată şi dinamică, dovedind talent în elucidarea problemelor complicate prin
exemple practice. Şi-a perfecţionat continuu cursul de geomorfologie generală publicându-l întrun volum în 1989. Ca urmare a prestigiului deosebit de care se bucură în lumea universitară a
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îndeplinit funcţii de răspundere: membru al consiliului profesoral (începând din 1968), de
prodecan al Facultăţii de Biologie - Geografie (1968-1972) și membru în Senatul Universităţii
(1972-1976). A condus doctorate în specialitatea geomorfologie fiind un mentor pentru cei care
doreau consacrarea profesională in această specialitate.
A scris peste 150 de lucrări ştiinţifice în domeniul geomorfologiei, metodologiei
cercetării geomorfologice, abordând cercetarea fundamentală şi aplicată şi integrându-le unor
proiecte de utilitate practică, tema sa predilectă de cercetare fiind Câmpia Moldovei căreia i-a
acordat atenţie prin publicarea a numeroase articole - înainte şi după susţinerea lucrării de
doctorat - care s-au canalizat pe cercetarea şi explicarea următoarelor aspecte:
- studiul proceselor geomorfologice actuale: Studiul alunecărilor de teren de la Coada Stâncii,
Regiunea Iaşi (1963), Porniturile de teren şi modul cum pot fi prevenite şi stabilizate (1964),
Alunecările de teren din partea Nord-estică a Dealului Copou, Iaşi (1970), Deplasările de teren
în municipiul Iaşi şi împrejurimi (1982), Privire generală asupra proceselor actuale de
modelare a reliefului Podişului Moldovei (1980).
-evoluţia văilor şi teraselor : Terasele din regiunea de confluenţă a Văii Jijiei cu Prutul
(1964), Cercetări geomorfologice asupra teraselor din Bazinul Bahluiului (1966), Evoluţia
văiilor din partea nord-estică a Podişului Moldovei (1968), Consideraţii geomorfologice asupra
Văii Moldovei din sectorul aferent judeţului Iaşi(1983).
-studii pedologice: Contribuţii la studiul solurilor fosile din Campia Jijia-Bahlui (1960)
Menţionăm contribuţia adusă la definitivarea unei lucrări de mare prestigiu atât în
calitate de autor cât şi prin activitatea de coordonare a unor capitole: Geografia României, vol.I,
(Podişul Moldovei), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1983 şi Geografia României, vol.IV,
(Podişul Moldovei-Poziţia şi limitele sale; Relieful; Câmpia Moldovei) Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1992 ;
Cărţi publicate: Câmpia Moldovei. Studiu geomorfologic, Editura Academiei,
Bucureşti,1968; Dicţionar geomorfologic, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1974; coordonare
științifică și coautor Podişul Moldovei - natură, om, economie, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, pentru care a primit şi premiul “Gh. Munteanu-Murgoci” al
Academiei Române; Geografia municipiului Iaşi, 1987.
Bogata activitate științifică a prof. univ. dr. Vasile Băcăuanu a adus contribuţii valoroase
progresului și prestigiului geografiei ieșene și naționale, ceea ce a determinat cooptarea sa ca
membru al Comitetului Naţional de Geografie, membru în Comitetul de redacţie şi Consiliul de
conducere al revistelor geografice din cadrul Academiei Române, a fost vicepreşedinte al
Societăţii de Ştiinţe Geografice, Filiala Iaşi, secretar de redacţie al Analelor ştiinţifice, secţia
geografie, ale Universității “Al. I. Cuza” Iaşi şi membru fondator al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din Iaşi.
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PREOCUPĂRI DIDACTICE
DISEMINAREA PROIECTULUI MULTILATERAL COMENIUS
”CITOYENNETÉ ET ÉGALITÉ: LA PARTICIPATION DE LA FEMME
DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DEPUIS 1900”
Prof.Steva Doina-Eugenia,
Şcoala ”Elena Cuza„ - Iaşi
Şcoala ”Elena Cuza” din Iaşi are un Parteneriat Şcolar Multilateral ”Comenius” în perioada
sept. 2011 - iunie 2013 şi responsabil este profesorul Steva Doina-Eugenia.
Titlul proiectului: ”Cetăţenie şi egalitate: participarea femeii la societatea europeană
după 1900” (Femina)
Limba franceză este limba de comunicare şi coordonator este Liceul „Martinez Uribarri” din
Salamanca/Spania.
Parteneri:
1. Instituto de Ensenanza Secundaria "Martinez Uribarri", Salamanca - ES
2. Babenbergerring Wiener Neustadt - AT
3. Lycee "Notre Dame Castre", Cedex – FR
4. Liceo Scientifico "Ettore Majorana", Latina - IT
5. Escola Secundaria "Manuel Teixeira Gomes", Portimao - PT
6. Furuzan Sadikoglu Ilkogretim Okulu, Istanbul-TR
Proiectul FEMINA lansează strategii educaţionale inovative, prin prezentarea progreselor
marilor personalităţi feminine după 1900 în dezvoltarea societăţii democratice europene.
Scopul proiectului este valorificarea experienţei personale şi profesionale a
personalităţilor
feminine, din diverse domenii, în spiritul promovării echităţii sociale, a cetăţeniei active şi a
egalităţii dintre bărbaţi şi femei în societatea democratică.
Obiectivele proiectului:
1. Învăţarea permanentă şi promovarea dimensiunii europene în sistemele educative;
2. Sensibilizarea elevilor în vederea formării conduitei sociale pozitive raportate la
egalitatea dintre femei şi bărbaţi;
3. Facilitarea recuperării memoriei istorice şi a patrimoniului cultural prin scoaterea în
evidenţă a realizărilor din diverse domenii ale personalităţilor feminine;
4. Promovarea dialogului intercultural dintre partenerii de proiect;
5. Creşterea motivaţiei pentru învăţarea limbilor moderne;
6. Dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor de învăţare inovative, bazate pe mijloace
informatice, multimedia;
7. Propunerea unor idei de bună practică pentru pedagogia transcurriculară.
Rezultate aşteptate:
Vom prezenta profile însoţite de portrete
ale personalităţilor feminine din societatea
europeană prin proiectarea unor tipuri de activităţi şi strategii didactice creative,inovative
realizate cu elevii claselor VI-VII în timpul orelor, la diferite discipline şcolare(literatură, lb.
moderne, chimie, educaţie fizică, istorie, cultură civică, ed. muzicală, ed. plastică, ).
Resursele procedurale prin care elevii vor cunoaşte progresele şi drepturile obţinute de
femeile celebre din societatea europeană după anul 1900, la diferite discipline şcolare sunt:
modele, strategii şi tehnici didactice activizante (fişe de studiu, lectura, jocul didactic,
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brainstormingul, ciorchinele, cubul, turul galeriilor, soarele caracteristicilor,puzzle turnirul
întrebărilor) ş.a.
Vom valorifica acest set didactic elaborat în cadrul activităţilor cu caracter non-formal, în
limba franceză şi limba engleză, utilizând TIC şi tehnologiile multimedia.
Dialogul intercultural, schimbul de informaţii,de bune practici pedagogice şi din alte sisteme
de învăţământ european, relaţiile de colaborare cu partenerii, cunoaşterea istoriei, tradiţiilor şi
obiceiurilor din Europa Unită, contribuie la prevenirea conflictelor sociale, etnice, religioase,
care provoacă atitudini xenofobe şi rasiste.
Participarea la activităţile acestui proiect îi va ajuta pe elevi să acumuleze cunoştiinţe, care,
vor fi „filtrate” prin propria lor gândire, sensibilitate şi talent, acoperind astfel o etapă importantă
în cunoaşterea de sine, dar şi în cunoaşterea altor valori, culturi, popoare, mentalităţi în vederea
dezvoltării unei cetăţenii europene active care, să respecte diversitatea culturală bazată pe valori
comune.
Biografiile femeilor remarcabile, cât şi principalele lor succese în progresul egalităţii
drepturilor omului vor fi adunate într-o enciclopedie redactată în fiecare limbă a ţărilor
participante la proiect , lb. franceză şi lb. engleză.
Produsele finale ale proiectului vor fi un site web pe platforma eTwinning şi o mini
enciclopedie în format e-book (carte electronică).
Programul ”Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” oferă cadru, oportunitatea de învăţare calitativă
care, întăreşte coeziunea socială, cetăţenia activă, egalitatea de gen ,împlinirea personală şi
contribuie la promovarea inovaţiei europene în sistemul educaţional.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Sectorial
Comenius, din Programul “Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”.
Acest material este responsabilitatea exclusivă a autorului iar Comisia Europeană şi
A.N.P.C.D.E.F.P. nu sunt responsabile pentru informaţiile conţinute.
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HARTA CONCEPTUALĂ
Prof. ing. Daniela Vlăduţ,
Şcoala „C-tin Langa” Miroslava, jud. Iaşi
Una dintre funcţiile primare ale creierului uman este interpretarea informaţiei primite
cu ajutorul receptorilor, pentru a-i da un sens. Informaţia este procesată mai simplu atunci
când ea este receptată într-o formă vizuală. De aceea, un desen sau o schemă pot face ca
elevul să manevreze mai uşor informaţii complexe; hărţile conceptuale oferă metode pentru a
organiza grafic concepte şi relaţii între concepte.
În contextul disciplinelor de învăţământ, prin termenul de « concept » se poate înţelege:
- o idee abstractă, obţinută prin generalizarea unor situaţii sau fapte particulare;
- o imagine mentală, formată prin generalizare;
- o noţiune generală, în jurul căreia se dezvoltă ideile.
Conceptele se includ în sisteme organizate ierarhic, cu relaţii multiple de subordonare,
coordonare şi supraordonare.
Eficienţa învăţării şi formării conceptelor se exprimă prin gradul de funcţionalitate a
acestora, caracterizat prin capacitatea lor de orientare şi transfer în variate contexte problematice.
Înţelegerea relaţiilor între concepte în cadrul contextului vizat se realizează prin
conceptualizare. Aceasta presupune interacţiunea activă cu mediul, implică asimilare
(adăugarea de noi experienţe în planul gândirii) şi acomodare (modificarea punctelor de vedere
în diferite situaţii problemă), nu se referă la a şti, ci la a înţelege. Conceptualizarea oferă
posibilitatea de a utiliza reprezentări diverse ale conceptelor şi conştientizarea faptului că aceste
reprezentări trebuie alese în conformitate cu contextul problematic dat. Solicită abilitatea elevilor
de a da exemple sau contraexemple şi de a explica situaţii problemă.
Înţelegerea conceptuală presupune interconectarea conceptelor, a operaţiilor şi a relaţiilor
dintre acestea. Nu este suficient ca elevii să cunoască conceptele; înţelegerea acestora presupune
realizarea de conexiuni pentru ca ele să poată fi utilizate eficient în situaţii dintre cele mai
diverse.
Pentru a determina modul în care elevii pot realiza astfel de conexiuni, este utilă
întocmirea de hărţi conceptuale.
Formal, harta conceptuală este un graf orientat, în care nodurile reprezintă conceptele,
iar arcele sunt legături de determinare între acestea (de la concepte generale spre concepte
particulare).
După modul în care se organizează grafic informaţia, hărţile conceptuale sunt de
următoarele tipuri:
- hărţi conceptuale de tip „păianjen” – sunt organizate prin plasarea unui concept-cheie în centrul
hărţii şi sunt evidenţiate legăturile între acesta şi alte concepte;
- hărţi conceptuale „ierarhice” – plasează conceptele în ordinea descrescătoare a importanţei lor;
- hărţi conceptuale „liniare” – toate conceptele sunt considerate de aceeaşi importanţă, fiind
evidenţiate doar legăturile de dependenţă;
- hărţi conceptuale „sistemice” – organizează informaţia asemănător cu hărţile „liniare”, doar că
se adaugă „intrările”(modul prin care se ajunge la noile concepte) şi „ieşirile” (la ce concepte se
poate ajunge, pornind de la cele reprezentate deja).
Disciplina Educaţie tehnologică vehiculează o serie de concepte (material, produs,
tehnologie, energie, transport, comunicare, etc.) care pot fi organizate din perspectiva dezvoltării
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lor „pe verticală”, după modul în care apar în clase diferite de studiu şi astfel se poate obţine
modelul disciplinei.
Conceptele se înlănţuie între ele formând reţele de noţiuni structurate în diverse categorii.
Înţelegerea unui concept este corelată cu înţelegerea unui alt concept.
În continuare este prezentată o hartă conceptuală de tip „păianjen” folosită ca metodă de
evaluare a modulului „Transporturi”, la clasa a VII –a.
Activitatea la clasă parcurge următoarele etape:
1. Selectarea conceptelor
Activitatea se desfăşoară în clasă, pe grupe mixte formate din câte 5 elevi. Profesorul
enunţă conceptul-cheie pentru fiecare grupă, astfel:
grupa 1: Transport rutier
grupa 2: Transport feroviar
grupa 3: Transport pe apă
grupa 4: Transport aerospaţial.
Elevii au sarcina de a selecta conceptele particulare subordonate acestor concepte
generale, urmărind elementele esenţiale care definesc activitatea de transport: căi de transport,
mijloace de transport, amenajări şi construcţii speciale.
2. Scrierea conceptelor pe cartoane de formă dreptunghiulară
Activitatea se desfăşoară tot pe grupe, elevii decupează cartoanele şi scriu conceptele
folosind culori diferite. Pentru concepte de importanţă egală, din aceeaşi categorie, se foloseşte
una şi aceeaşi culoare. Se stabilesc de comun acord, pentru toate grupele, culorile destinate
conceptelor din categoriile: căi de transport, mijloace de transport, amenajări şi construcţii
speciale.
3. Aşezarea cartoanelor pe bancă şi imaginarea unor legături între concepte – activitate pe
grupe.
4. Aranjarea la tablă a distribuţiei spaţiale a cartoanelor pentru a obţine o hartă a
conceptelor cât mai sugestivă în ansamblu.
Cartoanele celor patru grupe sunt amestecate. Profesorul aşează în mijlocul tablei un
carton cu conceptul-cheie vehiculat în acest modul: TRANSPORT. Elevii aleg conceptele
imediat subordonate, le plasează pe tablă în jurul noului concept-cheie enunţat şi trasează
legăturile dintre concepte prin săgeţi. Activitatea – frontală – continuă până la epuizarea
cartoanelor. Acolo unde profesorul consideră că este cazul, elevii sunt solicitaţi să definească şi
să explice unele concepte. O serie de cartoane albe pot fi completate în final dacă există noi
propuneri de concepte din partea elevilor.
5. Transpunerea grafică a construcţiei obţinute
Elevii desenează în caiete harta conceptuală, rearanjând distribuţia cartoanelor, pentru a
obţine un ansamblu sugestiv (activitate individuală).
Se evaluează capacitatea elevilor de a organiza informaţia şi de a stabili conexiuni şi
relaţii între noţiuni.
Transpunerea grafică de mai jos respectă întocmai opţiunile grupelor de lucru:
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Prin exercitarea relaţiilor dintre concepte şi marcarea efectivă a legăturilor dintre acestea, elevii
ajung la organizarea superioară a cunoştinţelor. De aceea, întocmirea de către elevi a unor hărţi de
concepte prezintă câteva avantaje indiscutabile:
- organizarea structurată a informaţiilor: elevii îşi pot organiza informaţia şi pot vizualiza conexiuni între
concepte aparent independente;
- sistematizarea şi schematizarea cunoştinţelor: relaţiile dintre noţiuni sunt puse în valoare, fără a fi
necesare alte explicaţii teoretice;
- înţelegerea globală a informaţiilor: harta oferă elevului posibilitatea „să vadă pădurea, nu doar copacii”.
Deşi au fost concepute iniţial ca potenţiale instrumente de evaluare, hărţile conceptuale sunt din
ce în ce mai mult utilizate şi ca instrumente de învăţare.
Bibliografie
1. Craig A., Rosney C., Enciclopedie ştiinţifica pentru copii, Editura Aquila, Oradea, 1993
2. Iarinca C., Petrescu A., Ciobanu C., Educaţie tehnologica, manual pentru casa a VII –a, Editura Corint,
Bucureşti, 2001
3. Lichiardopol G., Ghita A., Ghita V., Educaţie tehnologica, manual pentru casa a VII –a, Editura
Corint, Bucureşti, 2001
4. Manolescu, M., Ghid de practică pedagogică, Unitatea de management a PIR, Bucureşti, 2006
5. M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic de aplicare a programelor de abilitaţi practice şi educaţie
tehnologică, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
6. M.E.C., C.N.C., Programe şcolare revizuite pentru clasele VII-VIII, Aria curriculară Tehnologii, vol.
10, Bucureşti, 2003
7. M.E.C., C.N.C., Programe şcolare pentru clasele V-VIII, Educaţie tehnologică, Bucureşti, 2004
8. Singer, M., Voica, C., Didactica ariilor curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii şi Tehnologii,
Unitatea de management a PIR, Bucureşti, 2005
9. Susan M., Mijloace de transport, suport curs Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iaşi, 2000;
10. Williams B., Transporturile, Editura RAO, Bucureşti.
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PROIECT DIDACTIC APLICABIL LA TEMA „MUNŢII CARPAŢI”
Prof. Mihaela Rusu,
Şcoala ”D. D. Pătrăşcanu” - Tomeşti

I. ALGORITM INTRODUCTIV
Data : .......decembrie 2011

Obiectul : Geografia României
Clasa : a VIII-a
Subiectul : Munţii Carpaţi
Motivaţia : Procesul didactic urmăreşte verificarea cunoştinţelor prin rezolvarea
unor exerciţii tip teză cât şi dobândirea unor abilităţi în valorificarea
practică a informaţiilor geografice .
Tipul lecţiei : lecţie de recapitulare (sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor)
Resurse materiale : harta fizică a României, manualul, fişe de lucru, hărţi tematice,
lucrări de specialitate.
Resurse procedurale : lucrul cu harta, rezolvare de exerciţii, lucrul în echipă,
aplicaţii pe hartă, studiul lucrărilor geografice.
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI METODICĂ
SECVENŢELE
INSTRUIRII
1. Organizarea
clasei
2. Desfăşurarea
lecţiei :

COMPETENŢE
SPECIFICE
-

-

A. Evocarea
B. Realizarea
procesului
didactic

4.1 Identificarea
principalelor elemente
naturale reprezentate pe
hărţi.
4.2 Citirea hărţii şi
utilizarea semnelor
convenţionale.
7.6 Compararea
elementelor, fenomenelor,
proceselor şi structurilor
teritoriale după
caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi
deosebiri.
1.5 Descrierea

STRATEGII DIDACTICE
(detalieri de conţinut)
Pregătirea materialului didactic
Notarea elevilor absenţi
Resurse temporale : 1 min.
Profesorul anunţă că în
această oră se va realiza o
recapitulare
a
cunoştinţelor
despre Munţii Carpaţi sub forma
unor exerciţii şi aplicaţii.
Resurse temporale : 1 min.
În prima parte sunt propuse
spre rezolvare exerciţii tip teză :
-se identifică la harta murală
grupele montane şi limitele lor.
Resurse temporale : 3 min.

ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE

EVALUAREA

-

-

-

-

Poziţionare reciprocă a
elementelor observate pe
hartă.

Evaluare
individuală

Comparare a elementelor
de relief.

Evaluare
individuală (un elev
prezintă rezolvarea
exerciţiilor şi este
notat) ; corectarea şi
/sau completarea
răspunsurilor se

-compararea a două grupe
montane.

-caracterizarea la alegere a unei
grupe montane.
Resurse temporale : 10 min.
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elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor
geografice utilizând
termeni geografici.
7.5. Caracterizarea
elementelor, fenomenelor
şi proceselor după un
algoritm

1.1 Identificarea
termenilor geografici în
texte diferite.
1.2 Definirea în cuvinte
proprii a sensului
termenilor geografici de
bază

4.6 Interpretarea
reprezentărilor geografice
simple.
7.2 Utilizarea metodelor
simple de investigare a
realităţii oferite de
geografia României.
7.3 Prelucrarea
informaţiei: elaborarea de
scheme.

C. Încheierea
activităţii

7.1 Aplicarea cunoştinţelor
şi deprinderilor învăţate.

Descriere structurată a
caracteristicilor
reliefului.

realizează de către
ceilalţi elevi din
clasă.

În a doua parte a lecţiei sunt
propuse aplicaţii care urmăresc
dezvoltarea
unor
abilităţi,
deprinderi practice, tehnici de
lucru pe baza cunoştinţelor
dobândite cât şi prin consultarea
unor materiale cartografice şi
lucrări de specialitate :
- din lucrarea „Popasuri prin ţară”,
(V. Tufescu, Ed. Albatros, Buc.,
1976) ; este citit un fragment
(pg. 141) din care elevii
identifică termenii geografici
cunoscuţi, îi notează pe fişa de
lucru şi îi definesc.
Resurse temporale : 10 min.
-elevii sunt împărţiţi în 6 echipe
de câte 4 membri şi primesc hărţi
fizice ale României şi hărţi ale
căilor de transport din România ;
fiecare echipă realizează un traseu
între oraşele Iaşi şi Timişoara
precizând unităţile de relief
parcurse.
Resurse temporale : 24 min.
Se fac aprecieri generale şi
individuale asupra angajării
active a elevilor la lecţie.
Tema : Caracterizarea reliefului
unei unităţi montane din traseul
realizat în clasă.
Resurse temporale : 1 min.

Identificare şi definire
a termenilor geografici
din
lucrări
de
specialitate.

Evaluare
individuală (un alt
elev prezintă
rezolvarea
exerciţiilor şi este
notat) ; corectarea şi
/sau completarea
răspunsurilor se
realizează de către
ceilalţi elevi din
clasă.

Construirea unui demers
structurat.

Evaluare pe grupe

Evaluare frontală
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PROIECT DE LECŢIE PENTRU EXAMENUL
DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Profesor Leu Irina-Loredana,
Școala cu clasele I-VIII „D.D. Pătrăşcanu”, Tomești

PROIECT DIDACTIC
CLASA A VII-A, „GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE”- 1 h pe săptămână
( Manual: Mândruț, O., (1999), „Geografie”, Ed. Corint, Bucureşti )
Clasa: a VII-a
Obiectul: Geografia continentelor extraeuropene
Subiectul: America. Poziția geografică, limitele, întinderea
Tipul lecţiei: predare-învățare
Competenţe generale:
Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
Utilizarea corectă a numelor proprii și a termenilor în limbi străine
Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei şi
comunicării
Identificarea și explicarea dimensiunii sociale, civice și culturale a caracteristicilor spațiului
geografic
Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă
Competenţe specifice:
1.2: precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
2.2: citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine
3.2: explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor
extraeuropene
4.1: identificarea principalelor elemente socio-economice pe hărţi
4.2.: citirea hărții și utilizarea semnelor convenționale
7.2: utilizarea metodelor simple de investigare ( observare, analiză, interpretare )
7.4: ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diverse criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
Strategia didactică:
Metode şi procedee de învăţământ: expunerea, predarea prin întrebări, lucrul cu harta, lucrul cu
manualul, problematizarea, învățarea cooperantă, conversația
Mijloace de învăţământ: Harta fizică a Americii de Nord și Americii de Sud , Harta fizică a
lumii, Atlasul şcolar, Manualul, fișa de lucru
Forma de activitate: frontală, individuală
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Desfăşurarea activităţii:
Etapele lecţiei
C.S. Activitatea profesorului
-Face prezenţa
-Anunţă etapele lecţiei:
Verificarea temei de acasă:
curiozități, imagini despre
America
Sistematizarea unor noțiuni
referitoare la:
-așezarea continentelor pe
Glob
-tipuri de țărmuri: definirea
unor noțiuni de bază-insula,
peninsula, strâmtori, capuri,
golfuri, arhipelaguri, istm
Prezentarea
obiectivelor
vizate:
-Dimensiunile continentului
american
-Așezarea Americii
-Limitele continentului
-Alcătuirea continentului
-Țărmurile și tipologia lor
Completarea fișelor de lucru
pentru
consolidarea
cunoștințelor
Profesorul cere elevilor să
prezinte câteva curiozități și
imagini despre America.
Adresează întrebări suport:

1.Moment
organizatoric
3 minute

2.Verificarea temei
de acasă
5 minute
2.2
3.2
4.1
7.4

Activitatea
elevului

Tehnici

-se
pregăteşte
pentru oră

-notează
obiectivele
caiet

în

-ascultă

-expunerea

-elevii prezintă
informațiile sau
imaginile
prin
susținerea în fața -expunerea
La ce țări de referă colegilor
-învățarea
curiozitățile ?
cooperantă
Din ce parte/țară a Americii -urmăresc
prezentările,
sunt imaginile prezentate ?
adresează
-conversația
Profesorul corectează sau întrebări,
cere elevilor să corecteze corectează alți
posibilele greșeli făcute de elevi la finele
timpului alocat
unii colegi.
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Profesorul adresează câteva
întrebări elevilor pentru a
identifica
cunoștințele
anterioare
. Notează
cuvintele de explicat la -răspund
tablă:

3. Sistematizarea
unor noțiuni despre
articulațiile
continentelor
10 minute

-problematizarea

1.2
4.1

7.2
7.4

2.2
4.
Prezentarea
lecției noi

Ce este țărmul ?
Ce remarcați pe hartă în
legătură
cu
forma -explică
țărmurilor ? Este aceasta
rectilinie?
Cine a sculptat forma actual
a țărmurilor continentelor?
Ce sunt :
-insulele ?
-peninsulele ?
-golfurile ?
-capurile ?
-arhipelagurile ?
-istmul ?
-strâmtorile? Dați exemple -compară
din alte continente studiate. -răspund
-profesorul sintetizează la
tablă și explică utilizând
harta

-învățarea
întrebări

prin

-conversația

-problematizarea

15 de minute
Poziția, limitele și țărmurile
-folosesc
Americii
manualul
(p. 90-91)

3.2

4.1

4.2

-dimensiunea : 42 de mil
kmp (Africa : 30,2 mil kmp,
Asia -44,4 mil kmp)
-Comparați
dimensiunile
Americii cu cele ale Africii -răspund,
completează
și Asiei.
-Ce urmări credeți că va
avea întinderea foarte mare
a continentului ?
Profesorul cere elevilor să
completeze schema lecției
prin citirea hărții :
-poziția: între Oc. Atlantic,

-conversația
-învățarea
cooperantă

-expunerea
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7.2

7.4

5.Concluzii,
consolidare
17 minute
2.2
4.1
4.2
7.2
7.4

la E Pacific, la V și Oc.
Arctic, la N
-alcătuire :
-America de Nord și
Amercia Centrală
-America de Sud
-limite :
în
NE :insula
Groenlanda, în NV : desp de
Asia prin STR. Bering, în
S : desp de Antarctida prin
Str. Drake
-țărmuri :

-răspund
-localizează
manual și
hartă

în
la

-insule
si
arhipelaguri :Aleutine, Arh
Arctic ( Ins. Victoria,
Baffin, Elllesmere), Ins.
Terra Nova, I-le Bahamas,
Antilele Mari și Mici, Țara
de Foc, Falkland
-peninsule :
Alaska,
Labrador,
Florida,
California, Yukatan
-golfuri : Hudson, Baffin,
Mexic
-capuri: C. Branco-în E,
Horn în S, Morris Jesup, N
-strâmtori: Bering, Davis,
Magellan, Drake
-istm-Panama
-împarte fișa de lucru
(***Anexă)
pentru
consolidarea lecției
-anunță timpul de rezolvare
a cerințelor de 5 minute
-adresează întrebările din
fişa de lucru pentru fixarea -răspunde
cunoştinţelor -5 minute
-compară
Temă :
-Căutați pe hartă între ce -localizează și
paralele și meridiane este plasează stickerele pe hartă
așezată America.

-învățarea
cooperantă
-problematizarea
-lucrul
manualul

cu

-expunerea

-conversaţia
-problematizarea

-lucrul cu harta
-conversaţia

-Cere un feed-back de la
elevi:
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Ce ştiaţi dinainte din lecţia
prezentată?
Ce aţi aflat nou?
Cere elevilor să dea
exemple de articulații ale
țărmurilor din America
***Anexă
Fișa de lucru
Poziția geografică, limitele și țărmurile Americii
Completați spațiile punctate:
America este al-…………………..-lea continent ca mărime după………………………………
În N Americii se află Oceanul …………………………….
America
este
alcătuită
din
2
părți:
……………………………..
și
……………………………………
Yukatan este o …………………………. din America Centrală.
Peninsula …………………………… este cea mai întinsă din America.
Cel mai mare arhipelag al Americii se numește Arh. …………………………………………
Capul extrem Sudic al Americii este C. ………………………………..
Istmul este ……………………………………………………………………………………care
unește 2 părți mai extinse. Un exemplu tipic este istmul …………………………..
Răspundeți cu Adevărat sau Fals pentru enunțurile de mai jos, plasând inițiala la începutul
frazei :
………….Limita dintre America Centrală și America de Nord este foarte bine definită.
…………. Insula Terra Nova se mai numește și Newfoundland.
…………. America este înconjurată de 3 oceane.
…………. America este foarte extinsă pe direcția N-S, având forma a 2 triunghiuri cu baza spre
Nord.
…………. Golful Hudson aparține Americii de Sud.
…………. Suprafața Americii este apropiată de cea a Asiei.
Joc de rapiditate :
Plasează pe harta Americii sticker-ele ce au fost amestecate.Fii cât mai rapid pentru a obține un
punct !
Printre cuvinte vei avea : Arhipelagul Arctic, Oceanul Pacific, Peninsula Yukatan, Insula Țara de
Foc, Golful Mexic, Peninsula California, Oceanul Arctic, Arhipelagul Antilelor Mari, Oceanul
Pacific, Golful Hudson, Insulele Falkland, Peninsula Labrador.
Formulează o întrebare din lecția prezentată sau din curiozitățile și cunoștințele acumulate la
lecție.
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PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE
APA ȘI INDUSTRIA TEXTILĂ
Dr. ing. Savin Irina-Isabella,
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi
savinisabella@yahoo.com
”Fiecare dintre noi este o picătură de apă şi, împreună, formăm un râu. Să
depunem cu toţii efortul ca apele din România să fie cât mai bine gestionate
şi cât mai curate.” (Ana Varga)

Dezvoltarea economică în societatea contemporană se
caracterizează printr-o tendinţă tot mai evidentă de globalizare și generează, din păcate, şi fenomene cu
tentă de criză, care se resimt deopotrivă în procurarea de materii prime, resurse energetice, agroalimentare
şi de apă.
În ultimă instanţă, consumul excesiv de resurse naturale, în condiţiile unui spor demografic de nestăvilit,
constituie cauza crizei ecologice, care afectează negativ dezvoltarea economică.
Una din cauze este și poluarea apei, care este o modificare de natură fizică sau chimică a apelor
de suprafaţă şi din pânza freatică, ce afectează în diverse feluri organismele vii.
Sursele de poluare pot fi:
� neconcentrate (nepunctuale) provenite de pe suprafeţe întinse;
� concentrate (punctuale) provenite dintr-un singur loc (canale de scurgere).
Poluanţii principali ale apelor sunt:
� agenţi care provoacă boli;
� deşeuri consumatoare de oxigen;
� chimicale anorganice solubile în apă;
� chimicale organice;
� materii sedimentate sau suspendate în apă;
� substanţe radioactive;
� căldura.
Calitatea apei se exprimă după cantitatea de oxigen dizolvată în apă la 20°C redată în
p.p.m.
(părţi per milion).O apă bună (fără poluare) are 8-9 p.p.m., una uşor poluată 6,7-8 p.p.m., modest poluată
4,5-6,7 p.p.m., puternic poluată sub 4,5 p.p.m., grav poluată sunt 4 p.p.m.

Duritatea apei folosite în finisaj
Apa are o largă utilizare în finisare atât pentru pregătirea soluţiilor de substanţe chimice, cât şi
pentru asigurarea şi completarea hidromodulului soluţiilor de tratare sau pentru spălarea materialelor
textile prelucrate.
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Apa naturală conţine în cantităţi variabile substanţe coloidale sau săruri ale diferitelor metale. De
puritatea apei depinde economicitatea proceselor tehnologice şi calitatea materialelor textile prelucrate.
În practică există 3 tipuri de durităţi:
- duritate totală DT - care reprezintă totalitatea sărurilor Ca şi Mg din apă sub formă solubilă;
- duritate temporară Dt - care reprezintă conţinutul de ioni de Ca şi Mg corespunzător
bicarbonaţilor de Ca şi Mg;
- duritate permanentă Dp - care reprezintă conţinutul de ioni de Ca şi Mg corespunzător sărurilor
acizilor tari dizolvate în apă: CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4 etc.
DT = Dt + Dp
Duritate se măsoară în grade:
- 1Ge - 10 mg CaO/1l apă sau 7,14 mg MgO/1l apă;
- 1F - 10 mg CaCO3/1l apă;
- 1E - 10 mg CaCO3/0,7 l apă;
- 1A - 1 mg CaO/1l apă;
- 1R - 20,04 mg /1l apă Ca2+ sau 12,26 mg / 1l apă Mg2+.
Apa dură prezintă următoarele inconveniente:
- consum mare de săpun;
- produce pete pe material:
- scade randamentul termic al instalaţiilor de încălzire prin depunere de piatră.
Clasificarea apei din punct de vedere al durităţii:
Nr
crt.
1
2

Tip de apă

DT (°)

foarte moi
moi

<5
5 - 10

3

mijlocii

10 - 20

4

dure

20 -30

5

foarte dure

> 30

Condiţiile de calitate necesare apei în finisajul textil
Apa este folosită în finisaj în toate cele 3 stări de agregare: solidă, lichidă, gazoasă (vapori).
Sub formă lichidă, apa este folosită în majoritatea operaţiilor de pregătire, vopsire, imprimare, apretare
chimică.
În stare de vapori se foloseşte la încălzirea unor utilaje sau în operaţiile de finisare finală. Apa în stare
solidă se foloseşte la vopsirea cu anumite clase de coloranţi.
Apa folosită în finisaj trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:
- să fie limpede şi incoloră, deci să nu conţină impurităţi sau suspensii;
- să aibă reacţie neutră, deci să nu conţină substanţe acide sau alcaline (pH=6,5-8);
- să nu conţină săruri de Fe în cantitate mai mare de 0,1 mg/l, deoarece se poate produce
degradarea materialelor şi micşorarea gradului de alb;
- să nu conţină săruri de Ca şi Mg;
- să nu fie dură;
- conţinutul suspensiilor să nu fie > de 5-8 mg / l;
- conţinutul de Mg să fie de 0,1 mg/l;
- conţinutul de Al să fie de 0,5 mg/ ;
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- duritatea totală a apei pentru vopsire trebuie să fie pentru:
a) apă caldă – 0,5 E mg/l
b) apă rece – 1,5 E mg /l
- duritatea totală pentru prepararea soluţiei de H2O2 nu trebuie să fie < 3 E mg/l.
Ca şi în celelalte activităţi industriale, se impune reciclarea apei rezultată din procesul de finisare.

Măsuri ecologice pentru prevenirea degradării mediului
Apa pură nu există în natură, dar proprietăţile ei trebuie să fie cunoscute deoarece în raport cu
acestea se stabileşte calitatea apelor naturale.
Apele uzate sunt ape rezultate în urma utilizării lor în diverse activităţi menajere, industriale sau
agrozootehnice, care conţin o mare cantitate de reziduuri.
Epurarea apei reprezintă o serie de procedee tehnologice prin care sunt reţinute, neutralizate şi îndepărtate
elementele de impurificare existente în apa rezultată în urma activităţilor industriale și umane.
Nici un procedeu de tratare a apelor uzate nu asigură cu certitudine producerea unui efluent complet
epurat, lipsit de agenţi patogeni, deşi acesta poate atinge un grad înalt de purificare.
Menţinerea calităţii apei poate avea ca efecte:
- reducerea pericolului de poluare a apelor naturale prin controlul parametrilor efluentului rezidual;
- protecţia populaţiei şi îmbunătăţirea stării de sănătate prin prevenirea riscului bolilor hidrice;
- stimularea iniţiativelor private în reactivarea şi diversificarea activităţilor economice şi în domeniul
serviciilor.
- ameliorarea proceselor tehnologice care să reducă la minim impactul asupra mediului.
- reexaminarea pierderilor de materiale şi a risipei de apă prin aplicarea de măsuri stricte de economie.
- acţiunea de interpretare a mediului înconjurător trebuie desfăşurată de persoane competente la nivelul
publicului larg.
- dezvoltarea gândirii anticipative, a simţului selectiv al necesităţii, al responsabilităţii pentru alegerea
căilor posibile de dezvoltare a societăţii și a capacităţii de a interpreta tendinţa de evoluţie a fenomenelor
complexe din mediul înconjurător.
- informarea asupra impactului actual al tehnicii şi ştiinţei aplicate asupra mediului înconjurător.
- găsirea unor metode de epurare cât mai ieftine pentru reintroducerea apei depoluate în circuit.
- retehnologizarea societăţilor comerciale cu utilaje mai puţin poluante şi tehnologii care să utilizeze mai
puţină apă.
Mediul înconjurător nu trebuie privit ca un sistem static, ci ca unul care se află într-o permanentă
evoluţie, având importante geofluctuaţii care afectează toate componentele geosistemice: climă, soluri,
resurse de apă, biodiversitate, etc.
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RELIEFUL FLUVIO-DENUDAŢIONAL AL RÂULUI BÂRLAD
DIN SECTORUL VASLUI-CRASNA
Prof. Munteanu Roxana,
Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, Huşi
roxsv2004@yahoo.com

Pe lângă rolul major morfogenetic al proceselor fluviatile, un rol deosebit îl au şi
procesele de versant, ce cuprind o mare diversitate de forme diferite de la un loc la altul în
funcţie de condiţiile petrografice, climatice, hidrogeologice şi chiar de modul cum intervine
omul.Include versanţii cu înclinări mai mari de 3o – 5o, unde predomină procesele de spălare,
eroziune torenţială, alunecări, dar şi procese mai puţin răspândite, cum ar fi surpările, terasarea,
pseudosolifluxiunea.
Aceste procese geomorfologice se întâlnesc nu numai pe versanţii de coaste, ci pe orice
versant de vale, din cauza prezenţei stratelor de nisipuri şi argile, a defrişării pădurilor, mai ales
în trecut şi a practicării neraţionale a agriculturii.
Reţeaua hidrografică, care a suferit importante remanieri, are un caracter subsecvent,
determinând fragmentarea puternică a reliefului şi apariţia lui sub formă de dealuri. Acolo unde
reţeaua de văi formează o generaţie mai tânără şi în general conformă cu structura geologică
forma predominantă este aceea de colină.
Alunecările de teren
Alunecările de teren au fost clasificate de D. Ploscaru în 1973, în funcţie de grosimea
deluviului şi a rocilor din substrat antrenate pe versanţi şi în acelaşi timp au fost semnalate şi
formele de relief pe care le generează. Sunt determinate atât de cauze naturale, cât şi antropice.
Alunecările de teren cuprind majoritatea versanţilor, dar sunt dezvoltate sub intensităţi diferite.
Cele mai importante alunecări se produc pe fruntea cuestelor şi a versanţilor ce retează stratele
sub diferite unghiuri, mai ales acolo unde sunt pânze acvifere ce debit permanent.
Alunecările superficiale apar sub formă de văluiri, mici fiind provocate atât de procesul
de îngheţ – dezgheţ, cât şi prin eroziunea în adâncime. Alunecările solului prin îmbibare
pronunţată cu apă sunt reduse producându-se în perioada de primăvară şi toamna, când covorul
ierbos are rezistenţa cea mai mică. Astfel de alunecări se întâlnesc pe partea dreaptă a Bârladului,
în apropiere de localitatea Lipovăţ, în Dl. Ghera, Dl. Făgădău.
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Surpări de teren în zona localităţii Lipovăţ (foto. Munteanu R.)

Predomină alunecările detrusive pe versanţii cu profil convex şi cu păşuni suprapopulate
sărăcăcioase (Dl. Paiului, Dl. Bahnari, Dl. Secuia) , alunecările monticulare sau translaţionale.
Acestea din urmă au o mare amplasare şi afectează terenurile până la adâncimi de 5-20 m.
Microrelieful deluviului de alunecare este format din monticuli cu contur circular sau oval în
bază, ascuţite sau rotunjite la vârf cu contrapante care închid în amonte mici depresiuni numite
padine, în care se adună apa din precipitaţii şi cea colectată din stratul acvifer superior.
Din punct de vedere al aspectelor de modelare prin alunecări de teren, după intensitatea
de desfăşurare a acestora se pot deosebi două mari areale şi anume: areale cu alunecări moderate
(relieful are înclinări cuprinse între 1o şi 5o, reprezentând reversele de cueste) şi areale cu
alunecări accentuate (majoritatea cuestelor abrupte şi a versanţilor cu înclinări mai mari de 10 o).
În funcţie de stratele interceptate se pot deosebi subareale de alunecări accentuate provocate de
argile şi subareale localizate la nivelul teraselor fluviatile (alunecările de pe Bârlad, de la Vaslui).
După stadiul de evoluţie al alunecării, se disting alunecări active, ce ocupă suprafeţe
relativ restrânse, alunecări cu tendinţe de stabilizare şi alunecări stabilizate (localizate în
principal pe versanţii văilor principale).
Surpările
Fenomenele de surpare au o răspândire mai mică faţă de celelalte proces geomorfologice.
Apariţia lor este condiţionată de existenţa unor deschideri sub formă de pereţi abrupţi, în zona
argilelor ce au ca suport nisipuri. Asemenea deschideri, care devin suprafeţe favorabile
declanşării proceselor de surpare, apar în mod obişnuit cornişele de alunecare, în lungul albiilor
minore adâncite, sau sunt create de către om în diverse cariere de exploatare a materialelor de
construcţie.
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Evoluţia versanţilor prin surpări şi alunecări de teren în zona dealului Ghera şi terasa de 65-70m altitudine relativă
(foto Munteanu R.)

Surpările localizate pe fruntea teraselor Bârladului iau pe alocuri proporţii mari, deoarece
luturile loessoide din structura teraselor cu grosimi de 10-12 m, se intercalează cu nisipuri şi
astfel, fenomenul este foarte uşor de declanşat.
La nivelul terasei de 20-25 m se produc unele surpări ca urmare a viiturilor mari din
timpul anului, ce duc la subminarea bazei malurilor. O surpare lungă de aproape 200-300 m s-a
produs în primăvara anului 1971 în zona oraşului Vaslui, în apropiere de stadionul oraşului, din
cauza izvoarelor puternice de la baza cornişei şi a inundaţiilor produse de pârâul Vasluieţ.
Pluviodenudarea
Pluviodenudarea reprezintă eroziunea exercitată de către picăturile de ploaie, iar ablaţia
reprezintă îndepărtarea materialului fin de pe suprafaţa scoarţei terestre, prin acţiunea areolară a
diferiţilor agenţi geomorfologici (vânt, apă) într-un cuvânt, eroziunea areolară sau eroziune în
suprafaţă, proces ce se desfăşoară acolo unde panta permite o scurgere oricât de lentă a apelor.
Se întâlnesc numeroase zone, unde, datorită pantelor mari, a prezenţei unor roci argilosnisipoase, ploile torenţiale au îndepărtat în mare parte orizonul de sol. Ploile scurte cu o
intensitate mare din lunile iunie şi începutul lunii iulie, ating suprafeţe relativ mici. Debitul mare
a apelor de scurgere la suprafaţă în urma ploilor torenţiale, nu poate fi reţinut de sol, spălând de
pe terenurile neacoperite de vegetaţie şi înclinate, cantităţi foarte mari de sol. În urma acestor
ploi, la început are loc o eroziune în suprafaţă foarte accentuată, însă procesul uneori nu se
opreşte aici, el făcând trecerea spre forme ale eroziunii în adâncime, de proporţii foarte mari.
În general, suprafeţele cultivate, cu înclinări sub 3o se caracterizează prin eroziune
neapreciabilă, cele cu înclinări de 3o – 7o pot fi afectate de spălări slabe, pe pantele cu valori de
7o – 10o eroziunea este moderată, iar pe cele mai mari de 10o ea este puternică şi foarte puternică.
De exemplu, pe platoul interfluvial din Dl. Deleni, deşi înclinarea suprafeţei este în jurul doar a
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2o, eroziunea areolară a atins forme foarte avansate, făcând trecerea spre o eroziune liniară cu
ogaşe şi ravene.
Eroziunea liniară
Dacă eroziunea în suprafaţă nu este prevenită şi nu se iau măsuri de stabilizare, pe
versanţi se pot instala forme determinate de acumularea apei, ce îşi organizează scurgerea în
stadii (rigole, ogaşe, ravene), cel mai avansat fiind cel de torent (eroziune torenţială).
Ogaşele sunt forme de relief la formarea cărora, un rol important l-a avut omul. S-au
format pe unele terenuri agricole arate necorespunzător în lungul versantului. Întâlnim ogaşe şi
pe locul unor vechi drumuri neutilizate în prezent, unde eroziunea liniară este puternică, ducând
la formarea unor şanţuri de 1-2 m. Cele mai dezvoltate se întâlnesc pe versanţii de creastă de pe
dreapta Bârladului.

Ogaş din apropierea satului Lipovăţ (foto Munteanu R.)

Ravenele sau văile torenţiale sunt forme mai dezvoltate cu adâncimi ce depăşesc 2 m şi
care pot ajunge la zeci de metri lungime. Ravenaţia este prezentă pe toţi versanţii cu înclinări de
peste 5o – 10o, dar este mai activă pe cuesta de pe partea dreaptă a râului Bârlad. În acest areal se
întâlneşte întreaga gamă de forme caracteristice eroziunii liniare, de la cele incipiente până la
cele avansate, predominând cele minore.
Concluzii
Alunecările de strate şi surpările, ca şi văile torenţiale sunt mereu active, iar în perioadele
ploioase şi după iernile cu multă zăpadă iau pe alocuri mari proporţii. De aceea, acţiunea de
combatere a eroziunii solului şi a degradărilor de teren, în general, se desfăşoară în mod
sistematic, ţinându-se seama de caracteristicile structurii geologice, de complexitatea compoziţiei
litologice, de particularităţile regimului pluviometric şi de procesul avansat al despăduririi
efectuate până acum în această zonă.
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BANII, BANII
Prof. Măcieş Lămîiţa,
Şcoala „Alecu Russo”- Iaşi
Subiect la ordinea zilei, în această perioadă, mai ales pentru noi cadrele didactice, poate fi
tratat nu numai cu dramatism, sau seriozitate, ci şi într-o tentă comică. Banii au fost
dintotdeauna, subiect de îngrijorare sau de mare bucurie pentru săraci dar şi pentru bogaţi,
temă muzicală, subiect de proverb, glumă, epigramă, roman, a fost cântat, pictat, adulat,
zeificat…
„Money, money, money… (ABBA)”. Bineînţeles că noi, cei din
învăţământ, la ora actuală, privim banii ca pe o temă de conflict.
Guvernanţii ne văd ca pe nişte adevăraţi „harpagoni”, „Hagi Tudose”
multiplicaţi dar, şi ca pe nişte destabilizatori ai economiei naţionale.
Apropo, unde vă ţineţi banii cei mulţi: la saltea Relaxa sau la ciorap
Lycra? Ştiţi că cei mai zgârciţi oameni sunt socotiţi scoţienii?
Banii sunt importanţi. În dicţionarul explicativ al limbii române
se spune aşa: „bani = marfă care îndeplineşte funcţia de echivalent general
al tuturor celorlalte mărfuri; monedă de metal sau de hârtie; subunitate
monetară egală cu a suta parte dintr-un leu; avere”. Aceasta este o definiţie „marfă”. Şi, de fapt,
nici nu contează cum le spunem: bancnote, monede, parale, arginţi, firfirici, poli, icosari, scuzi,
galbeni, cocoşei, verzişori, albastre, dubloni, aur, gologani, livre, carboave, bătrâne…numai orţi
să nu pronunţăm şi nici să nu vedem prea des.
„Banii n-aduc fericirea, (mult mai de preţ e iubirea)…”spune un cântec cunoscut şi,
cineva mucalit completează, „când sunt puţini”.
Banii ne creează greutăţi. Ce, miliardarii sunt mai fericiţi? Uitaţi-vă numai la miliardarii
noştri. Este adevărat, contează şi timpul şi locul în care te afli. Ştiaţi că cea mai mare şi mai grea
monedă bătută vreodată a fost realizată în 1644? În acel an s-au bătut 26 522 de astfel de piese,
dintre care s-au păstrat doar 8. Monedele au fost realizate de Monetăria Regală Suedeză, fiecare
avea 20 kg. şi au avut putere de schimb comercial. Acesta da „leu greu”. Imaginaţi-vă că luaţi
salariul în astfel de monede şi că vă duceţi la piaţă cu roaba…că doar nu toată lumea are maşină!
Vedeţi că vă plângeţi degeaba?
Banul este cult. El a fost subiect de operă literară („Povestea unui galbân şi a unei
parale”), de pictură („Zeus transformat în ploaie de aur”), de muzică diversă („Money talks”). A
fost comparat – „Soarele este ca un ban de aur, Luna este ca un ban de argint”. Ia încercaţi
dumneavoastră să staţi cât mai mult cu ochii la Soare (dacă nu cumva recomandarea v-a făcut-o
şi Guvernul, dar parcă formularea ar fi alta – în Soare; mă rog…
Banii sunt interesanţi. Ştiaţi că cele mai vechi monede metalice din istorie se consideră
a fi cele bătute în regatul Lidiei din Asia Mică, în secolul al VIII-lea î.d.H.? Sau că cele mai
vechi bancnote datează din secolul al XIV-lea, din China? La noi, în Europa, au apărut din 1668.
De asemenea, specialiştii au calculat că într-o monedă de metal, de mărime potrivită, se află mai
mulţi atomi decât totalul boabelor de grâu recoltate de când există agricultură pe Pământ?
Banii sunt absolut necesari. Bineînţeles că toţi avem nevoie de bani. Dar oare, o lume în
care toţi ar fi foarte bogaţi nu ar fi plicticoasă şi fadă? Ştiaţi că în timpul domnitorului fanariot
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Grigore III Ghica, primeau salarii nu numai profesorii ci şi elevii? Ei da, aşa mai zic şi eu. Oare
de ce nu o fi şi astăzi la fel? Vă daţi seama ce prezenţă am avea la şcoală, şi ce implicaţi ar fi
elevii? Sau, poate nu?
Banii sunt frumoşi. Mă refer la partea artistică a emisiunii; unii bani au nume frumoase,
interesante, curioase sau ciudate. De exemplu:
Afganistan = afghani (100 puls), Africa de Sud = rand (100 cents), Albania = leka (100
qindarka), Arabia Saudită = riyal (100 halalah), Bangladesh = taka (100 paisas), Bhutan =
ngultrum (100 chetrum), Birmania = kyat (100 pyas), Brazilia = cruzeiro (100 centavos),
Bulgaria = leva (100 stotinki), China = yuan (100 fen), Cipru = lira (100 mils), R.P.D. Coreeană
= won (100 chun), Costa Rica = colon (100 centimos), Ecuador = sucré (100 centavos), Egipt =
lira egipteană (100 piastres), Emiratele Arabe Unite = E.A.U. dirham (100 fils), Gambia = dalasi
(100 butut), Ghana = new cedi (100 pesewas), Grecia = drahma (100 leptae), Guatemala =
quetzal (100 centavos), Guineea = sily (100 cauris), India = rupee (100 paisa), Iran = rial (100
dinari), Israel = shekel (100 agorot), Japonia = yen (100 sen), Laos = kip naţional (100 at),
Malawi = kwacha (100 tambala), Maldive = rufiya (100 laaris), Mauritania = ouguiya (5
khoums), Mongolia = tugrik (100 mongo), Nigeria = naira (100 kobo), Papua-Noua Guinee =
kina (100 toea), Polonia = zloty (100 grossy), România = leu (100 bani), Rusia = rubla (100
kopeiki), Samoa = tala (100 sene), Thailanda = baht (100 satang), Tonga = pa’anga (100 seniti),
Turcia = lira (100 kurus), Ungaria = forint (100 filler), Vietnam = dong (100 xu), Zair = zaire
(100 makuta), etc….
Acum, se pune problema astfel: nu-i nici un mare bai în care dintre aceste monede am fi
plătiţi, dacă valoarea pecuniară ar fi aceeaşi, dar ia gândiţi-vă că locuiţi în Insulele Solomon, din
Marea Caraibilor. Acolo, se menţine şi astăzi un procedeu mai ciudat de retribuire a
consultaţiilor medicale; astfel, o consultaţie costă un tubercul de cartof, dar numai în zilele de
lucru până la prânz; după prânz costă cinci cartofi, iar duminica după amiaza şi seara, taxa se
dublează. Ce bine că nu suntem medici! Deşi, vă daţi seama ce bine am sta cu aprovizionarea pe
iarnă?
Dar, cum vă spuneam mai înainte, ce contează în ce fel de monede suntem plătiţi, bani să
fie şi, cât mai mulţi. Nu uitaţi însă: „Banul este ochiul dracului!” Nu fiţi nici avari dar nici mână
spartă, latinul are o vorbă înţeleaptă: „Est modus in rebus” (Este o măsură în toate).
Vă voi spune acum , două epigrame cu legătură directă la tema noastră:
Unui zgârcit: „Ca avar e renumit,
Şi-asta nu-i o vorbă goală:
Într-atâta-i de zgârcit,
Că nu dă nici…para chioară!”
Unui colecţionar de monede vechi: „Nu! Nu-l voi lua la vale!
Ci îl voi primi cu flori,
Banii lui nu au valoare,
Dar sunt –ştim cu toţi – valori!”
Ei, dar m-am lăsat purtată pe aripile fanteziei şi am cam uitat ce spune englezul şi
americanul : „Time is money”, iar românul: „Vorba lungă, sărăcia omului”. Concluzia ar fi:
vorbiţi cât mai puţin ca să fiţi cât mai bogaţi: bineînţeles că nu putem, cine ne-a pus să ne alegem
această profesiune?
În încheiere aş vrea să vă fac o urare: presupunând că guvernanţii noştri nu ne vor
recompensa cu mai mulţi bani activitatea de la catedră, eu vă doresc ca, măcar la sfârşitul anului
şcolar, elevii dumneavoastră să vă aducă un buchet uriaş de flori numite „părăluţe”.
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UN COMBUSTIBIL ALTERNATIV DE PERSPECTIVĂ
Prof. ing. Ignat Corina,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu”, Iași
Progresul tehnic înregistrat de omenire în ultimele decenii este un fapt incontestabil.
Efectele acestui progres sunt evidente si benefice pentru noi toţi. Din păcate insa, in foarte multe
cazuri, tehnologiile actuale lasă amprente grave asupra factorilor de mediu – apa, aer, sol.
Sectoare precum energetica, chimia sau metalurgia, transporturile deversează în atmosfera
cantităţi enorme de substanţe, in marea lor majoritate periculoase.
Printre sursele importante de poluare a mediului, motoarele Diesel ocupa un loc
important; motoarele Diesel echipează un număr foarte mare de vehicule de diferite tipuri, cum
ar fi: autoturisme, autoutilitare, camioane, mijloace de transport in comun etc. Concentraţia mare
de oxigen in camera de combustie conduce la un conţinut mai redus de CO si hidrocarburi in
gazele de eşapament ale motoarelor Diesel in raport cu motoarele pe benzina. In schimb,
proporţia de NOx este mai mare. Mai mult, efluentul Diesel conţine si particule solide. Un gaz de
eşapament Diesel se compune din trei faze: faza solida, faza lichida si faza gazoasa.
Impactul emisiilor Diesel asupra mediului înconjurător este puternic si cunoaşte mai
multe forme, începând cu mirosul neplăcut, continuând cu fumul colorat, pana la problemele de
sănătate cauzate de materiile solide. Se considera ca particulele Diesel au proprietăţi cancerigene,
datorita in special compuşilor aromatici polari pe care ii conţin.
Preocupările privind limitarea emisiilor din motoarele Diesel exista de mult timp. Acestea
au vizat doua direcţii:
ameliorarea calităţii carburanţilor si a performantelor in procesele de combustie;
tratamentele gazelor de eşapament.
Deoarece conţinutul de CO si hidrocarburi nearse este mai redus, in prezent, eforturile
majore sunt îndreptate spre elaborarea de tehnologii capabile sa reducă emisiile de NOx si de
particule solide. Datorita prezentei SO2 in gazele de eşapament, catalizatorii folosiţi pentru
tratarea gazelor de eşapament in vederea reducerii conţinutului de NOx si particule solide nu
oferă performante ridicate.
Din acest motiv, in ultimul timp, atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre obţinerea de
combustibili alternativi pentru motoarele Diesel care sa genereze prin arderea in camerele de
combustie cantităţi mai mici de noxe. Mai mult, reducerea rezervelor mondiale de petrol si
creşterea îngrijorărilor legate de mediul înconjurător au stimulat cercetările pentru găsirea unor
surse alternative pentru combustibilul Diesel pe baza de petrol.
Sunt numeroase surse de energie alternative dintre care: hidroelectricitatea, energia nucleara,
energia eoliana, energia solara si materialele biologice.
Avantajele surselor biologice de energie sunt:
 aceste surse sunt regenerabile, biodegradabile;
 nu contribuie la creşterea concentraţiei de CO2 din atmosfera.
Materialele biologice pot produce energie prin arderea biomasei (lemn, ierburi), producerea
de biogaz (metan), generarea de hidrogen, producerea de etanol prin fermentaţie si utilizarea
uleiurilor derivate din plante.
Combinaţiile pe baza de uleiuri vegetale si grăsimi animale reprezintă o alternativa la
produsele petroliere folosite in motoarele Diesel. Aceste surse alternative poarta denumirea
generica de biodiesel. Biodieselul este un combustibil pe baza de ulei vegetal care se utilizează in
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motoarele Diesel – maşini, autobuze, tractoare, echipamente de construcţii, bărci, generatoare si
unităţi de încălzire casnice pe baza de ulei.
Utilizarea surselor de combustibili alternative precum biodieselul poate determina reducerea
semnificativa a unor emisii din gazele de eşapament reducând astfel poluarea si îmbunătăţind
calitatea aerului.
Pana la mijlocul secolului trecut, uleiurile vegetale si grăsimile animale s-au utilizat
extensiv pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse. De atunci, aceasta situaţie s-a schimbat in
favoarea produselor oleochimice. Atât produsele petrochimice cat si produsele oleochimice au in
comun faptul ca materiile prime sunt originare din biomasa. Diferenţa consta in faptul ca
uleiurile minerale au fost create acum milioane de ani in urma, in timp ce uleiurile si grăsimile
sunt surse regenerabile anual.
Industria oleochimica prezintă o serie de avantaje fata de cea petrochimica:
materia prima:
 surse regenerabile;
 piaţa in continua creştere;
 preţ relativ scăzut;
 compoziţie constanta;
 comutativitate intre resurse.
procesul:
 ecologic;
 cost de investiţie mediu;
 standarde de producţie.
produsele finale:
 netoxice;
 biodegradabile;
 produse cu catena liniara (C8 – C22);
 poziţii bine definite ale grupărilor funcţionale.
Recent, datorita creşterii preţului petrolului brut, limitării resurselor de petrol fosil si datorita
interesului pentru mediul înconjurător s-a produs o redistribuire a atenţiei către uleiurile vegetale
si grăsimile animale in vederea transformării lor in combustibil biodiesel.
Utilizarea crescuta si continua a petrolului va produce o intensificare a poluării aerului si va
creste temperatura globala datorita CO2. Din aceasta cauza este necesara utilizarea unor
combustibili ecologici a căror emisii sa nu mai aibă un impact negativ asupra mediului
înconjurător. In caz particular, biodieselul reduce nivelul poluanţilor si al agenţilor cancerigeni
potenţiali sau probabili.
Termenul de biodiesel are o definiţie ambigua. El este folosit atât pentru uleiurile vegetale
pure folosite drept combustibil diesel cat si pentru esterii alchilici puri preparaţi din uleiurile
vegetale sau grăsimile animale sau pentru amestecurile de combustibil diesel tradiţional cu
uleiuri vegetale sau esteri alchilici. Prin creşterea utilizării esterilor drept combustibil diesel,
totuşi, termenul de biodiesel se refera in principal la esterii alchilici ai uleiurilor vegetale sau ai
grăsimilor animale si nu la uleiurile si grăsimile ca atare.
Biodieselul este definit ca: “esterii monoalchilici ai acizilor graşi cu lanţ carbonilic mare
obţinuţi din materiale lipidice regenerabile precum uleiurile vegetale sau grăsimile animale,
pentru utilizare in motoarele cu aprindere prin compresie – diesel”.
Totuşi este necesara o distincţie clara intre combustibilii diesel pe baza de uleiuri vegetale si
cei derivaţi din uleiurile vegetale.
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Biodieselul este definit si ca un “ combustibil alternativ” care se refera la orice combustibil,
altul decât alcoolul, care deriva din materii biologice.
Creşterea interesului pentru poluarea mediului înconjurător a creat conceptul “emisiilor zero” si
reciclarea completa a deşeurilor de uleiuri comestibile si a atras considerabil atenţia ca o
problema sociala mondiala. Prin urmare, producerea de combustibil biodiesel din deşeuri
uleioase comestibile este considerata ca un pas important in reducerea si reciclarea deşeurilor
uleioase.
Pentru a proteja atmosfera si pentru a limita consumul de combustibil petrolier fosil s-a
incercat introducerea in practica a unui combustibil mai puţin poluant si regenerabil. Un astfel de
combustibil este biodieselul. Dintre toate sursele de energie alternative, biodieselul ofera o serie
de avantaje economice, energetice si ecologice care il detaşează net de toate celelalte surse.
Avantajele utilizării biodieselului sunt:
securitatea naţională – deoarece se poate produce pe plan local, el reduce
dependenta de importurile de petrol străin. Evident, acest lucru nu ar trebui sa fie supraaccentuat
deoarece procentajul rezervelor de petrol care pot fi înlocuite cu biodiesel este încă destul de
mic. Totuşi, pieţele de petrol sunt foarte sensibile la fluctuaţii mici ale rezervelor de petrol si
astfel o sursa adiţionala de combustibil, cum este biodieselul, ar putea avea un impact
surprinzător prin menţinerea preţului combustibililor stabil.
 favorizează piaţa locala;
economia naţională
 îmbunătăţeşte aspectele economice si sociale;
 oferă posibilitatea creării unor noi locuri de munca;
 oferă o dezvoltare susţinuta a agriculturii si a industriei energetice;
 oferă o piaţa de desfacere pentru excesul de producţie al uleiurilor
vegetale si al grăsimilor animale.
este regenerabil, biodegradabil si netoxic:
 deoarece principala materie prima este biologica, bazata pe ulei sau grăsime,
el este 100% regenerabil si astfel nu se epuizează niciodată;
 biodieselul este un produs biodegradabil: el scade cu 85% in 28 de zile;
 deoarece este un ulei vegetal, nu este toxic si contribuie foarte puţin la
încălzirea globala, spre deosebire de combustibilii fosili, datorita ciclurilor de carbon închise.
emisiile:
 biodieselul este aproape neutru din punct de vedere al C ceea ce înseamnă ca el are o
contribuţie aproape egala cu zero la încălzirea globala. Deoarece marea majoritate a C din
combustibil provine din CO2 din aer, care este preluat de plante in procesul de
fotosinteza, biodieselul reduce nivelul de CO2 din atmosfera, având o balanţa energetica
pozitiva (3,24/1). Totuşi, o parte din C este adus in combustibil de către alcoolul folosit
pentru fabricarea esterilor alchilici. De aceea, un studiu efectuat asupra comportării
biodieselului in autobuzele de transport urban a evidenţiat faptul ca biodieselul reduce cu
79% emisiile de CO2, spre deosebire de combustibilii fosili;
 in general, emisiile din ţevile de eşapament in cazul utilizării biodieselului sunt
mai scăzute decât cele obţinute cu combustibil diesel obişnuit. Biodieselul oferă reduceri
substanţiale ale CO, hidrocarburilor nearse si a particulelor solide din gazele de eşapament ale
motoarelor Diesel. In timp ce concentraţiile CO si ale hidrocarburilor nearse in motoarele Diesel
sunt deja mult mai reduse comparativ cu cele din motoarele Otto, biodieselul le reduce si mai
mult. Emisiile de particule solide, in special funinginea neagra, sunt puternic reduse de către
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biodiesel. Din nefericire, marea majoritate a testelor a arătat o creştere uşoara a emisiilor de NO x
in cazul utilizării biodieselului. Aceasta creştere a emisiilor de NOx poate fi eliminata printr-o
mica ajustare legata de sistemul de injecţie al motorului;
 deoarece biodieselul nu conţine aproape deloc compuşi cu S sau hidrocarburi
aromatice, in gazele de eşapament, concentraţia de SO2 si de hidrocarburi aromatice este aproape
nula. Absenta compuşilor cu S permite utilizarea mai eficienta a catalizatorilor de oxidare
capabili sa reducă conţinutul de NOx din gazele de eşapament. Concentraţiile scăzute de
hidrocarburi aromatice reduce riscurile legate de sănătate, deoarece se reduce concentraţia
factorilor cancerigeni din atmosfera.
viata motorului:
 biodieselul prelungeşte viata motorului cu mai mult de jumătate, in special
deoarece este un excelent lubrifiant. Chiar si atunci când este adăugat in combustibilul diesel
obişnuit in cantitate de 1-2%, el poate transforma un combustibil cu proprietăţi lubrifiante slabe,
aşa cum este combustibilul diesel cu conţinut redus de S, intr-un combustibil cu proprietăţi
lubrifiante acceptabile.
funcţionare:
 motorul alimentat cu biodiesel este silenţios si produce mai puţin fum;
 el poate înlocui un carburant tradiţional in marea majoritate a motoarelor Diesel,
fără a fi necesare modificări esenţiale ale acestora.
materiile prime:
 biodieselul se obţine in special din materii prime biologice: uleiuri vegetale si
grăsimi animale. De asemenea, biodieselul se poate obţine si din materiale reziduale: uleiurile
comestibile reziduale rezultate in urma prăjirii, pământuri decolorante reziduale activate ce se
formează in urma proceselor de rafinare a uleiurilor. Deversarea acestor materiale in mediul
înconjurător ar provoca mari dezechilibre si astfel utilizarea lor ca materie prima duce la
reciclarea si diminuarea reziduurilor in mediu. Astfel, biodieselul nu provoacă diminuarea
surselor naturale.
Prin urmare, biodieselul este regenerabil, netoxic si biodegradabil. Acestea pot fi sau nu
avantaje puternice. Deşi biodieselul este regenerabil, faptul ca nu poate înlocui o fracţiune
semnificativa din combustibilii pe baza de petrol înseamnă ca nu ne permite un progres major
spre o sursa de energie continua. Nontoxicitatea si biodegradabilitatea reprezintă caracteristici
utile, dar ele se întâlnesc doar atunci când combustibilul se utilizează in stare pura (Biodiesel
100) ca in Germania si Austria. Pentru amestecurile de 20% sau mai mici, cum se foloseşte
adesea in SUA, porţiunea de combustibil diesel a amestecului determina creşterea toxicităţii si
scăderea biodegradabilităţii.
Principalele avantaje ale combustibililor biodiesel constau in:
 efectul asupra cifrei octanice;
 efectul asupra emisiilor;
 efectul asupra punctului de aprindere;
 efectul asupra lubrefierii.
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EVALUAREA IMPACTULUI POLUANŢILOR ASUPRA MEDIULUI
ÎN JUDEŢUL IAŞI PRIN METODA MATRICEI DE EVALUARE RAPIDĂ
Prof. ing. Tiberiu-Mihai Sturzu,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu“ - Iaşi
1. Introducere
Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de
analiză, organizare şi prezentare a rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra
mediului [1].
Criteriile importante de evaluare se încadrează în două grupe:
 criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obţinut;
 criterii care, în mod individual, nu pot schimba scorul obţinut.
Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecărui criteriu din
grupa A. Folosirea înmulţirii pentru grupa A este importantă pentru că ea asigură exprimarea
ponderii fiecărei note, în timp ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice
pentru condiţii diferite.
Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare B sunt adunate între ele,
pentru a da o sumă unică. Aceasta dă siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa
scorul general, dar şi că importanţa colectivă a tuturor valorilor din grupa B este avută în vedere
în totalitate.
Suma notelor din grupa B se înmulţeşte apoi cu valoarea rezultată din înmulţirea notelor
din grupa A, asigurându-se astfel un scor final de evaluare (ES). În forma sa actuală, procedura
de calcul pentru MERI poate fi exprimată astfel:
aT = a1 x a2
bT = b1 + b2 + b3
ES = aT x bT
unde: - a1, a2 sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa A;
- b1, b2, b3 sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale din grupa B;
- aT este produsul tuturor notelor din grupa A;
- bT este suma tuturor notelor din grupa B;
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- ES este scorul de mediu pentru factorul analizat (Environmental Score).
Ne-am propus să analizăm, prin această metodă, starea a trei factori de mediu: apele de
suprafaţă, apele subterane şi aerul, în diferite puncte din judeţul Iaşi, în luna ianuarie 2012, lună
în care poluarea aerului este maximă. Am cooperat cu unii elevi de la clasele de „Tehnician
ecolog şi protecţia calităţii mediului“, Centrul de Excelenţă Iaşi precum şi cu specialişti ai
Institutului de Sănătate Publică Iaşi şi de la Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi.
2. Partea experimentală
Pentru analiza apelor de suprafaţă am ales râul Bahlui, în zona critică Vama de Tablă,
efectuând determinări pentru CCO - Cr şi azotaţi [2], iar pentru apele subterane s-au analizat 66
fântâni din judeţ privind conţinutul în F- şi duritatea, alte date fiind obţinute de la Agenţia de
Protecţia Mediului Iaşi. Date privind sănătatea populaţiei au fost obţinute de la Institutul de
Sănătate Publică Iaşi.
3. Aplicarea metodei matricei de evaluare rapidă
pentru determinarea impactului poluanţilor supra mediului
Din analiza datelor experimentale s-a constatat că, în majoritatea cazurilor, apa din
fântâni prezintă carenţe de F- , şi numai în 28 % din cazuri concentraţia F- s-a situat în limitele
carioprotectoare (0,7 – 2 mg F-/L). Sub 0,7 mg F-/L apare pericolul cariei dentare, iar peste 2
mg/L (cum este cazul unor fântâni din comunele Vlădeni şi Gorban) apare pericolul fluorozei
dentare (maladia pătată a dinţilor), manifestată prin apariţia unor pete pe dinţi, urmată de
friabilitatea dinţilor.
Duritate mare s-a constat prin concentraţii crescute de săruri de Ca2+ şi Mg2+, astfel :
- în 80 % din probele recoltate de noi, concentraţia ionilor Ca2+ s-a situat între 100 – 300 mg/L,
iar 4% a avut concentraţii de Ca2+ de peste 300 mg/L;
- 50 % din probe au avut concentraţii în ioni de Mg2+ între 10 – 200 mg/L, iar 16 % din probe,
concentraţii mai mari de 200 mg /L. Exemplificăm, în acest sens, situaţia din două localităţi,
Prisecani şi Moreni –situate în apropierea râului Prut, unde apa din fântâni este intens
mineralizată. În terasa şi lunca Prutului, am constatat că pânza de apă freatică nu este profundă,
are debite mici, fiind foarte dură (ape carbonatate, sulfatate, clorosodice, iodate).
Apele dure (cu duritate mai mare de 20º G) nu fac spumă cu săpunul (deoarece se
formează săpunuri de Ca2+ şi Mg2+ insolubile) şi pot provoca afecţiuni renale, iar apele foarte
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moi (cu duritate sub 5º G) generează afecţiuni cardiovasculare [3]. Carenţa în ioni Ca2+ conduce
la aritmii în funcţionarea inimii.
În urma analizei datelor experimentale obţinute de noi prin experimente directe sau
preluate de la Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi, consultându-se tabelele din literatura de
specialitate [4], s-au acordat valori criteriilor din grupele A şi B, sintetizate în tabelul 1. Pentru
fiecare factor de mediu analizat, s-au calculat scoruri de mediu. În grupa A s-au considerat
criteriile a1 – importanţa condiţiei (0, 1, 2, 3, 4) şi a2 – magnitudinea efectului (cifre întregi între
– 3 şi +3).
În grupa B s-au considerat criteriile: b1 – permanenţă (1, 2, 3), b2 – reversibilitate (1, 2, 3) şi b3 –
cumulativitate (1, 2, 3).
Tabelul 1 – Rezultate experimentale, valori ale criteriilor şi
scorurilor de mediu pentru factorii de mediu analizaţi, a1 = 2
Factor de Caracteristica
mediu
analizată

Valoare

Valori ale criteriilor Scorul de mediu, ES

caracteristică

ai şi bi

0.

2.

3.

6,80

a2 = - 1

31,06

b1 = 1

CO, mg/L

0,92

b2 = 1

Pulberi, μg/m3

29,00

b3 = 2

CCO-Cr, mg/L

60,75

a2 = - 1

CBO5, mg/L

18,50

b1 = 2

1.

SO2, μg/m3
NO2, μg/m

Aer

Ape

de

3

4.

- 8

- 16

b2 = 3

suprafaţă
-

NO3 , mg/L

61,50

b3 = 3

Ape

F- , mg/L

1, 39

a2 = - 2

subterane

Duritate, ˚ G

72,50

b1 = 3

- 36

b2 = 3
I- , mg/L

3,64

b3 = 3

Analizând rezultatele din tabelul 1 am putut constata următoarele:
 pentru factorul de mediu aer, scorul de mediu calculat este -8 care indică un factor de
mediu de clasă – A, cu impact uşor negativ asupra omului şi vieţuitoarelor, datorită
conţinutului ridicat în pulberi, care depăşeşte concentraţia maximă admisibilă;
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 pentru factorul de mediu ape de suprafaţă, scorul de mediu calculat este – 16, care indică
un factor de mediu de clasă – B, cu impact negativ asupra vieţuitoarelor şi omului;
menţionăm însă că probele au fost prelevate dintr-o zonă critică, şi nu dintr-o zonă cu
poluare medie, deci rezultatul poate fi considerat corect doar zonal şi în zonele apropiate;
 pentru factorul de mediu ape subterane (provenite din fântâni), scorul de mediu calculat
este -36, care indică un factor de mediu de clasă – D, cu impact negativ semnificativ
asupra omului şi vieţuitoarelor; mijloacele de informare în masă semnalează aceeaşi
situaţie şi în judeţul Botoşani, motiv pentru care considerăm că apa din fântâni trebuie
fiartă în unele sate, şi tratată, după caz, cu săruri de fluor sau iod, înainte de a fi
consumată.
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VIZITĂ LA ”CAMAMBERT-UL” ROMÂNESC, NĂSAL - UN SAT DIN
CÂMPIA COLINARĂ A TRANSILVANIEI
Prof. Viorel Paraschiv,
Grup Școlar Economic de Turism, Iași
vio_scout@yahoo.com
Brânza moale de NĂSAL este un aliment cu denumire de origine protejată în Uniunea
Europeană, fiind primul produs românesc care a obținut acest statut, și, deși nu este produsă la
standardele europene, ea poate fi vândută pe toate piețele din uniune.
Satul Năsal este situat între dealurile înalte de peste 400 m. ale Câmpiei Transilvaniei
(subdiviziunea de ordinul doi, Câmpia Fizeșului), pe valea pârâurilor Horgoșa și Covașdău, care,
la confluența lor, formează Pr. Năsal, apoi, se varsă în Fizeș (Lacul Țaga Mare). Din punct de
vedere administrativ, satul Năsal face parte din Comuna Țaga, județul Cluj (foto 1).
Potrivit legendei locale, ciobanii care ”slujeau” la curtea grofului Schilling din Năsal,
ascundeau cașul prin grotele (”pivnițele”) dezvoltate natural, sau antropic, în gresiile și nisipurile
sarmatice (foto 2), pentru a avea ce da de mâncare copiilor. Astfel, ciobanii au observat că în
timp îndelungat, cașul moale obținut din lapte de oaie, se maturează cu o peliculă de culoare
roșietică care conduce, la transformarea de la exterior către interior a brânzei. Aceasta capătă un
gust aromatizat, picant și cu un miros foarte puternic, identic ”Camambert-ului” franțuzesc.
Numai că, tehnologia de la Năsal este în totalitate naturală, responsabilă de
caracteristicile brânzei locale fiind o bacterie care se dezvoltă natural în grotele unde este ținută
brânza la maturat, respectiv Brevibacterium linens. Înainte de anul 1945 cașul de Năsal se
producea în gospodăria preotului Filipan din Năsal, din caș de oaie. După naționalizarea
peșterilor în 1948, abia în anul 1954, producția a fost reluată într-o casă tradițională din
apropierea cavității subterane cu ”pivnițe”, pe atunci brânza fiind păstrată la maturare în forme
din lemn după tradiția locală iar pentru protejarea suprafeței era folosit gipsul.
Brânza și brand-ul de Năsal sunt realizate, în prezent, într-o fabrică modernă (foto 3) a
S.C. ”Napolact” din Cluj-Napoca, aflată în satul Țaga, reședința comunei omonime, la cca 5 km
de Năsal. Fabrica, construită în anul 1970, are o capacitate de producție de cca 50 tone/an și
utilizează, în continuare, tehnologia de maturare a cașului preponderent de vacă, moale, fiind
legată cu depozitul natural de maturare, dezvoltat într-o peșteră de cca 140 m. lungime. În
peșteră, la o temperatură constantă de 14˚C și o umiditatea a aerului de cca 93%, bacteria își face
singură ”treaba” timp de 20-25 zile. Încercarea obținerii brânzei de Năsal în condiții de laborator
au eșuat, ceea ce face ca aceasta să fie unică în lume. La fabrica din Țaga se mai produc alte 4
varietăți de brânzeturi din lapte de vacă și oaie (Montana, Alpina, Târnava, Bran), dar brand-ul
Năsal, este ”regina” fabricii. Produsele lactate obținute la Țaga pot fi cumpărate de la un
magazin local, aflat în imediata apropiere a fabricii.
Vizita noastră la ”Camambert-ul” românesc a avut loc cu prilejul aplicației practice a
Conferinței internaționale ”Aerul și apa - componente ale mediului” organizată de Universitatea
”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Administrația bazinală de apă ”Someș-Tisa”,
în perioada 18-19 martie 2011.
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1.

2.

3.

Descrierea fotografiilor (© Viorel Paraschiv)
1. …spre Năsal, pe drumul comunal 23, de la Țaga
2. Piramidă grezoasă sarmațiană în masa nisipurilor, aflată la cca 10 m. distanță de intrarea
secundară în peșteră
3. Fabrica de brânzeturi din Țaga
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ASPECTE GEOGRAFICE PRIVIND EPIDEMIILE
DE CIUMA DIN EVUL MEDIU
(HAZARDE BIOLOGICE)
Prof. Ipate Emil Dănuţ,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu”- Iaşi
lipate_emil @ yahoo.com
Pandemiile de ciumă au fost cauzate de o bacterie numită Yersinia pestis. Ciuma a
izbucnit, probabil, în Asia, răspândindu-se în Europa după anul 1347, unde a creat mare panică.
Simptomele constau în dureri insuportabile, transpiraţie şi frisoane, apoi în zona axilară
(subsuoară), pe gât şi în zona inghinală apăreau umflături pline cu puroi, numite "buboane" de
dimensiunea unor portocale, având culori rozii, apoi purpurii, iar în final negre (ciuma
bubonică). Victimele mureau în chinuri groaznice.
În câţiva ani, circa o treime sau jumătate din populaţia Europei a fost decimată, ceea ce a
făcut pe unii să afirme că a venit sfârşitul lumii.
Se cunosc trei tipuri de pestă (ciumă):
- pesta bubonica mai frecventă ( deja descrisă);
- pesta pulmonară (se dezvolta în cazul în care bacteria pătrunde în plămâni şi se transmite
pe calea aerului, extinzându-se şi ucigând în timp scurt).
- pesta septicemică (dacă cineva era înţepat de un purice purtător, bacteria ajungea în
sânge, moartea survenind în doar câteva ore). Victimele se culcau fără a avea cea mai
mică bănuială şi nu se mai trezeau. Ultimele două forme erau mai grave.
Marea epidemie de ciumă din perioada 1347-1350, denumită şi ciuma neagră, a fost cea mai
pustiitoare molimă din câte s-au abătut vreodată asupra omenirii. În cei 3 ani cât a durat au pierit
75 de milioane de oameni din lumea veche, din care 25 de milioane în Europa (adică jumătate
din populaţia de atunci), iar restul de 50 de milioane în China şi restul Asiei.
Ciuma ar fi apărut în Mongolia şi nordul Chinei în 1346. Ea a făcut cca 30 milioane de
victime. Pe vremea aceea Asia era dominată de Mongoli, a căror stăpânire se întindea din Coreea
până în Crimeea. Din acest imens imperiu, carvane numeroase aduceau în Europa diferite
articole. Epidemia a înaintat către vest prin 3 căi, coincizând cu drumurile comerciale către
Marea Neagră şi Constantinopol, către Marea Caspică şi Asia Mică, către Bagdad, Arabia şi
Egipt. Ţinuturile străbătute de ciumă au fost aproape în întregime depopulate. La Bagdad
mortalitatea a fost enormă. În regiunea Siriei şi Palestinei, în Mesopotamia, câmpurile erau
presărate de corpurile acelora care au crezut că se pot salva prin fugă. Marile drumuri de
caravane se asemănau cu un câmp de bătălie.
Trecând în Africa, ciuma a pustiit coastele Mediteranei. La Alexandria cadavrele erau
atât de numeroase, încât foarte mulţi morţi rămâneau fără mormânt. La Cairo au murit 15 mii de
oameni. Cadavrele au fost aruncate în gropi comune. Ciuma a ajuns şi la Constantinopol.
Împăratul Canatcuzino ne-a lăsat următoarea relatare: „ Această boală era incurabilă. Medicii îşi
recunoşteau neputinţa… Ceea ce era mai deplorabil, era descurajarea profundă a bolnavilor. La
primele simptome, ei pierdeau toată speranţa de salvare şi se abandonau bolii”.
Ciuma a făcut ravagii în Grecia şi a ajuns în Cipru. Aici locuitorii i-au masacrat pe sclavii
musulmani, crezând că ei sunt cauza epidemiei. Şi alte insule din Mediterana au fost în mod
succesiv atinse. În Sardinia şi Corsica a rămas abia o treime din populaţie iar în Sicilia boala s-a
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răspândit rapid. Aici, regiunea Trapani a fost în întregime depopulată, apoi Messina, Catania şi
Siracuza, au pierdut 2/3 din locuitori.
În Italia, epidemia de ciumă a bântuit cu o violenţă extraordinară: 40 mii morţi la
Genova, 100 mii morţi la Veneţia, 2/3 din populaţie la Padova, 80 mii de morţi la Sienna, 25 mii
la Pisa şi 60 mii la Neapole; în ducatul Modena au rămas doar 1/10 din locuitori. Şi la Florenţa
flagelul s-a manifestat cu furia sa necruţătoare. „Se împlineau 1348 ani …, când în măreaţa
cetate a Florenţei s-a încuibat ciuma cea ucigătoare” Boccacio la începutul Decameronului.
„Foarte mulţi îşi dădeau duhul zi şi noapte, chiar pe stradă”…” Vecinii, mânaţi mai degrabă de
teama ca trupurile putrezite să nu le aducă vătămare decât de milă, înscăunaseră alt obicei : fie
singuri, fie ajutaţi de ciocli, dacă-i aveau la îndemână, scoteau trupurile răposaţilor şi le aşezau în
faţa porţilor unde, mai cu seamă în zori, puteai să le vezi îngrămădite cu miile”…”De aici erau
culese, îngrămădite în căruţe pentru a fi strivite în uriaşe gropi comune, ca mărfurile în corăbii”.
Poetul Petrarca martor al epidemiei, nemângâiat de moartea frumoasei Laura, scrie:
„Nimeni n-a văzut, ca să povestească ceva asemănător… Casele erau goale, oraşele părăsite,
ţarinele necultivate”.
La fel de implacabil şi-a urmat molima drumul către Insulele Baleare, unde 15 mii de
persoane şi-au aflat moartea, apoi către Spania, unde a făcut la fel numeroase victime.
Înconjurând Marea Adriatică, ciuma ajunge în Iliria, apoi în Elveţia şi Germania. La Lübeck 9
mii de morţi, la Viena 40 mii în câteva luni, la Erfurt 12 mii, la Weimar 6 mii. În toată Germania,
numărul victimelor s-a ridicat la 1,250 milioane, iar la Lübeck, când a apărut ciuma, locuitorii au
fost apucaţi de un fel de furie asemănătoare cu nebunia.
În Polonia ciuma a răpit jumătate din locuitori, iar în Rusia numeroase oraşe au fost
depopulate. În Franţa molima a apărut în provinciile meridionale, venind din Italia. În primele 7
luni 150 mii de persoane au fost răpuse de ciumă la Avignon şi în împrejurimi, Arles a pierdut ½
di locuitori, Marsilia 2/3, iar Narbonne a avut 30 mii de victime. Parisul a înregistrat 50 mii de
decese. Ciuma a făcut ravagii şi în Lorena şi Alsacia; la Strasburg au murit 16 mii de oameni.
Ulterior epidemia a atins un record la Boulogne. O altă direcţie de propagare a fost spre nord, cu
17 mii de victime la Amiens, apoi a lovit Ţările de Jos.
Trecând în Anglia, ciuma a bântuit cu o violenţă nemaiîntâlnită. Unii afirmau că a scăpat
doar 1/10 din populaţie. Adusă de o corabie comercială din Anglia, ciuma s-a extins la Bergen şi
de acolo în toată Norvegia, omorând 2/3 din populaţie. În Danemarca, ea a făcut asemenea
ravagii, încât târguri întregi s-au golit şi câmpurile altădată cultivabile au devenit paragină. În
Islanda, populaţia a fost aproape exterminată şi insula nu a mai găsit niciodată prosperitatea
anterioară, ceea ce s-a repetat în Groenlanda.
După uriaşa molimă din 1348-1350 s-au manifestat noi valuri epidemice după 10-15 ani,
în diferite ţări au rămas de pomină epidemiile de la Paris din 1629, de la Londra din 1665, de la
Moscova din 1771. în 1720 ciuma a ucis la Marsilia ½ din populaţia oraşului, iar la Toulone 2/3.
„Ciuma neagră” a bântuit şi în ţările noastre. Astfel, la 22 iunie 1349 episcopul Dumitru
al Oradiei menţiona în scris „ nemaipomenita ciumă care s-a ivit în anul 1349…”. Între 1349 şi
1526 s-au semnalat nu mai puţin 26 reizbucniri în Transilvania. Cea dintâi menţiune
documentară despre ciumă în Moldova este din 1453, iar în Ţara Bârsei di 1495. Grigore Ureche
aminteşte de ciuma din 1522, numind-o „omor mare”, iar în 1598, domnitorul Moldovei, Petru
Şchiopu a ieşit din Suceava de frica molimei. În perioada 1812 – 1814 a avut loc vestita molimă
pe care multe generaţii o vor pomeni cu groază drept ciuma lui Caragea”. Ion Ghica descrie în
scrisorile sale: „spaima intrase în toate inimile şi făcuse să dispară orice simţământ de iubire şi
devotament. Mama îşi părăsea copiii şi bărbatul soţia pe mâinile cioclilor… Fugea lumea de
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dânşii ca de moarte, căci ei luau pe bolnavi sau pe morţi în spinare, îi trânteau în car claie peste
grămadă şi porneau, cu carul plin, spre Dudeşti sau Cioplea. Rareori bolnavul ajungea cu viaţă la
câmpul ciumaţilor. De multe ori, u măciucă peste cap făcea într-o clipă ceea ce era să facă boala
în 2-3 zile”. După unele evaluări, au pierit atunci 90 mii de loc. ai Ţării Româneşti din care 3040 mii numai în Bucureşti.
Încă di antichitate s-a observat că există o legătură între înmulţirea şobolanilor şi apariţia
unor mari epidemii de ciumă. Şi astăzi locuitorii din anumite ţinuturi ale Asiei obişnuiesc să
părăsească centrele aglomerate când constată că şobolanii mor în masă: faptul acesta dă de veste
că ciuma este gata să izbucnească. Într-adevăr şobolanul este gazda puricilor care eventual se
contaminează cu microbii ciumei. După moartea şobolanului bolnav, puricii părăsesc blana
acestuia, pot trece la caii din grajduri, apoi şi, molipsesc omul. Pornindu-se de la aceste
constatări au putut fi întreprinse importante acţiuni profilactice.
Ciuma, sau moartea neagra, cum mai era numita aceasta boala necruţătoare din trecut, sia făcut apariţia în Iaşi în mai multe rânduri. In diferite scrieri istorice găsim consemnate epidemii
de ciuma care au afectat Iaşii la anii 1645, 1734, 1770, 1783, 1799 si 1830. Sigur ca duhoarea
ciumei afectase si mai înainte aceasta parte a Moldovei, având în vedere cronica lui Miron Costin
(1633-1691). Câţi vor fi murit si la noi nu ştim, dar cu siguranţa ca oamenii erau îngroziţi si, de
cum vedeau semnele bolii, purcedeau la izolarea bolnavilor în locuri depărtate de oraşe, în aşanumitele ”lazarete”. Un astfel de loc se afla puţin după 1700 pe Măgura Iaşilor, pe drumul spre
Bucium, unde se afla astăzi Schitul Tărâță. O inscripţie de la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi
atesta legătura dintre acest aşezământ medical si lazaretul Tărâţă.
În prezent, autorităţile boliviene au declarat stare de alertă, au fost semnalate 8 cazuri de
ciuma bubonică, într-o comunitate cu doar 5000 de loc. Vor fi luate măsuri urgente de prevenire
a bolii, mai ales în zonele în care trăiesc multe rozătoare, în special şobolani, ori unde s-au
semnalat invazii de purici.China a lansat recent o alerta de ciuma pulmonara în regiunea Tibet,
unde aceasta maladie, deseori mortală, a fost diagnosticată la cinci persoane, din care una a
decedat.

Extinderea "morţii negre" (culoarea verde reprezintă zonele afectate parţial ) după www.wikimedia.com
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CLASIFICAREA FIZICO-CHIMICĂ A APELOR MINERALE
Prof. ing. Scrumeda Gabriela,
Grup Şcolar „Radu Cernătescu” - Iaşi
Apele minerale se pot clasifica în funcţie de :
- temperatură
- compoziţie chimică
- provenienţa şi originea unor substanţe minerale de concentraţie (presiune) osmotică.
4.1 În funcţie de temperatură avem:
a) ape atermale cu temperaturi sub 20 O C
b) ape termale cu temperaturi mai mari de 20 O C.Acestea pot fi:
- ape hipotermale cu temperaturi între 20-34O C
- izotermale (homeoterme) cu temperaturi între 34-37 O C
- hipertermale cu temperaturi peste 37 O C
4.2 În funcţie de compoziţia chimică
Se disting câteva grupe importante:
- bicarbonate
- sulfuroase
- clorurate
- feruginoase
- radioactive, etc.
Interesantă este clasificarea realizată de Ch. Palmer, în care este pusă în evidenţă salinitatea şi
alcalinitatea apelor. El consideră că salinitatea apelor rezultă din unirea acizilor puternici cu
bazele puternice după cum urmează:
• Cl, Br, SO4, NO3 + Na, K, Li → salinitate primară
(acizi puternici)
(baze puternice)
• Cl, Br, SO4, NO3 + Mg, Ca, Fe → salinitate secundară
(acizi puternici)
(baze slabe)
• Cl, Br, SO4, NO3 în exces → salinitate terţiară (aciditatea)
Alcalinitatea rezultă din unirea bazelor puternice cu acizii slabi:
• Na, K, Li + HCO3 → alcalinitate primară sau permanentă
• Ca, Mg, Fe + HCO3 → alcalinitate secundară sau temporară
În funcţie de pH apele bazice sau acide se clasifică astfel:
Ape slab bazice cu pH ═ 7,0 – 8,0
Ape bazice, cu pH ═ 8,0-10,0
Ape puternic bazice cu pH mai mare de 11,0
Ape slab acide cu pH ═ 6,0 – 6,9
Ape acide cu pH ═ 4,0 – 6,0

43

Ape puternic acide cu pH mai mic de 3,0
4.3 În funcţie de provenienţa apei şi originea unor substanţe minerale se
deosebesc:
- izvoare juvenile
- izvoare vadoase
- izvoare mixte
- izvoare minerale veterice (fosile, de zăcământ de petrol)
4.4 În funcţie de concentraţie (presiune) osmotică:
- acratice, cu mineralizare sub 1g/l
- hipotone, cu punct crioscopic între 0,560
C şi 00
C, cu conţinut în săruri de 1-8 g/l
- izotone, cu punct de congelare apropiat de al serului (0,56 grade C) şi conţinut în săruri de 810 g/l
- hipertone, cu punct crioscopic mai mic de 0,56 grade C şi cu concentraţie în săruri peste 10g/l
De remarcat este faptul că proprietăţile fizico-chimice conferă apelor minerale caractere
hidrogeologice particulare, fiind guvernate de legile generale ale hidrogeologiei. În cele ce
urmează sunt enumerate câteva date referitoare la acestea:
- modul de zăcământ al apelor minerale, ce se pot deosebi în: bazine hidrominerale alimentate
fie prin apele de infiltraţie, fie prin apele profunde provenite din degazeificarea rocilor
magmatice pe cale de consolidare şi bazine hidrominerale mixte
- aria de emergenţă care are mai multe tipuri (locul de apariţie naturală a apelor subterane).
Structura geologică a unei regiuni poate determina apariţia la zi a apei în sensul acţiunii
gravitaţiei (izvoare descendente:de vale, de terase, de strat, de prealpin, etc.) sau în sens opus
acesteia (izvoare ascendente: de strat sau arteziene). De reţinut că izvoarele minerale reci sau
termale sunt în general ascendente. Ariile de emergenţe pot fi: resurgenţe, exurgenţe, izbucuri,
izvoare intermitente. Emergenţele pot fi localizate pe diaclaze, pe falii, pe filoane, pe contacte
litologice, în calcare fisurate, în roci cutate sau difuze.
Bibliografie:

Pricăjan, A.(1972), Apele minerale şi termale din România, Edit. Tehnică, Bucureşti
Preda, I., Ţenu, A. (1981), Resurse de ape minerale şi termale, Edit. Universităţii, Bucureşti
Dumitrescu, C.M. (1984), Dialog despre apele minerale, Edit. Albatros Bucureşti
www.referate.ro
www.aroundromania.lx.ro
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CONCURSURI, PERFECŢIONĂRI

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/
CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN
ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
PROBĂ SCRISĂ LA GEOGRAFIE (13 iulie 2011)
Varianta 2
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Precizaţi trei tipuri de dezagregare fizică a rocilor. Pentru
fiecare tip, prezentaţi modul de desfăşurare şi localizarea geografică.
9 puncte
B. Cu privire la Podişul Getic (Piemontul Getic) prezentaţi
următoarele elemente de geografie fizică:
a. dispunerea spaţială a înălŃimilor maxime şi minime şi aspectul
interfluviilor;
b. o caracteristică a reliefului structural;
c. o deosebire între modelarea actuală a reliefului în partea nordică faţă
de partea sudică;
d. doi factori genetici ai climei podişului şi modul în care fiecare dintre
ei determină caracteristicile acesteia;
e. două tipuri de soluri şi câte un exemplu de subunitate de relief sau areal în care se găseşte
fiecare tip de sol.
10 puncte
C. Caracterizați Munții Alpi având în vedere:
− geneza, tectonica şi alcătuirea petrografică;
− glaciațiunea şi modelarea glaciară în Cuaternar (Pleistocen şi Holocen).

11 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. Pentru peisajul agricol al câmpurilor cultivate deschise, precizaŃi: două caracteristici ale
tipului de climă în care este specific, trei ţări unde este caracteristic, două trăsături ale
acestui tip de peisaj agricol, trei culturi agricole predominante.
10 puncte
B. Cu privire la Munţii Apuseni, precizaţi:
a. numele a patru oraşe străbătute de râuri care aparţin bazinului hidrografic al Mureşului;
b. patru resurse naturale (în total) – la alegere dintre resursele energetice, de minereuri
feroase sau
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neferoase – şi câte un areal sau un centru de exploatare pentru fiecare;
c. numele a două acumulări hidroenergetice, precum şi numele râurilor pe care au fost construite
fiecare.
10 puncte
C. 1. În limita hărţii alăturate, denumiţi:
a. trei aglomeraţii urbane cu o populație mai mare de 5 milioane locuitori;
b. o aglomeraţie urbană cu peste 1 milion de locuitori, situată la mari înălţimi în Munţii Anzi.
2. Prezentaţi două cauze care explică numărul redus al aglomeraţiilor urbane cu peste 1 milion
de locuitori în interiorul Americii de Sud.
3. Prezentaţi o cauză a prezenţei aglomeraţiilor urbane în număr mare pe coasta atlantică a
Americii de Sud.
10 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
ProiectaŃi un test scris, însoţit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă
la
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susţineţi concursul, pentru
învăŃământul gimnazial/liceal.
În vederea acordării punctajului:
- veţi menţiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa,
capitolele/conținuturile şi timpul de lucru;
- veţi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item
de tip întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme;
- veţi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 1 punct pentru precizarea fiecărui tip de dezagregare fizică a rocilor (3x1p=3p)
(Se acceptă oricare trei dintre: dezagregarea prin insolaţie, dezagregarea prin îngheţdezgheţ, dezagregarea prin cristalizare, dezagregarea prin variaţii de umiditate).
Se acordă câte 1 punct pentru modul de desfăşurare (3x1p=3p) şi câte 1p pentru
localizarea geografică (3x1p=3p) a fiecărui tip de dezagregare fizică a rocilor.
Total 9 puncte
B. Se acordă 10 puncte astfel:
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a. dispunerea spaŃială a înălŃimilor maxime – 1p; dispunerea spaţială a înălţimilor minime –
1p; aspectul interfluviilor – 1p.
b. o caracteristică a reliefului structural – 1p.
c. o deosebire între modelarea actuală a reliefului în partea nordică faţă de partea sudică – 2p
(alunecări, torenţialitate, şiroire în nord, degradări reduse în sud).
d. doi factori genetici ai climei podişului şi modul în care fiecare dintre ei determină
caracteristicile acesteia – 2p (câte 1p pentru fiecare) (se acordă 1p doar dacă există
ambele elemente ale cerinţei: factorul genetic şi modul în care acţionează).
e. două tipuri de soluri şi câte un exemplu de subunitate de relief sau areal în care se găseşte
fiecare tip de sol – 2p (câte 1p pentru fiecare) (se acordă 1p doar dacă există ambele elemente
ale cerinţei: tipul de sol şi o subunitate de relief, areal sau zonă în care se găseşte fiecare).
Total 10 puncte
C. Se acordă 11 puncte astfel:
− geneza - 2p; tectonica – 1p; alcătuirea petrografică – 2p;
− glaciaŃiunea cuaternară – 2p; modelarea glaciară în cuaternar (Pleistocen şi Holocen) – 4p.
Total 11 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. 2 caracteristici ale tipului de climă – 2p;
3 Ńări unde este caracteristic – 3p;
2 trăsături ale peisajului agricol al câmpurilor cultivate deschise – 2p;
3 culturi agricole predominante – 3p.
Total 10 puncte
B. a. 4 oraşe străbătute de râuri care aparţin bazinului hidrografic al Mureşului – 4p (câte 1p
pentru fiecare) (oricare patru dintre: Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Geoagiu Băi, Zlatna);
b. în total, 4 resurse naturale la alegere dintre resursele energetice, de minereuri
feroase sau neferoase şi câte un areal sau un centru de exploatare pentru fiecare – 4p (câte 1p
pentru fiecare)(se acordă 1p doar dacă există ambele elemente ale cerinței: resursa naturală şi
arealul/centrul de exploatare);
c. 2 acumulări hidroenergetice şi 2 râuri pe care sunt construite acumulările – 2p (câte 1p pentru
fiecare) (se acordă 1p doar dacă există ambele elemente ale cerinţei: numele acumulării
hidroenergetice şi numele râului).
De exemplu: Lacul Leşu pe râul Iada, Lacul Drăgan pe râul Drăgan, Lacul Munteni pe râul
Iada, Lacul Tarnița pe Someşul Cald, Lacul Fântânele (Mărişelu) pe Someşul Cald, Lacul
Gilău la confluența Someşului Cald cu Someşul Rece etc.
Total 10 puncte
C. 1. a. 3 aglomerații urbane cu o populaţie mai mare de 5 milioane locuitori – 3p;
b. o aglomeraţie urbană cu peste 1 milion de locuitori, situată la mari înălţimi în Munţii Anzi: La
Paz (se acceptă şi Bogota) – 1p.
2. 2 cauze care explică numărul redus de aglomerații urbane cu peste 1 milion de
locuitori în interiorul Americii de Sud – 4p (câte 2p pentru fiecare).
3. o cauză a prezenţei aglomeraţiilor urbane în număr mare pe coasta atlantică a Americii de Sud
- 2p. Total 10 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
- câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acordă doar în situaţia în care candidatul a corelat elementele cerute cu
conŃinutul testului proiectat pentru evaluarea sumativă la finalul anului şcolar.]
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- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă metodico-ştiinţifică, adecvată evaluării sumative
la finalul anului şcolar, a fiecăruia dintre cei şase itemi construiţi
6x2p=12 puncte
- calitatea structurării testului
2 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului de evaluare şi de notare a fiecăruia dintre
cei şase itemi construiţi
6x2p=12 puncte
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PERFECȚIONARE ȘTIINȚIFICĂ. TEZE DE DOCTORAT SUSȚINUTE
PUBLIC DE PROFESORII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERISTAR
IEȘEAN
Prof. dr. Viorel Paraschiv,
Grup Școlar Economic de Turism, Iași
Articolul de față se dorește a fi, mai întâi de toate, un manifest exigent și o evaluare
pozitivă asupra activității de cercetare științifică, finalizată prin susținerea unor teze de doctorat
de către profesorii din învățământul preuniversitar ieșean.
***
Data
Autor
Titlul tezei de doctorat
22.01.2011
Funcțiile de învățământ și educație, cercetare științifică
Tănăsilă V.
și cultură ale așezărilor urbane din județul Iași
Monica-Mihaela
(căs. Vîntu)
Președintele comisiei de doctorat: prof. dr. Octavian Groza, directorul executiv al Școlii
doctorale, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea ”Alex. Ioan Cuza” din Iași
Cercetarea colegei noastre s-a extins pe durata a 6 ani sub îndrumarea prof. dr. em. Vasile
Nimigeanu, iar rezultatele cantitative și calitative au fost sintetizate în 5 capitole funcționale
pentru județul Iași: probleme teoretice și metodologice, învățământul și educația, cercetarea
științifică și inovarea , cultura și analiza SWOT privind funcțiile cercetate.
Probabil una dintre marile dileme inițiale a fost elucidată ”dacă Iașiul mai este, în principal, un
oraș cultural și educațional? Și, dacă este, cam care este contribuția și poziția acestuia în
ierarhiile naționale?” La nivelul județului cercetarea a fost oarecum simplă prin faptul că orașele
și-au dezvoltat aceste funcții doar atunci când numărul locuitorilor o solicită și dacă existau
tradiții în acest domeniu. Zonarea funcțională a orașelor, dinamica numerică a fluxurilor și
titlurilor editate și vândute, contribuțiile la cercetarea științifică națională și internațională,
contextualizarea ierarhică a fiecărei funcții prin raportare cantitativă la întregul teritorial național,
sunt doar câteva dintre reușitele cercetării. Contribuția științifică și relevanța acestei teze de
doctorat în perimetrul educațional ieșean este una importantă drept pentru care o felicităm pe
colega noastră.
***
Data
Autor
Titlul tezei de droctorat
13.03.2010
Studiul argilelor sarmațiene și al formațiunilor
Vieru Florentina
acoperitoare din municipiul Iași, privite ca terenuri de
(căs. Pascariu)
fundare
Președintele comisiei de doctorat: prof. dr. Gabriel Ovidiu Iancu, decan, director al
Școlii doctorale, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea ”Alex. Ioan Cuza” din Iași
Teza de doctorat, de geologie și geotehnică a beneficiat de sprijinul conducătorului științific
prof.dr. Mihai Brânzilă. Lucrarea este structurată pe 7 capitole, analizate interdependent și
funcțional, cele mai importante din punct de vedere strict geologic, fiind cele cu referire la
proprietățile fizice și mecanice ale pământurilor și problemele directe de fundare în aceste tipuri
de ”pământuri dificile” (sensibil-colapsibile și cele cu umflături și contracții mari). Pornind de la
cuantificări de nivel științific precum că cca 70% din terenurile municipiului Iași au o
favorabilitate redusă pentru construcții, cercetarea și analiza practică de teren asupra utilizării
acestor terenuri în câteva puncte eșantionare din orașul Iași este extrem de importantă.
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Cercetarea de teren a cuprins studii asupra fundării directe, a capacității portante a terenului în
regim static, precum și efectul acțiunii seismice asupra capacității portante, cu propuneri și
concluzii care întregesc caracterul aplicativ-științific al cercetărilor, confirmate și prin studiile
de laborator efectuate cu sprijinul Universității din Loeben (Austria). Strict profesional recunosc
că teza este o confirmare a capacității științifice și a utilității reflectării cercetării în practică, dar,
și un feed-back necesar asupra funcționalului acestei relații. Sentimental, teza dnei asistent univ.
dr. Florentina Pascariu, este și mulțumirea profesorului (și a dirigintelui timp de 5 ani!) care se
vede ”depășit” de foștii lui elevi. Florentina a recunoscut că dragostea față de geologie și-a
dezvoltat-o ca elevă la Școala Normală ”Vasile Lupu” și pe durata proiectelor educative cu
cercetașii derulate acolo, cum a fost și acea expediție pe Valea Arieșului și la Muntele Găina,
ocazie cu care s-a vizitat ”Dealul cu Melci” de lângă comuna Avram Iancu. Și, chiar dacă la
început i-a fost foarte greu, tenacitatea ei și capacitatea de integrare într-un colectiv de cercetare,
au demonstrat că ”spiritul normalist” i-a fost suficient să răzbată (dealtfel, ca și în cazul Oanei
Șmadici (Stoleru), tot fostă normalistă, acum asistent dr. la catedra de geografie umană a
universității ieșene).
Mult succes Florentinei pe tărâmul carierei didactice universitare în cadrul
Departamentului de Geologie.

50

RESURSELE DE APĂ DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI
SUCEAVA ŞI VALORIFICAREA LOR ECONOMICĂ
● EXTRASE DIN TEZA DE DOCTORAT – IAŞI, 2009 ●

Dr. Ionel-Daniel Răduianu,
Școala Normală ”Vasile Lupu” - Iaşi
UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ
12.1. Utilizarea apei râurilor
Apa râurilor are cele mai multe şi variate întrebuințări. Este folosită, în mare parte, în
consumul casnic și industrial și, într-o mică măsură, pentru irigarea terenurilor agricole din
sectorul inferior al bazinului. În zona montană forța râurilor este valorificată pentru producerea
energiei electrice.
12.1.1. Utilizarea apei râurilor pentru alimentarea cu apă a așezărilor umane
12.1.1.1. Rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Suceava
Primele descoperiri ce atestă că așezarea era alimentată cu apă prin conducte sunt cele de
la Cetatea de Scaun din 1898, când săpăturile de pe platoul ”Câmpul Șanțurilor” au dus la
descoperirea unei conducte a cărei orientare era dinspre satul Lisaura spre latura de sud a Cetății.
Până în 1960 alimentarea orașului se făcea dintr-o veche captare cu 20 de puțuri
săpate în valea Sucevei la adâncimea de 10 m, cu o stație de filtrare și tratare, apa fiind
pompată într-un rezervor de 600 m3. Din 1960 orașul se alimentează dintr-o captare nouă (zona
Berchișești) situată în albia râului Moldova, având 40 de puțuri. În prezent, municipiul Suceava
dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă format din trei surse de
captare, din care două fac parte din bazinul hidrografic al râului Suceava. Cele trei surse de
captare sunt: Berchișești (amplasată în terasa inferioară a râului Moldova, cea mai
importantă sursă de apă potabilă a orașului Suceava), Mihoveni (în albia majoră a râului
Suceava cu o derivație spre acumularea Mihoveni) și Dragomirna (captarea se face la
suprafață din acumularea Dragomirna) (fig. 21). Populația municipiului Suceava (106.508
loc.), estimată la 83.271 de clienți (2007) și cei 1.300 de agenți economici beneficiază de
alimentare cu apă potabilă 24 de ore pe zi.
Alimentarea cu apă potabilă și industrială a orașului este asigurată de S.C. ACET
S.A. Suceava. Principalii agenți economici care prelevează apă din bazinul hidrografic
Suceava sunt: ACET S.A. Suceava, Servicii Comunale S.A. Rădăuți, SAB S.A. Rădăuți,
ROMUPS S.A. Suceava ș.a.
Sistemul de alimentare cu apă a orașului Suceava are o lungime totală de 183 km și o
vechime cuprinsă între 88 ani și 17 ani (37 km – 88 ani; 31 km – 17 ani). Pentru stocarea
surplusului de apă tratată există 11 rezervoare (1 subteran, 5 semiîngropate – fig. 22, 5
neîngropate).
12.1.1.2. Alte rețele de alimentare cu apă din bazinul hidrografic al râului Suceava
În afară de municipiul Suceava, de departe cel mai mare consumator de apă din
bazinul hidrografic studiat, există și alte rețele de alimentare cu apă a așezărilor umane.
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După orașul Suceava, urmează, ca volum de apă prelevată din râurile bazinului hidrografic
al Sucevei, municipiul Rădăuți (29.373 locuitori, în 2006). Apa potabilă și industrială este
asigurată, în cea mai mare parte, de S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți ce prelevează apă din
râul Pozen cu un debit mediu de 90,3 l/s (2004). Această sursă de apă este completată cu
ape subterane din foraje (fântâni). A treia localitate ca volum de apă prelevat din râuri este
orașul Solca (4.689 locuitori, în 2006). Alimentarea cu apă potabilă a orașului este asigurată de
S.C. ACET S.A. Suceava-Agenția Solca ce prelevează un debit mediu de 15,0 l/s din râul Solca
(apă stocată în acumularea Solca din amonte de oraș).

Fig. 21. Schema generală de alimentare cu apă a municipiului Suceava
(prelucrată după S.G.A. Suceava)

Fig. 22. Rezervor de apă semiîngropat
în cartierul Burdujeni (foto 2009)
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Alimentări cu apă potabilă în sistem centralizat beneficiază și noile orașe din
bazin, cum ar fi: Vicovu de Sus (14.600 loc., în 2006), Liteni (10.131 loc.) și Salcea (9.638
loc.). Există și localități rurale ce beneficiază de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat:
Putna, Verești, Șcheia, Ipotești, Grănicești, Bădeuți-Milișăuți, Botoșana, Iaslovăț, Pătrăuți,
Gălănești, Comănești, Sucevița, Pârteștii de Jos ș.a.
În bazinul hidrografic al râului Suceava s-a contractat în anul 2009, de către agenții
economici (în număr de 31) un volum de 8.301.000 m3 ce au ca sursă apele de suprafață. Cei
mai mari consumatori de apă ce provine din sursele de suprafață sunt: S.C. ACET S.A. Suceava
(5.750.000 m3/an) și S.C. AMBRO S.A. Suceava (1.430.000 m3/an).
12.1.2. Utilizarea apei râurilor pentru irigații
În bazinul hidrografic al râului Suceava apa este folosită pentru irigații într-o pondere
relativ redusă. Irigațiile fiind prezente doar în sectorul inferior al bazinului. Pe teritoriul
bazinului hidrografic al râului Suceava se disting patru sisteme de irigații: Dragomirna,
cu o suprafață de 610 ha, Grănicești - 361 ha, Grigorești-Verești – 702 ha și Liteni-Fălticeni –
324 ha. Din păcate, sistemele de irigații sunt învechite și prezintă diverse stări de degradare.
Ministerul Agriculturii a demarat proiecte de înnoire a sistemelor de irigații din România, dar
costurile ridicate fac ca acestea să fie realizate într-un ritm lent.
12.1.3. Alte utilizări ale apei râurilor
În bazinul hidrografic al râului Suceava se întâlnesc 10 amenajări hidroenergetice, care
au fost cumpărate recent de către S.C. Electromagnetica S.A. de la S.C. Hidroelectrica S.A.
Dintre aceste amenajări, 6 sunt centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP) și 4
microhidrocentrale (MHC). Cea mai mare putere instalată o are CHEMP Vicov (1,200 Mw),
fiind urmată de CHEMP Brodina 1 (0,800 Mw).
12.2. Utilizarea apei lacurilor
Principala modalitate de utilizare a apei lacurilor este piscicultura. Aceasta se
practică atât în mod spontan pentru agrement, cât și în mod organizat, în cadrul iazurilor
special amenajate cum sunt cele de la Costâna (Costâna 1 și Costâna 2) de pe cursul pârâului
Ilișești. Pentru piscicultură se utilizează și apa lacurilor Grănicești, Șerbăuți Mănăstirea
Dragomirna ș.a. S-au amenajat și crescătorii piscicole (Amenajarea piscicolă iaz Dragomirna
– 3,5 ha. Amenajarea piscicolă acumularea Șerbăuți – 24 ha ș.a.). Pentru alimentarea cu apă a
așezărilor umane se utilizează apa lacurilor: Dragomirna, Mihoveni, Solca. Ca rezervor de apă
în agricultură, pentru irigații, se remarcă acumularea Grănicești.
12.3. Utilizarea apelor subterane
În anul 2009 s-a contractat un volum de apă subterană de către agenții economici (în
număr de 18) un volum de
5.166.000 m3. Cei mari consumatori de apă subterană sunt: S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
(3,1 mil. M3/an), S.C. SAB S.A. Rădăuți (600.000 m3/an), S.C. Termica S.A. Suceava (578.000
m3/an) și S.C. EGGER ROMÂNIA S.R.L. Rădăuți (350.000 m3/an). Dintre așezările umane cel
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mai mare consumator de apă subterană din bazinul hidrografic al râului Suceava este orașul
Vicovu de Sus (222.000 m3/an).
CONSIDERAȚII PRIVIND POLUAREA APELOR
13.1. Aspecte generale
În general, conținutul de substanțe chimice din apele râurilor provine din
dizolvarea rocilor în care sunt cantonate apele subterane ce reprezintă surse de alimentare,
din descompunerea resturilor vegetale din păduri, pășuni și fânețe (poluare naturală) sau din
aportul apelor uzate de orice tip (poluare artificială).
13.2. Poluarea naturală
În bazinul hidrografic al Sucevei nu putem vorbi despre o poluare naturală. Însă, în
cazul unor pâraie care traversează zona saliferă de la Cacica (cursul superior al Solonețului,
Blândețu ș.a.), concentrațiile crescute de NaCl ies în evidență în analizele fizico-chimice fără a
fi considerate poluate. Aceste ape se remarcă și prin unele efecte, deoarece însăși denumirile de
tipul ”Soloneț” date râului sau unor localități oglindesc acest lucru.
13.3. Poluarea artificială
Poluarea artificială a apelor de suprafață din bazinul hidrografic al râului Suceava este
însă mai bine pusă în evidență, în special pe sectoarele din aval de marile folosințe care
deversează cantități importante de substanțe nocive (mai ales cursul inferior al râului Suceava,
din aval de municipiul omonim). Poluarea apei râurilor din bazinul hidrografic al râului Suceava
s-a accentuat odată cu dezvoltarea economică a zonei de după 1960, când au apărut numeroase
obiective industriale de prelucrare a resurselor, cu mari emisii și evacuări de substanțe nocive. Â
13.4. Sursele de poluare
13.4.1. Poluarea industrială
Pe teritoriul bazinului hidrografic al râului Suceava s-a dezvoltat, în ultimii 40-50
de ani, o industrie diversificată care valorifică materiile prime locale sau aduse din alte
zone. Dezvoltarea intensivă a industriei în perioada 1970-1990 a indus numeroase fenomene
de poluare a mediului, inclusiv a apei râurilor care au determinat, pe alocuri, atribuirea categoriei
”degradat” unor sectoare ale râurilor.
13.4.1.1. Industria energiei termice și electrice
Centralele termoelectrice sunt mari consumatoare de apă care, în același timp, evacuează
și cantități mari de apă uzată. În cazul termocentralelor, la care nu se prevede recircularea
apei, impurificarea rezultă din evacuarea zgurii și cenușii (ex. C.E.T. Suceava). Analizele
chimice efectuate de Direcția Apelor Siret Bacău pe probe de apă recoltate din foraje în
stratul acvifer de mică și mare adâncime, în apropierea zonelor de depozitare a deșeurilor
provenite de la termocentrala de la Suceava, au evidențiat depășiri frecvente ale C.M.A. la
diverși indicatori (amoniu, sulfați, fier, sodiu).
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13.4.1.2. Industria celulozei și hârtiei
În bazinul hidrografic Suceava se află combinatul de celuloză Ambro S.A.
Suceava, unul dintre cei mai mari poluatori din zonă (fig. 23 şi 24). După reducerea
activităților de producție cu circa 75% în perimetrul combinatului încă există surse de poluare a
apelor subterane.

Fig. 23. S.C. AMBRO S.A. Suceava

Fig. 24. S.C. AMBRO S.A Suceava (foto 2008)

Vechimea și întreținerea necorespunzătoare a acestor depozite determină accidente
nedorite. În anul 2004 dintr-un rezervor metalic al S.C. AMBRO S.A. Suceava s-a scurs
leșie neagră (150 m3) în interiorul halei și o mare parte a ajuns în afara halei care, prin
intermediul canalizării pluviale, a ajuns în râul Suceava.
13.4.2. Poluarea agricolă
Dintre județele Moldovei, Suceava a utilizat în perioada 2003-2006 cea mai mare
cantitate de îngrășăminte naturale (media celor 4 ani fiind de 1.062.303 tone). Zonele agricole
care prezintă risc de poluare cu nitrați pentru sursele de apă din bazinul hidrografic al râului
Suceava sunt: Grănicești (3.129 ha), Dornești (2.273 ha), Bălcăuți (2.523 ha), Frătăuții
Vechi (2.574 ha), Todirești (3.308 ha), conform Raportului privind starea mediului în regiunea
1 Nord-Est (ARPM Bacău, 2006).
13.4.3. Poluarea menajeră
Apele uzate menajere (fig. 25 și 26) reprezintă o sursă importantă de poluare a apelor din
bazinul hidrografic al râului Suceava prin intermediul stațiilor de epurare, care nu epurează apa
decât într-o anumită pondere, sau avem de-a face cu deversări directe în pâraie și râuri.
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Fig. 25. Fig. 26. Colectare ape uzate în orașul Suceava
În bazinul hidrografic studiat există mai multe stații de epurare a apelor menajere, dar și a
celor industriale, cum ar fi cele administrate de: S.C. ACET S.A. Suceava cu mai multe agenții
(Suceava și Solca, în bazinul studiat), S.C.Servicii Comunale S.A. Rădăuți, Primăria Verești ș.a.
La aceste stații de epurare a apelor menajere și industriale se adaugă stațiile de epurare a apelor
industriale din cadrul unor firme comerciale (S.N. a Sării S.A. – Salina Cacica, S.C.SAB S.A.
Rădăuți, S.C. Natur Fruct S.R.L. Dornești ș.a.).
Dintre toate stațiile de epurare din bazinul hidrografic studiat, S.C. ACET S.A.
Suceava deversează cel mai mare volum de ape uzate. Stația de epurare funcționează
necorespunzător, are o capacitate de 2000 l/s, iar debitul mediu evacuat este de 479,053 l/s. În
raport cu criteriile ICPDR unitatea depășește limita impusă la indicatorii fosfor total
(2,554 mg/l) și detergenți sintetici (1,265 mg/l) și fenoli (0,712 mg/l). Această stație
deservește municipiul Suceava caracterizată printr-un număr de 138.300 locuitori echivalenți.
Stația de epurare a beneficiat de lucrări de retehnologizare.
Una dintre problemele acute de protecție a mediului este reprezentată de gestionarea
deșeurilor. Există mari cantități de deșeuri stocate în depozitele urbane, rurale și industriale, care
ocupă mari suprafețe de teren și afectează calitatea mediului, în special a apelor subterane și de
suprafață.
Rampele de gunoi orășenești sunt locuri contaminate datorită vechimii și lipsei generale a
amenajărilor destinate protecției mediului (impermeabilizare, sisteme de colectare și epurare
a apelor pluvial). Unele spații de depozitare a deșeurilor sunt amplasate în apropierea
cursurilor de apă (fig. 27 și 28).
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13.5. Calitatea apelor
13.5.1. Calitatea apelor curgătoare
Râul Suceava în secțiunile Brodina, Mihoveni și Ițcani s-a încadrat în clasele I și II de
calitate la toți indicatorii analizați, iar în secțiunea Liteni în clasele II-IV (clasa a IV-a în 2005).
Râul Soloneț, datorită clorurilor și amoniului, se încadrează în clasa a III-a de calitate, iar râul
Pozen s-a încadrat, pe toată perioada analizată, în clasele de calitate IV și V.
Din punct de vedere biologic (al indexului saprob), râul Suceava s-a încadrat în clasa I de
calitate în secțiunea Brodina, respectiv a II-a în secțiunile Ițcani și Liteni, iar râul Pozen se
încadrează în clasa a III-a de calitate în secțiunea Satu Mare.
13.5.2. Calitatea apei lacurilor
În bazinul hidrografic al râului Suceava se determină lunar calitatea apei a două lacuri,
respectiv Dragomirna și Solca. Cele două acumulări sunt folosite pentru alimentarea cu apă
a municipiului Suceava, respectiv a orașului Solca.
13.5.3. Calitatea apelor subterane
Calitatea apelor subterane, conform Legii 311/2004, a fost necorespunzătoare în perioada
2004-2009* în zonele următoare (Sursa: Agenția de Protecție a Mediului Suceava):
 de supraveghere de pe platformele economice:
o S.C. Termica S.A. – CET Suceava (13 foraje analizate) a înregistrat depășiri la indicatorii:
duritate totală (2007), CCOMn (2004-2007), cloruri (la F2, F3, F4, F5, F6, F7 – zgură, F1 –
incintă; 2007-2009), sulfați (2007), amoniu (F2, F5, F6 – incintă, F3, F5, F6, F7 – zgură, 20042009), fier (F2 – zgură), sodiu (F6, F7 – zgură, F1 – incintă; 2009) etc.;
o S.C. Ambro S.A. Suceava (10 foraje analizate) a înregistrat depășiri la: amoniu (2004,
2009), pH (F13; 2008-2009); duritate totală (2007), CCOMn (2007), O2 dizolvat (F6, F9,
F11; 2007-2008), sulfați (F11, F13; 2004-2009), fier (F13; 2007-2008), azotați (2004), azotit
(2009) etc.
 de alimentare cu apă:

57

o Măneuți – S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți a înregistrat depășiri la: duritate totală (20072008).
13.5.4. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafață și a celor subterane
În bazinul hidrografic al râului Suceava s-au distins, în perioada 2006-2008 (conform
Agenției de Protecție a Mediului Suceava), mai multe zone critice:
 râul Suceava – aval evacuare ape uzate provenite de la Stația de epurare orășenească
administrată de S.C. ACET S.A. Suceava, tronson Tișăuți – confluență cu râul Siret;
 pârâul Pozen – aval evacuare ape uzate provenite de la Stația de epurare municipală
Rădăuți,
administrată de S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți;
 zona Ipotești – Lisaura – prezența nitraților în apele subterane;
 Pârteștii de Jos – depășirea clorurilor în apele subterane ș.a.
13.6. Repartiția teritorială a secţiunilor și punctelor de monitorizare a calității apei
Bazinul hidrografic al râului Suceava este monitorizat de către Sistemul de Gospodărire a
Apelor Suceava. Pe teritoriul bazinului hidrografic studiat există 16 secțiuni de monitorizare a
apelor de suprafață (fig. 29). Situația monitorizării calității apei din bazinul hidrografic al râului
Suceava de către SGA Suceava se prezintă astfel: 5 secțiuni de ordinul I, 3 secțiuni de ordinul
II, 2 secțiuni pe lacurile de acumulare și 30 foraje pent ru apele subterane (foraje de
supraveghere, foraje de alimentare cu apă și foraje de studiu hidrogeologic).
Agenția de Protecție a Mediului Suceava (APM) dispune, pe râul Suceava, de 13 secțiuni
de control, cum ar fi: Brodina, Dornești-amonte, Dornești-aval, Milișăuți, Sârghiești, Pod
Costâna, Mihoveni, amonte pârâul Vătafu-pârâul Cetății, Ițcani, Tișăuți, amonte ISCIP Verești,
aval ISCIP Verești și Liteni (fig. 30).

Fig. 29. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață din bazinul hidrografic
al râului Suceava
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Fig. 30. Rețeaua de monitorizare a râului Suceava de către A.P.M. Suceava
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RETROSPECTIVE
RETROSPECTIVA GEOGRAFIEI IEŞENE
Istoricul şi evoluţia organizării învăţământului geografic la Iaşi
Prof.univ. dr. Ioan Donisă
În anul 2004 se împlinesc o sută de ani de când se ţin cursuri de geografie la Universitatea din
Iaşi. Numai o sută de ani ? Nu e cam puţin ? Doar scrieri geografice de mare valoare au apărut
încă din Antichitatea greacă iar în Apusul Europei – etalonul epocii noastre – au apărut
universităţi cu aproape 1000 de ani în urmă. Da, dar şi la aceste universităţi vârsta catedrelor de
geografie nu depăşeşte cu mult 100 de ani. Dealtfel, şi la noi, ca şi în alte părţi, începuturile
activităţii geografice sunt mult mai vechi decât înfiinţarea catedrelor universitare de geografie.
Se poate vorbi astfel despre o etapă a activităţii geografice anterioare organizării învăţământului
universitar, activitate care s-a desfăşurat în toate provinciile româneşti.
Premisele
Astfel, în secolul al XVI-lea braşoveanul Johannes Honterus a întocmit o hartă a Transilvaniei
şi a scris o Cosmografie care a fost publicată în 36 de ediţii, dintre care 3 tipărite la Braşov iar
celelalte - în unele dintre marile oraşe europene, servind ca cel mai răspândit manual de
geografie din acele timpuri. Alt transilvănean, Nicolae Olahus, nepot al lui Ioan de Hunedoara şi
descendent şi al familiei domnitoare a Drăculeştilor din Ţara Românească, a fost primul învăţat
de origine română care a descris, în secolul al XVI-lea, toate teritoriile locuite de români.
În anul 1700, s-a tipărit, la Padova în Italia, Harta Ţării Româneşti, întocmită de către stolnicul
Constantin Cantacuzino căruia i se atribuie şi un ”Dicţionar geografic româno-italian” (C.
Tagliavini). Dintre moldoveni, pentru secolul al XVII-lea, poate fi menţionat Nicolaie Milescu,
care îşi începuse studiile la Şcoala Domnească de la ”Trei Ierarhi” şi le desăvârşise la
Constantinopol. Ajuns la curtea ţarului Rusiei, a fost trimis ca sol la (Pekin) Beijing, prilej cu
care a întocmit o Descriere a Chinei iar în ”Jurnalul de călătorie” a înserat multe informaţii
geografice despre Siberia, teritoriu pentru care a întocmit şi o hartă de certă valoare.
Cel care a sporit faima geografiei româneşti a fost domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir,
prin realizarea unui plan al Constantinopolului, a unei schiţe panoramice şi profile topografice în
Caucaz şi îndeosebi prin ”Descrierea Moldovei”, elaborată la cererea Academiei din Berlin, al
cărei membru fusese ales, lucrare însoţită de o hartă originală a Moldovei ce a fost imprimată în
Olanda, în 1737.
Sfârşitul secolului al XVIII-lea a adus şi tipărirea, la Viena, a unui Atlas întocmit de către
Gheorghe Golescu. Tot către sfârşitul acestui veac, în 1785, a fost tipărit la Iaşi manualul lui
Amfilohie Hotiniul, ”De obşte gheografie”, care cuprindea şi o sumară descriere a Moldovei şi a
oraşului Iaşi. Apariţia acestui manual indică sporirea rolului geografiei în învăţământul în limba
română, învăţământ care câştiga teren în raport cu cel de limbă greacă din Academia Domnească,
înfiinţată la Iaşi în anul 1640. Menţionăm că un exemplar din acest manual a fost dăruit de către
M. Eminescu lui Ion Creangă în anul 1878, aşa cum atestă însemnarea făcută pe el de către însuşi
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I. Creangă. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, s-a dezvoltat nu numai învăţământul primar
şi secundar în limba română, ci şi cel superior, prin transformarea Academiei Domneşti în
Academie de filologie şi ştiinţe (1802) şi îndeosebi prin cursul de inginerie predat în limba
română de către Gh. Asachi (1814 – 1821) şi înfiinţarea Academiei Mihăilene (1834), cu
învăţământ în limba română. Cerinţele învăţământului în limba română au stimulat întocmirea şi
publicarea de manuale de geografie. Aşa au fost publicate ”Geografia elementară” de V. Fabian
(1842), ”Geografia ţărilor” de D. Gusti (1843). Totodată, au fost elaborate şi importante lucrări
cartografice, cum a fost ”Atlasul” publicat de Gh. Asachi (1838), ”Charta Principatelor Unite ale
României cu teritoriile vecine” (1859), de ing. Gh. Filipescu-Dubău şi prof. Anton ParteniAntonin. Un rol cu totul remarcabil l-a jucat predarea cursului de geografie de către Gr.
Cobălcescu la ”Şcoala Fiilor de Militari” din Iaşi, în perioada 1866 – 1890 şi publicat cu titlul
”Geografia fisică a Daciei moderne” (1878). În anul 1879 a fost tipărit la Iaşi manualul
”Geografia judeţului Iaşii pentru Clasa a II-a primară urbană şi pentru clasa a II-a rurală, de
ambe secse”, întocmit de institutorii V. Răceanu, Gh. Ienăchescu şi I. Creangă. Studiile
geografice speciale au început la Iaşi prin geologul Sava Athanasiu, cu lucrarea
”Morphologische Skizze der Nord-Moldauischen Karpathen” (1899). Înfiinţarea, în 1860, la Iaşi,
a primei universităţi moderne din România a dat un avânt deosebit dezvoltării învăţământului,
prin pregătirea de specialişti şi prin crearea unei emulaţii generale în domeniul ştiinţific.
Consolidarea învăţământului geografic s-a realizat prin introducerea, în 1874, a
geografiei ca obiect de studiu în învăţământul gimnazial, precum şi a unei note la geografie între
cele 17 note ale bacalaureatului în Litere şi Ştiinţe. Lipsea însă pregătirea geografică superioară.
Interesul faţă de geografie creştea în mod constant încât, în anul 1875, s-a înfiinţat Societatea
Română de Geografie, una dintre primele din lume de acest fel. Societatea a stimulat cercetarea
geografică a teritoriilor româneşti şi chiar a unor teritorii străine, a sprijinit elaborarea şi
publicarea a 32 dicţionare geografice ale judeţelor şi a Marelui dicţionar geografic al României şi
a început editarea unui Buletin anual în care se înserau studii, conferinţe, dări de seamă ale
societăţii. În această amplă activitate erau implicate însă persoane care veneau din afara
geografiei. Lipsea geografia din universităţi şi de aceea Societatea de Geografie şi Ministerul
Cultelor şi al Instrucţiunii Publice au instituit burse de studii pentru tineri care să studieze
geografia la universităţi străine.
Începuturile
În asemenea context, în anul 1884, la Facultatea de Filozofie şi Litere a Universităţii din
Iaşi a fost înfiinţată Catedra de Istorie Antică, Epigrafie şi Geografie, cu a cărei suplinire a fost
însărcinat Petre Răşcanu, devenit titular în anul 1886. Nu ne-au rămas informaţii dacă P.
Răşcanu a predat cursuri de geografie şi anume ce fel de geografie.
Geografia era privită cu destul interes întrucât prin legea din 1898 Secţia de Istorie de la
facultatea menţionată era transformată în Secţie de Istorie-Geografie, studenţii având
posibilitatea să aleagă ca specialitate principală fie istoria, fie geografia. De menţionat că licenţa
în geografie s-a menţinut la Facultatea de Filozofie şi Litere până după primul război mondial.
Prin urmare, se poate spune că Geografia şi-a făcut intrarea în Universitatea din Iaşi în
anul 1884 – când a apărut în componenţa unei catedre universitare, şi-a consolidat poziţia în anul
1898 – când a căpătat rangul de secţie combinată cu Istoria şi s-a introdus licenţa în Geografie la
Facultatea de Filozofie şi Litere.
Instituţionalizarea
Înfiinţarea Catedrei de Istorie Antică, Epigrafie şi Geografie se baza, desigur, şi pe necesitatea

61

istoricilor de a localiza diversele evenimente din trecut şi pe ideea că geografia este deci sclava
istoriei
–
ancilla
historiae,
promovându-se
astfel
geografia
descriptivă.
Dar se simţea nevoia şi de o geografie explicativă, care să cerceteze relaţiile cauzale din
sistemul material natură-societate. Aşa se face că, la 10 iunie 1892 consiliul Facultăţii de Ştiinţe
cerea înfiinţarea unei catedre de geografie la facultatea respectivă. În plus, dezvoltarea
învăţământului gimnazial şi liceal necesita tot mai mulţi profesori calificaţi, care să predea
geografia. De aceea, la Seminarul Pedagogic al Universităţii din Iaşi (care fusese înfiinţat la 1
noiembrie 1899) a început, în 1902, pregătirea didactico-pedagogică pentru predarea geografiei
la care au participat studenţi şi licenţiaţi ai facultăţilor de Litere şi Ştiinţe (în anul 1902, 2
licenţiaţi în Ştiinţe naturale şi 2 licenţiaţi ai Facultăţii de litere au ţinut lecţii curente şi lecţii de
probă în specialitatea geografie iar în 1903 alţi 3 au ţinut lecţii de probă şi au absolvit Seminarul
Pedagogic).
Cursul de Metodica Geografiei a fost încredinţat lui Ştefan Popescu, care urmase geografia la
universităţi din Germania. Născut la 30 martie 1863 la Râmnicu Sărat, Ştefan Popescu a urmat
cursurile liceale şi universitare la Bucureşti, luându-şi licenţa în matematici în anul 1889. După
ce a funcţionat ca profesor de matematici şi geografie la diverse şcoli din Bucureşti, Târgovişte şi
Râmnicu Sărat, în anul 1899 Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice i-a acordat bursa
„Iosif Niculescu” pentru a studia geografia în străinătate. A urmat cursuri de geografie şi
geologie la Leipzig (1899–1902) şi la Berlin (1902–1903) audiindu-i pe marii geografi Friedrich
Ratzel şi Ferdinand von Richthofen. În 1903 şi-a luat doctoratul la Leipzig cu o teză despre
evoluţia văii Oltului. Între timp, la 1 septembrie 1902 a fost transferat la Iaşi ca profesor de
matematică la Şcoala Normală „Vasile Lupu” şi profesor de geografie la Şcolile Comerciale de
fete.
Venit la Iaşi, Şt. Popescu a fost atras imediat de viaţa universitară dar a trebuit să susţină un
colocviu, la Facultatea de Ştiinţe, pentru echivalarea doctoratului. În 1902 a început să predea
cursul de Metodica predării geografiei la Seminarul Pedagogic. În 15-17 ianuarie 1904 a susţinut
şi examenul de abilitare ca docent universitar în specialitatea geografie pe lângă Facultatea de
Ştiinţe din Iaşi, în faţa unei comisii din care au făcut parte şi profesorii Ion Simionescu şi Simion
Mehedinţi. Ca urmare, la 13 februarie 1904 a fost numit docent universitar în specialitatea
Geografie.
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe relua problema înfiinţării Catedrei de geografie şi Şt. Popescu
cerea aprobarea de a ţine un curs liber de geografie pentru studenţii Secţiei de Ştiinţe naturale.
Senatul universităţii a aprobat cererea „considerând marea însemnătate a unui asemenea curs”,
care pentru prima oară se ţine la această Universitate şi la 9 martie 1904 Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii publice a aprobat ţinerea cursului.
Statornicirea Geografiei ca disciplină distinctă de studiu la Universitatea ieşeană s-a făcut
în anul 1904, prin introducerea cursului de Geografie la Facultatea de Ştiinţe.
Deschiderea cursului de geografie a coincis cu desfăşurarea, la Iaşi, a lucrărilor primului
Congres al profesorilor de geografie din România. Lecţia inaugurală Locul geografiei între
ştiinţe, însemnătatea ei educativă a fost ţinută de Ştefan Popescu în cadrul acestui Congres, la 13
aprilie 1904 şi cursul liber a continuat până în 1907. În paralel, Ştefan Popescu preda cursuri de
Geografie şi de Metodica Geografiei şi în cadrul Seminarului Pedagogic unde, în 1907, era
menţionat conferenţiar. La 4 mai 1907 Senatul Universităţii, unit cu Consiliul Facultăţii de
Ştiinţe, i-a acordat gradul de agregat plătit de stat. Dintr-un memoriu adresat de către Şt. Popescu
decanului Facultăţii de Ştiinţe, în care se expune amănunţit programa cursului liber, rezultă că a
predat lecţii de Geografie generală, Geografie fizică, Antropogeografie şi Geografie regională

62

(Europa), câte 1–2 ore săptămânal. Având în vedere însă importanţa cursului şi calităţile
ştiinţifice şi didactice ale lui Şt. Popescu, la 4 mai 1907 Senatul universităţii a aprobat trecerea
geografiei în rândul cursurilor obligatorii de la Facultatea de Ştiinţe. Cu acest prilej, activitatea
lui Şt. Popescu a fost elogiată de către profesorii Ion Simionescu, Petru Poni şi Paul Bujor.Ca
semn al preţuirii de care se bucura profesorul ieşean este delegat, de către Ministerul
Instrucţiunii, să participe la al X-lea Congres Internaţional de Geografie şi la lucrările Comisiei
Polare care urmau să se ţină la Roma în octombrie 1911. Moartea prematură, la 5 septembrie
1911, a curmat însă o activitate rodnică şi deosebit de promiţătoare.
Încă de pe când se afla în Germania, Şt. Popescu a început să publice acolo lucrări de
geografie ca Studii economico-geografice din Marea Britanie şi Contribuţii la istoricul formării
văii Oltului (teza sa de doctorat). Dintre lucrările publicate în ţară menţionăm Localizarea
industriilor în România, Numărul în geografie, Încercări asupra Metodicei Geografiei în Cursul
Secundar. În treacăt fie spus, încă înainte de a pleca în Germania a avut serioase preocupări de
metodica matematicilor, traducând o asemenea carte şi efectuând un experiment pedagogic prin
începerea studiului matematicii cu geometria şi elaborând un manual de geometrie plană.
Prin activitatea sa, Ştefan D. Popescu a pus piatra de temelie a geografiei la Universitatea din
Iaşi. Moartea sa timpurie a rupt însă un fir care s-a reînnodat cu greu.
Rămasă vacantă, Catedra de geografie a fost suplinită de către geologul Ion Simionescu, din
1911 până în 1914, când acesta s-a mutat la Bucureşti, fiind numit secretar general la Ministerul
Instrucţiunii. Atunci suplinirea a fost preluată de către zoologul Ion Borcea, care a onorat-o până
în 1916. Suplinirea catedrei de către cei doi iluştri profesori a fost benefică pentru evoluţia
geografiei ieşene căci, deşi nu aveau o pregătire geografică propriu-zisă, ei au legat strâns
învăţământul geografic de ştiinţele naturii. Dealtfel, despre calitatea remarcabilă a cursului
predat de Ion Simionescu ne putem da seama din publicarea lui, mai târziu (1937), sub titlul
”Ţara noastră. Oameni, locuri, lucruri.” I. Simionescu s-a preocupat şi de organizarea unui
Laborator de geografie, obţinând pentru acesta o cameră şi un coridor în clădirea veche a
universităţii. Prin sprijinul profesorilor din Facultatea de Ştiinţe şi prin eforturi personale, I.
Simionescu a dotat laboratorul de geografie cu mobilier, cărţi, reviste şi instrumente necesare
procesului didactic.
În 1916, în atmosfera sumbră a primului război mondial, s-a ivit o perspectivă luminoasă
pentru geografia ieşeană prin ocuparea, prin concurs, a catedrei vacante de către George Vâlsan.
Din cauza stării de război, noul titular nu a putut ţine cursuri la Universitatea din Iaşi, dar s-a
preocupat de organizarea Laboratorului de geografie, după cum mărturisea el însuşi într-o
scrisoare către G. T. Kirileanu şi a semnat lucrări ştiinţifice ca profesor la Universitatea din Iaşi.
Prin noua organizare a învăţământului superior, în 1918 s-a creat Secţia de Geografie la
Universitatea din Iaşi, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Prin această reglementare se menţineau
cursurile de bază (Geografia fizică generală, Geografia României, Geografia descriptivă a
continentelor - Europa) şi cursurile secundare (Geologie-Paleontologie, Zoologie şi
Zoogeografie, Botanică sistematică şi Geografie botanică) pe care studenţii geografi le urmau la
Secţia de Ştiinţe Naturale. Pentru întregirea pregătirii, s-au introdus cursuri noi la Secţia de
Geografie (Antropogeografie, Geodezie – Topografie - Cartografie, Istoria geografiei, Fizică
generală-Magnetism). Durata de şcolarizare era stabilită la 3 ani. După cum se poate constata,
planul de învăţământ asigura o temeinică pregătire a studenţilor îndeosebi în domeniul geografiei
fizice, în timp ce domeniul geografiei umane era deficitar. Cursurile de geografie puteau fi
urmate şi de către studenţii de la Facultatea de Litere şi Filozofie care doreau să poată preda şi
geografia, pe lângă istorie, în învăţământul liceal.
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La chemarea Universităţii din Cluj-Napoca, în 1919, G. Vâlsan a acceptat să plece în
noul centru universitar românesc, unde a organizat o strălucită activitate geografică. Să
menţionăm, totuşi, că decizia lui G. Vâlsan de a părăsi Iaşul s-a datorat, în parte, şi amărăciunii
provocate de faptul că i-a fost luat geografiei spaţiul pe care şi el se străduise să-l organizeze.
Geografii ieşeni au ţinut să serbeze scurta trecere a lui G. Vâlsan pe la catedra de geografie
ieşeană şi l-au omagiat, în 1995, printr-o sesiune ştiinţifică dedicată centenarului naşterii sale, cu
participarea fostului său asistent de la Bucureşti, profesorul Nicolae Popp.
Şi, iarăşi, a rămas vacantă Catedra de geografie, fiind suplinită, din nou, de către I. Simionescu
şi I. Borcea, la reluarea cursurilor după război, în toamna anului 1919.
Consolidarea
Curând însă avea să se deschidă o perioadă înfloritoare pentru geografia ieşeană. La 1
decembrie 1920 a fost numit suplinitor al Catedrei de geografie Mihai David, care, devenit titular
la 1 octombrie 1922, a organizat şi îndrumat întreaga activitate geografică de la Universitatea
ieşeană până la 22 octombrie 1944, când a fost demis din motive politice. Mihail David se
născuse la 21 mai 1886 în familia modestului factor poştal şi mic negustor din Negreştii
Vasluiului. După cuvenitul popas în şcoala primară din localitatea natală, prin concurs riguros,
Mihail David a devenit elevul bursier ce avea să termine Liceul Internat din Iaşi, ca şef de
promoţie, în anul 1906. În acelaşi an s-a înscris ca student la Secţia de Ştiinţe Naturale de la
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, luându-şi licenţa în anul 1910. Aici a avut profesori
străluciţi şi a fost fascinat de personalitatea lui Ion Simionescu de care s-a ataşat temeinic şi care,
la rându-i, preţuindu-l în mod deosebit, l-a adus ca asistent la Catedra de geologie şi
paleontologie. Cum în acea vreme I. Simionescu suplinea şi Catedra de geografie, a fost şi M.
David numit preparator-desenator (1 noiembrie 1913) la această catedră, post în care a rămas şi
în vremea când devenise titular G. Vâlsan, demisionând în 1920, când i s-a încredinţat suplinirea
catedrei.
„Să-şi găsească cineva calea vieţii lui e lucrul cel mai de preţ în lumea asta” scria Mihai
David, într-un omagiu dedicat lui Simion Mehedinţi, în 1939, după ce el îşi găsise demult şi îşi
urma calea ştiinţifică, graţie marelui Ion Simionescu. După cum avea să mărturisească în 1944,
hotărâtoare pentru calea vieţii lui a fost lecţia de deschidere a cursului de Geologie al lui I.
Simionescu, din toamna anului 1908: „ieşind aproape uluit de la această deschidere de curs, am
pornit în neştire, nu spre casa care era în partea de jos a oraşului, ci spre dealul Copoului, unde în
amurgul împurpurat al asfinţitului, priveam cum se desfăşoară departe creasta zimţuită a
Carpaţilor cu transparenţa de ametist. Şi în acea minunată privelişte şi cu sufletul atâta de răscolit
de ceea ce auzisem de la maestru, mi-am statornicit cărarea vieţii, fiindcă până atunci nu eram
încă dumerit pe ce drum de muncă să apuc. Şi iată aşa a început între mine şi profesorul I.
Simionescu o legătură care, în al doilea an de studiu geologic, s-a întărit prin statornicirea mea la
laboratorul condus de el. Şi au trecut ani de rodnică ucenicie în care sufletu-mi s-a legat din ce în
ce mai puternic de personalitatea sa, de la care nu puteai învăţa decât binele şi frumosul”.
După absolvirea facultăţii, în 1910, a avut marea satisfacţie de a deveni coleg de cancelarie cu
foştii săi profesori de la Liceul Internat din Iaşi, unde a predat Ştiinţele naturale până în anul
1912, când a fost încadrat ca asistent suplinitor la Catedra de Geologie şi Paleontologie de la
Universitatea din Iaşi, revenind alături de iubitul lui magistru – I. Simionescu. A satisfăcut
serviciul militar la Regimentul 4 Vânători, Iaşi, urmând apoi Şcoala de ofiţeri de rezervă la
Bucureşti.
Vremurile erau tulburi şi, în 1913, a fost mobilizat făcându-şi datoria de ostaş încât a fost

64

decorat cu ”Avântul Ţării”. În acelaşi an, la 1 noiembrie, a fost numit preparator-desenator
suplinitor la Catedra de Geografie, care rămăsese vacantă prin moartea, în 1911, a lui Ştefan
Popescu şi era suplinită de I. Simionescu. A fost acesta un moment de răscruce, care a dat o nouă
orientare căii pe care şi-o alesese sub înrâurirea maestrului său. De acum înainte, viaţa şi
activitatea lui M. David se vor împleti tot mai strâns cu destinele geografiei ieşene.
Soarta a vrut să-l menţină încă puternic ancorat în domeniul geologiei deoarece, la 15 ianuarie
1913, a fost numit suplinitor la Catedra de Geologie şi Paleontologie, unde a predat şi cursul de
Agrogeologie la Secţia agricolă până în anul 1916, când a fost mobilizat din nou. Ca ofiţer, cu
gradul de căpitan în rezervă, a participat activ la război, la un moment dat fiind luat prizonier dar
a fost eliberat de bravul său caporal încât au luat ei prizonieri pe inamici. Episodul este
menţionat pe o fotografie pe care i-a dat-o ostaşului, ca semn de recunoştinţă. Pentru participarea
la campanie a fost decorat cu ”Războiul de Întregire – bareta Ardeal”, cu ”Egreta Mihai
Viteazul” şi cu ”Coroana României (cavaler)”.
Revenit la viaţa civilă, şi-a continuat activitatea la Facultatea de Ştiinţe, pregătindu-şi
doctoratul în geologie pe care l-a luat în mod strălucit cu teza „Cercetări geologice în Podişul
Moldovei”, în iunie 1919. Se părea că îi este definitivată calea pe tărâmul geologiei dar nu a fost
aşa, deoarece, la 1 ianuarie 1920, a fost numit suplinitor al Catedrei de Geografie care rămăsese
vacantă iarăşi prin plecarea, la Cluj-Napoca, a lui George Vâlsan.
De data aceasta cariera universitară a lui M. David s-a înscris mai temeinic în domeniul
geografiei, fără părăsirea definitivă a geologiei. Devenit suplinitorul catedrei, i se aprobă demisia
din postul de asistent desenator de la Catedra de Geografie, la 1 februarie 1920, dar, în acelaşi
an, primeşte două numiri noi la catedra de Geologie şi Paleontologie: asistent provizoriu, la 1
aprilie şi şef de lucrări (însărcinat), la 1 octombrie. Tot în acel an, a început să suplinească şi
conferinţa de Agrogeologie (devenită, în 1929, Catedra de Agrogeologie şi pedologie), predând
cursuri studenţilor de la Secţia Agricolă până în anul 1930, când această catedră a început a fi
suplinită de către Nicolae Florov. A mai suplinit Catedra de geologie în perioada 1929-1931 şi
apoi în 1941-1944. Numit profesor la Catedra de geografie, M. David şi-a concentrat toate
forţele şi priceperea pentru organizarea temeinică a învăţământului şi a cercetării geografice, fără
a rupe legăturile cu geologia.
Putem aprecia ca benefice împrejurările care au făcut ca M. David să-şi desfăşoare
activitatea în domeniile înrudite ale geologiei şi geografiei, întrucât a legat strâns geografia
ieşeană de geologie şi de ştiinţele naturale pe plan didactic şi a folosit cu mult succes metodele
geografice pentru descifrarea structurii geologice, precum şi datele geologice pentru explicarea
realităţii geografice în cercetarea ştiinţifică. Preluând Catedra de geografie, M. David a fost
nevoit să pornească de la un teren aproape gol în materie de organizare deoarece nu moştenise
decât o sală cu un dulap şi cca. 100 de cărţi, fără nici un fel de material didactic, după cum a
mărturisit el însuşi mult mai târziu. Întrucât în anul universitar 1924–1925 numărul studenţilor
Secţiei de Geografie ajunsese deja la 114, M. David a obţinut închirierea unei clădiri în str.
Codrescu, Nr. 11 în care a organizat Laboratorul de geografie cu o sală de curs şi de lucrări
practice, o bibliotecă, o sală de material didactic şi cabinete pentru cadrele didactice. Abia în
1934 i s-a repartizat Secţiei de geografie, mai întâi provizoriu şi apoi definitiv, un spaţiu adecvat
în aripa nouă a clădirii universităţii. Împreună cu colaboratorii, M. David a organizat temeinic
acest spaţiu dotându-l cu mobilier trainic şi perfect adecvat, cu numeroase cărţi, reviste de
specialitate, hărţi, planşe, instrumente şi aparate necesare procesului didactic şi cercetării
ştiinţifice. A organizat o bibliotecă de specialitate şi un laborator fotografic, încadrând un
excelent fotograf care a realizat o impresionantă colecţie de fotografii documentare. În felul
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acesta, M. David a reuşit să creeze o bază materială care asigura condiţii optime procesului
didactic şi cercetării ştiinţifice.
Din 1920 şi până în 1944, M. David a predat cursuri de Geografie fizică generală şi de
Geografia României. Trei dintre studenţii săi – Gh. Filip, I. Dandescu şi I. Gugiuman - au
litografiat cursul despre Atmosferă (1930) şi pe cel de Morfologie terestră (1933). Din aceste
cursuri şi din mărturiile unora dintre foştii săi studenţi, rezultă că prelegerile lui M. David se
caracterizau prin claritate, logică impecabilă şi îmbinau analiza profundă cu largi sinteze care
ofereau studenţilor înţelegerea cauzală a realităţii geografice. Pentru ilustrarea şi exemplificarea
faptelor, el recurgea la numeroase exemple din România, după observaţiile proprii.
Pentru aprofundarea cunoştinţelor, a organizat un seminar în cadrul disciplinei Geografia
României. Studenţii prezentau lucrări cu subiecte din geografia patriei şi apoi se purtau discuţii
vii şi cuprinzătoare. La seminar participau toate cadrele didactice ale Secţiei de Geografie şi,
după ce discutau studenţii, profesorul dădea cuvântul cadrelor, începând cu cel mai tânăr. La
sfârşit el făcea completări şi ample sinteze pe tema discutată. În felul acesta, seminarul stimula
atât pe studenţi, cât şi cadrele didactice să cerceteze bibliografia şi să mediteze asupra temei
tratate. Dealtfel, pentru stimularea participării studenţilor la activitatea geografică, M. David a
sprijinit înfiinţarea, în 1930, a Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir”.
M. David a condus şi lucrări practice, punând accent pe deprinderea citirii hărţilor
topografice
şi
analiza
geomorfologică
în
teren
şi
în
laborator.
O importanţă deosebită se acorda excursiilor de studiu organizate cu studenţii la sfârşit de
săptămână în apropierea Iaşului sau în perioade mai lungi (10–18 zile), în timpul verii, în diferite
regiuni din ţară. Pentru a întregi pregătirea studenţilor, M. David a iniţiat înfiinţarea conferinţelor
de Geografie umană, Geografie regională, Geografie istorică, Topografie, care au fost încadrate
cu specialişti de profil (conf.dr. Gh. I. Năstase, conf.dr. N.Lupu, conf.dr.Emil Diaconescu,
conf.dr. Scarlat Panaitescu).
În anul 1938, prin Legea de raţionalizare a învăţământului superior, la Secţia de
Geografie s-au creat două catedre: Catedra de geografie fizică şi Geografia României, al cărei
titular a rămas M. David, şi Catedra de geografie generală şi Geografie umană, a cărei suplinire a
fost încredinţată conferenţiarului dr. Gh. Năstase. Totodată însă s-au desfiinţat conferinţele de
Topografie-Cartografie şi de Geografie istorică (I. Gugiuman precizează că ar fi fost ”Istoria
geografiei”).
Pentru specializarea cadrelor, M. David a obţinut introducerea doctoratului în geografie la
Universitatea din Iaşi încât, în perioada 1938–1944, sub conducerea sa şi a profesorului Gh.
Năstase, au fost elaborate 5 teze de doctorat (Gh. Năstase, N. Lupu, V. Tufescu, N. Şenchea, I.
Gugiuman). Deoarece o instituţie ştiinţifică fără o publicaţie proprie este mută, M. David a iniţiat
publicarea periodicului Lucrările Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir” din care au apărut 4
volume în perioada 1938–1942, vicisitudinile războiului impunând încetarea editării.
Înţelegând importanţa deosebită a geografiei ca disciplină de învăţământ, Mihai David a
apreciat că, pe lângă calitatea profesorilor pe care îi pregătea la Universitate, un rol important îl
au manualele şcolare. De aceea a depus eforturi mari pentru asigurarea unei înalte ţinute
ştiinţifico-metodice întregii serii de manuale de geografie. Împreună cu P.N. Mirodescu au
elaborat zece manuale de geografie, dintre care nouă au fost tipărite în primă ediţie în anul 1933
şi unul – în 1938, fiind scoase apoi numeroase ediţii. Opt manuale constituiau seria completă
pentru învăţământul liceal, iar două dintre ele au fost destinate şcolilor comerciale. Prin calitatea
deosebită a tuturor acestor manuale, Mihai David a adus o valoroasă contribuţie la perfecţionarea
învăţământului geografic şi la ridicarea prestigiului acestei discipline de învăţământ.
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În afară de activitatea didactică şi ştiinţifică de la catedrele de geografie şi geologie, M. David
a fost solicitat intens în activităţi organizatorice şi de conducere, atât în cadrul Universităţii, cât
şi în afara ei. În perioada 1922–1933, M. David a funcţionat şi ca director al Căminului de
studenţi, depunând eforturi susţinute pentru crearea de condiţii cât mai bune pentru viaţa
tinerilor, ocupându-se intens şi de educaţia lor. Experienţa căpătată a valorificat-o apoi ca
membru al Comisiei căminelor şi cantinelor studenţeşti a Senatului Universităţii, în perioada
1933–1937.
Apreciindu-i calităţile de bun organizator şi integritatea morală, la 1 decembrie 1926 Senatul
Universităţii l-a numit Administrator-delegat al Universităţii, funcţie pe care a onorat-o până la 1
octombrie 1929. Facultatea de Ştiinţe l-a delegat ca membru al Senatului Universităţii pentru
perioada 1938–1941.
În urma gravelor evenimente politice din ianuarie 1941, prin Decretul Nr. 167, a fost
numit rector al Universităţii din Iaşi cu începere de la 29 ianuarie. Aceasta a fost o sarcină foarte
grea deoarece trebuia să asigure desfăşurarea normală a activităţii academice într-o atmosferă
politică tulbure şi apoi în condiţii de război. În calitate de rector, M. David s-a străduit să asigure
condiţiile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică, a făcut
intervenţii susţinute pentru obţinerea de fonduri, a ajutat studenţii lipsiţi de mijloace materiale şi
i-a încurajat pe cei merituoşi, a apărat interesele cadrelor didactice, dând dovadă de omenie şi de
curaj civic. În primăvara anului 1944, când Iaşul a intrat în zona frontului, a fost nevoit să
organizeze evacuarea Universităţii, cu tot personalul şi cu toată averea ei materială. În acest fel,
Catedra şi Laboratorul de geografie au ajuns la Zlatna, în Munţii Apuseni. Acolo i-a parvenit lui
M. David ordinul prin care, începând cu data de 22 octombrie 1944, era demis din învăţământ,
fiind
astfel
printre
primele
victime
ale
epurării
pe
motive
politice.
Pe lângă vasta sa activitate didactică şi organizatorică, M. David a desfăşurat şi o intensă
muncă de cercetare ştiinţifică, aducând valoroase contribuţii la cunoaşterea geologiei şi
geografiei unor însemnate regiuni din teritoriul patriei. În urma unor asidue observaţii de teren şi
cercetări de laborator, el a elaborat scheme logice de descriere şi interpretare a evoluţiei
reliefului în lumina teoriei ciclurilor geografice pentru Podişul şi Subcarpaţii Moldovei, pentru
Carpaţii Orientali şi pentru Podişul Transilvaniei. Multe dintre observaţiile lui s-au dovedit reale
şi unele interpretări sunt acceptate şi astăzi. Valoarea sa ştiinţifică a fost recunoscută de timpuriu,
prin alegerea sa, în 1922, ca membru al Comitetului Societăţii Regale Române de Geografie şi a
fost consacrată prin alegerea, la 31 mai 1935, ca membru corespondent al Academiei Române. A
fost şi membru titular al Academiei de ştiinţe din Bucureşti. La 1 aprilie 1944 a fost numit
membru permanent al Institutului de Geografie, la a cărei fondare contribuise şi el. Conducând
Secţia Iaşi a Institutului, a organizat cu regularitate şedinţe de comunicări, prezentând el însuşi
lucrări
originale
şi
participând,
cu
înalta
sa
competenţă,
la
dezbateri.
Demis în 1944, M. David a fost pensionat abia la 1 noiembrie 1945, dar, în 1948, a fost nevoit
să prezinte un amplu şi dramatic memoriu pentru a-şi apăra drepturile în faţa unei comisii de
revizuire a pensiilor. Din iunie 1952 şi până la 1 mai 1954 a lucrat la instituţii de cercetare şi
proiectare, conducând studiile geotehnice asupra teritoriului oraşului Iaşi în vederea
documentării planului de sistematizare urbană.
Decesul subit, la 26 iunie 1954, a curmat activitatea profesorului Mihai David,
organizatorul învăţământului şi cercetării geografice moderne la Universitatea din Iaşi.
Geografii ieşeni l-au omagiat pe M. David, organizând o sesiune ştiinţifică la Iaşi (21 martie
1986, cu 8 comunicări dintre care 6 prezentate de geografi de la Iaşi) iar la 12 mai același an, au
participat cu 3 comunicări, la sesiunea organizată la Academia Română, la Bucureşti.
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Alături de M. David, la dezvoltarea geografiei la Universitatea din Iaşi a avut un rol important
şi Gheorghe I. Năstase. Acesta se născuse la 16 februarie 1896 (stil nou) dintr-o veche familie de
răzeşi din Hristici-Soroca. Copilăria şi-a petrecut-o în satul neaoş românesc, păstrător al vechilor
tradiţii, pe care nu reuşise să le distrugă silnicia ocupaţiei ruseşti şi care s-au încrustat în sufletul
fraged de copil încât şcolile ruseşti nu au putut să le estompeze. După ce a urmat şcoala primară
în satul natal, a continuat studiile la gimnaziul din Soroca şi apoi la Şcoala Normală din Cetatea
Albă, căpătând calificarea de învăţător. După cum povestea el însuşi, situaţia materială modestă a
familiei îl obliga ca, în timpul vacanţelor, să mediteze pe fiul unei familii mai înstărite. Înrolat în
armata rusă, în perioada 1915-1917 a ajuns la gradul de locotenent şi apoi căpitan în rezervă, în
timpul Primului Război Mondial, fiind ataşat la un comandament de divizie.
Marile frământări ale revoluţiei ruse i-au deschis calea luptei pentru cauza naţională şi socială
a românilor, îndeosebi a ţărănimii din mijlocul căreia se ridicase. Încă din luna martie 1917 a
început să colaboreze la ziarul ”Cuvîntul Moldovenesc”, care era considerat port-drapelul
mişcării naţionale a românilor basarabeni. A publicat în acest ziar articole pe teme agrare şi
naţionale. Astfel, în articolul ”Despre moldovenii înstăriţi„, publicat la 23 aprilie 1917,
deplângea înstrăinarea unor compatrioţi care, deşi intraţi în rândurile intelectualităţii, nu îşi
îndeplineau îndatoririle faţă de poporul lor: „Ieşiţi din poporul moldovenesc, hrăniţi şi învăţaţi
din munca şi sudoarea lui, aceşti oameni sunt datori să-şi ridice glasul şi să ceară pentru poporul
care le-a dat viaţă drepturile care i se cuvin. Unde sunt aceşti oameni? De ce nu se aude glasul
lor? Ei tac, ei sunt nepăsători de soarta neamului din care au ieşit, ei nu simt durerea şi necazurile
pe care le-a îndurat neamul nostru... Astăzi a sunat ceasul când aceşti fii rătăciţi trebuie să se
întoarcă în sânul poporului moldovenesc şi să-şi puie toate puterile pentru a-l ajuta să-şi croiască
altă soartă”. Militanţii grupaţi în jurul acestui ziar au fondat, la 12 martie 1917, Partidul Naţional
Moldovenesc. Programul acestui partid a fost adoptat de către diferite adunări populare şi
organizaţii profesionale, ducând la trezirea conştiinţei naţionale încât, în frământările din vara şi
toamna anului 1917, s-a creat ”Sfatul Ţării„, care a fost inaugurat la 21 noiembrie 1917. Pentru
convingerile sale patriotice şi pentru activitatea depusă la ziarul ”Cuvântul Moldovenesc„, Gh.I.
Năstase a fost ales membru al ”Sfatului Ţării”. Devenit secretar al Comisiei agrare a ”Sfatului
Ţării”, a participat activ la elaborarea ”Legii agrare”, pe care o considera ca temelie a Unirii cu
Ţara.
La 22 ianuarie 1918, ”Sfatul Ţării” a votat proclamarea Republicii Moldova Independentă şi
Suverană, anunţată prin declaraţia din 24 ianuarie 1918. La 27 martie 1918, Gh. Năstase s-a
numărat printre membrii Sfatului care au votat unirea cu România. La sfârşitul războiului Gh. I.
Năstase a fost desemnat secretar al delegaţiei ”Sfatului Ţării” la Conferinţa de pace de la Paris,
în primăvara anului 1919. A contribuit la redactarea memoriului „La question de la Bessarabie”,
adresat Conferinţei şi în care se demonstra legitimitatea unirii. În 1920 a publicat articolul
„Basarabia la conferinţa de pace”, în revista ”Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială”, în care
menţiona necesitatea studiilor istorice şi geografice care să aducă la cunoştinţa lumii europene
realităţile Basarabiei. Ca numeroşi alţi tineri basarabeni, dornici să-şi desăvârşească studiile în
patria întregită, în 1919, Gh. Năstase a venit la Universitatea din Iaşi, înscriindu-se la Secţia de
Istorie-Geografie a Facultăţii de Litere şi Filozofie. Prin calităţile intelectuale deosebite şi
stăruinţa în studiu, s-a făcut remarcat încât, la 1 noiembrie 1920 (Adresa Nr. 112932/1920), deşi
era student abia în anul II, a fost încadrat ca asistent suplinitor la Catedra de geografie, suplinită
atunci de către M. David. Aceasta l-a orientat definitiv către geografie încât, după ce susţinuse
licenţa în specialitatea Istorie-Geografie, la Facultatea de Litere şi Filozofie în 1923, a susţinut şi
licenţa în Geografie la Facultatea de ştiinţe, în anul 1924. A fost trimis la Sorbona, în acelaşi an,
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pentru pregătirea doctoratului, dar din cauza îmbolnăvirii soţiei a trebuit să întrerupă stagiul în
1926, înainte de definitivarea tezei. Între timp, la 1 ianuarie 1925, a fost numit conferenţiar
suplinitor de Antropogeografie, iar la 1 februarie a fost numit şi asistent provizoriu la
Laboratorul de studii geografice. Încadrarea lui Gh. Năstase la Catedra de Geografie a avut o
mare importanţă pentru geografia ieşeană. Până atunci Catedra fusese ocupată sau suplinită
efectiv de către un geograf cu baze matematice (Ştefan Popescu), geologi (Ion Simionescu, M.
David) şi un biolog (Ion Borcea). Pentru prima dată, la Catedra de Geografie venea şi un
specialist cu pregătire istorică. În felul acesta s-a realizat o fericită îmbinare a direcţiei umaniste
cu cea naturalistă în geografia ieşeană, asigurându-se premisele unui învăţământ şi ale unei
cercetări geografice de o valoare deosebită. Pregătirea istorică îi deschidea lui Gh. Năstase, mari
posibilităţi de manifestare în domeniul geografiei umane, aşa după cum pregătirea geologică şi
naturalistică a lui M. David îi permitea acestuia să abordeze, cu mult succes, problemele de
geomorfologie.
După întoarcerea de la Paris, Gh. Năstase şi-a continuat activitatea didactică şi de
cercetare ştiinţifică de înaltă ţinută şi, la 1 mai 1929, a fost numit şi asistent definitiv la
Laboratorul de studii geografice. Pe baza unor laborioase studii ale documentelor istorice şi
cercetări de teren, a definitivat teza de doctorat intitulată ”Peuce. Contribuţii la cunoaşterea
geografică, fizică şi omenească a Deltei Dunării în antichitate”, pe care susţinut-o cu succes la 24
mai 1932, obţinând primul titlu de doctor în geografie acordat de Universitatea din Iaşi. Acest
titlu a permis să fie numit conferenţiar titular definitiv de Antropogeografie, cu începere de la 1
iulie 1932 (Adresa Nr. 93305 din 16 VII 1932).
Prin Legea din 4 noiembrie 1938 s-a înfiinţat, la Universitatea din Iaşi, Catedra de
Geografie generală şi Geografie umană, al cărei suplinitor a fost numit Gh. I. Năstase, cu
începere de la 1 decembrie 1938. În urma concursului susţinut, a fost numit titular al catedrei,
onorând-o de la 1 octombrie 1939, până în anul 1948, când a fost epurat pe motive politice. Din
aceleaşi motive, a fost arestat la 15 august 1948 şi a fost ţinut în detenţie timp de 11 luni, fără
proces. Eliberat, profesorul Gh. Năstase a rămas fără susţinere materială, fiind nevoit să facă
traduceri din literatura de specialitate, îndeosebi din limba rusă, pentru cadrele universitare. Abia
în anul 1955 a fost încadrat ca şef de sector la Institutul de Geologie şi Geografie al Academiei,
institut la a cărui fondare contribuise în 1944, când s-a numărat între membrii permanenţi.
Probabil că, la numirea lui Gh. Năstase la Institutul de Geologie şi Geografie, s-a ţinut
seama şi de necesitatea unui geograf bun cunoscător al limbii ruse, deoarece se viza realizarea
”Monografiei geografice a R. P. Române”, în colaborare cu Institutul de Geografie al Academiei
de Ştiinţe a Uniunii Sovietice. Deşi nu a fost trecut între autorii acestei lucrări, profesorul Gh.
Năstase a participat la toate expediţiile de observaţii la teren şi la discutarea tuturor textelor,
asigurând traducerea lor. El a combătut cu argumente puternice ideile eronate ale unor geografi
sovietici, îndeosebi în discuţiile la volumul al II-lea, de geografie umană care, dealtfel, nici nu a
mai fost difuzat ci a fost dat la topit după ce fusese deja tipărit. A adoptat această atitudine atât
din
spirit
patriotic,
cât
şi
din
respect
pentru
adevărul
ştiinţific.
În cariera sa didactică, profesorul Gh.I. Năstase a predat cursuri de Geografie omenească a
României, Principii de geografie umană, Populaţiile Africii şi ale Americii şi Geografie generală.
În anul 1927 a litografiat Cursul de Etnografie, pe care l-a scris cu mâna lui în întregime. A
condus lucrări practice de Geografie umană, Morfologie terestră, Antropogeografie. A îndrumat
realizarea multor lucrări de licenţă şi a unor teze de doctorat în geografie. A condus numeroase
excursii de studii geografice. Profesorul Gh. Năstase avea un adevărat cult pentru concizia şi
claritatea expunerilor şi scrierilor sale. Iată ce scria fostul său student, Nicolae Poni, în revista
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”Viaţa Basarabiei”: „Am asistat la cursul profesorului Năstase şi de la primele vorbe am fost
impresionat de simplitatea expunerii. Redă subiectul scurt şi cuprinzător, în cuvinte pe care le-ar
putea înţelege şi un ascultător nepregătit. Îţi povesteşte bogăţiile României noastre aşa cum ar fi
vorbit un ţăran moldovean despre gospodăria lui. În ochii savantului se aprinde scânteia
umorului nesecat al ţăranului basarabean, iar gluma sănătoasă a unei întâmplări trăite vine să-ţi
întărească mai adânc amănuntul ştiinţific”. Profesorul Gh. Năstase a iubit cu patimă meleagurile
natale şi a desfăşurat o migăloasă cercetare ştiinţifică pentru cunoaşterea lor, publicând unele
lucrări, la manuscrisul altora trudind până la sfârşitul vieţii. A adus valoroase contribuţii la
cunoaşterea unor aspecte geografice şi istorice ale populaţiei Moldovei, demonstrând
argumentat, fără patimă, continuitatea populaţiei româneşti, perioadele instalării şi rolul unor
naţionalităţi conlocuitoare pe care le-a apreciat obiectiv şi cu respect, respingând unele afirmaţii
tendenţioase şi nefondate ştiinţific. Obiectivitatea ştiinţifică a profesorului Gh. Năstase era
subliniată în următorii termeni de către Karl Kurt Klein, în recenzia asupra lucrării ”Ungurii în
Moldova la 1646” după Codex Bandinus: „lucrarea lui Năstase… este mai matură şi absolut
liberă de judecăţi pripite. Încă o dată: regretăm că vechiul element săsesc ramâne cu totul în afară
de câmpul de cercetare a lui Năstase şi am dori ca unul din cercetătorii noştri saşi să-şi ia sarcina
de-a se ocupa de această chestiune cu aceeaşi imparţialitate şi obiectivitate cu care Năstase a
lucrat despre Unguri”. În lucrările de geografie a populaţiei, pe lângă o serie de documente
istorice, profesorul Gh. Năstase a făcut apel la analiza cadrului geografic care i-a permis, adesea,
să lămurească şi să explice repartiţia, mişcările şi evoluţia unor grupe umane. În felul acesta
îmbina între ele probleme de geografie a populaţiei cu cele de geografie istorică, în multe cazuri
folosind vechi documente cartografice şi istorice pentru a reconstitui trăsăturile geografice ale
unor regiuni. În acest sens sunt de menţionat îndeosebi lucrările dedicate Deltei Dunării şi
regiunilor din vecinătatea Mării Negre. Format la şcoala geografică naturalistică de la Iaşi şi elev
al lui Emm. de Martonne, Gh. Năstase s-a angrenat şi în cercetări de geografie fizică, publicând
studii care şi astăzi pot constitui modele de urmat. În toată opera ştiinţifică a profesorului Gh.
Năstase se evidenţiază grija pentru precizie, atenţia acordată şi celui mai mărunt aspect, care,
uneori, poate deveni relevant. Stilul lucrărilor, până şi formularea titlurilor, vădesc aceeaşi
preocupare de claritate, de evitare a echivocului sau confuziei. Meticulozitatea în lucru exprima
ascuţitul său spirit analitic şi cultul pentru adevărul ştiinţific. Şi după pensionarea de la Institutul
de Geologie-Geografie, profesorul Gh. Năstase a continuat să vină zilnic la Secţia de geografie a
Universităţii „Al.I. Cuza”, lucrând la elaborarea unui studiu de toponimie asupra Basarabiei, dar,
spre marele nostru regret, nu se ştie ce s-a întâmplat cu acel studiu. Prezenţa profesorului Gh.
Năstase în Secţia de Geografie a fost benefică pentru toţi geografii ieşeni şi îndeosebi pentru cei
tineri, pe care i-a îndrumat şi i-a sprijinit prin discutarea critică a studiilor şi prin traducerile din
şi în limbile străine. La 28 decembrie 1985, profesorul Gh. I. Năstase şi-a găsit obştescul sfârşit.
Decesul său a însemnat dispariţia unui mare patriot român, care nu şi-a trădat convingerile şi
idealurile, dar şi a unui mare geograf care a realizat o îmbinare excepţională între geografia
fizică, geografia umană şi geografia istorică. În anul 1996, la Secţia de geografie a Universităţii
ieşene, a fost organizată o sesiune ştiinţifică la 100 ani de la naşterea lui Gh. Năstase, sesiune la
care au participat fiica şi fiii profesorului.
Reformarea
Dramaticele schimbări politice şi social-economice din România de după 1944 au afectat
puternic şi soarta geografiei ieşene, deschizând o nouă etapă în evoluţia ei.
Astfel, reforma învăţământului din anul 1948 a adus schimbări organizatorice dar şi de
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conţinut prin modificarea planurilor de învăţământ, cu introducerea unor discipline politicoideologice. S-a înfiinţat Facultatea de Istorie-Geografie cu două secţii: Secţia de Istorie şi Secţia
de Geografie la care se menţineau două catedre: cea de Geografie generală umană şi economică
şi cea de Geografie fizică şi Geografia României. Pe lângă disciplinele care figurau, în general,
în planul anterior, s-a introdus un curs de Geografie economică şi politică şi alte noi discipline de
profil
dar
şi
cursuri
de
limbă
rusă
şi
discipline
politico-ideologice.
Doar după numai doi ani, în 1950, s-a înfiinţat Facultatea de Geologie-Geografie, care a
preluat Secţia de geografie de la fosta Facultate de Istorie-Geografie. Conţinutul învăţământului
a fost modificat din temelii, introducându-se numeroase discipline geologice, biologice, de
chimie, fizică, matematici superioare, ceea ce a întărit puternic pregătirea naturalistică a
studenţilor dar a rămas deficitară pregătirea în domeniul geografiei umane.
În anul 1956 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, cu o secţie de
Geografie fizică, cu durata studiilor de 5 ani, şi o secţie mixtă, de Ştiinţe Naturale-Geografie, cu
durata studiilor de 4 ani. În 1960, numele facultăţii a fost schimbat în Facultatea de BiologieGeografie şi s-au înfiinţat două secţii mixte: Geografie-Biologie şi Biologie-Geografie care au
dispărut în 1966. Tot atunci, la Secţia de geografie s-a diversificat pregătirea prin înfiinţarea unor
grupe de specializare.
În perioada 1951–1966 a funcţionat doar o singură Catedră de geografie dar, după aceea,
până în 1972 au existat 3 catedre: Catedra de Geografie fizică şi Climatologie (şef de catedră
prof.dr.doc. I. Gugiuman); Catedra de Geografie regională şi Geomorfologie (şef de catedră
prof.dr.doc. C. Martiniuc) şi Catedra de Geografie economică (şef de catedră prof.dr.doc. I.
Şandru) dar din 1972 s-a revenit la 2 catedre - una de Geografie fizică (şef de catedră prof. I.
Gugiuman) şi una de Geografie economică (şef de catedră prof. I. Şandru) pentru ca din 1974 să
rămână iarăşi una singură.
Se poate spune că din anul 1977 s-a deschis o altă etapă în evoluţia geografie ieşene, când
s-a înfiinţat Secţia de Geografie-o limbă străină, în cadrul Facultăţii de Biologie, Geografie şi
Geologie, pe lângă specialitatea principală geografică, studenţii optând pentru una din limbile
franceză, engleză, germană şi rusă, ca specialitate secundară. Pe lângă modificările majore din
anii 1948–1956, modificări importante au survenit în cazul înfiinţării secţiilor mixte, îndeosebi a
celor de Geografie-o limbă străină. Introducerea celei de a doua specializări a necesitat reduceri
ale numărului de discipline geografice. Cu toate restricţiile şi dificultăţile existente, prin
strădaniile profesorului I. Şandru s-a reuşit stabilirea şi menţinerea unor contacte cu geografia
mondială prin participarea la congresele Uniunii Geografice Internaţionale (I. Şandru, V.
Băcăuanu), prin colaborarea cu geografii sovietici la elaborarea Monografiei Geografice a R. P.
Române (V. Sficlea, I. Şandru, C. Martiniuc, Gh. Năstase, I. Sârcu, I. Şandru), prin colaborarea
la realizarea unor ample lucrări publicate în Franţa (I. Şandru), prin predarea de cursuri în
străinătate (I. Şandru), prin trecerea doctoratului la Leningrad (M. Apăvăloaie), stagii de
specializare în Belgia (I. Donisă, D. Chiriac) şi în Franţa (Al. Ungureanu) şi schimburi de
studenţi la practică de teren (cu universităţile din Debreţin, Tiraspol şi Lublin). Legături
importante s-au stabilit prin intermediul ”Cursurile de vară”, organizate prin stăruinţa lui I.
Şandru şi care au avut iniţial o tematică referitoare la Geografia României şi cu participarea unor
prestigioşi geografi din Europa, ca şi prin participarea a numeroşi geografi ieşeni la ”Colocviile
franco-române”, inaugurate în 1968. Prin acordarea titlului de ”Doctor Honoris Causa” ilustrului
geograf francez George Chabot şi prin participarea la evocarea lui Emm. de Martonne,
organizată la Universitatea din Cluj-Napoca, geografii ieşeni şi-au exprimat preţuirea şi
recunoştinţa faţă de geografia franceză.
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Înflorirea
Ultima etapă, deocamdată, s-a deschis în anul 1990. Această perioadă a adus schimbări
importante în geografia ieşeană sub toate aspectele. Pe plan organizatoric, pe lângă combinaţia
cu o limbă străină, s-a revenit şi la o Secţie de geografie. Din 1994, s-a înfiinţat un modul
francofon, la care, toate cursurile se predau în limba franceză, şi, o secţie de Ştiinţa mediului,
transformată ulterior în Geografia mediului. Din 2004 s-a înfiinţat şi secţia de Planificare
teritorială. În plus, s-au înfiinţat cursuri postuniversitare încât, în prezent, există masterate de
Ştiinţa solului şi de Mediu actual şi dezvoltare durabilă, cu durată de 4 semestre, precum şi studii
aprofundate de Geografie umană, cu durata de 2 semestre. În etapa 1990–2004 s-a produs o
creştere accentuată a numărului de cadre didactice (46), al secţiilor de specializare (8) şi al
studenţilor (1450). Pe plan organizatoric, s-a ajuns la un număr de trei catedre (la nivelul anului
2002) – Geografie fizică (şef catedră prof.dr. Gh.Romanescu), Geografie umană şi Geografie
regională (şef catedră prof.dr. I. Muntele), Geografia mediului (şef catedră prof.dr. Irina
Ungureanu) - şi la asamblarea lor într-un Departament de Geografie (Director prof.dr.
V.Nimigeanu). În paralel cu modificările organizatorice şi de conţinut ale învăţământului, s-au
petrecut şi importante prefaceri în corpul didactic. Sporirea accentuată a numărului de discipline
incluse în planurile de învăţământ a impus încadrarea unui personal mai numeros, cu
specializarea în domenii noi dar şi plasarea în sarcina altor catedre a disciplinelor ajutătoare.
Bineînţeles că toate schimbările organizatorice menţionate au fost însoţite şi de modificări ale
planurilor de învăţământ. O modificare importantă s-a produs în anul 1990, prin eliminarea
disciplinelor
politico-ideologice
şi
diversificarea
disciplinelor
de
profil.
S-au depus eforturi susţinute pentru racordarea geografiei ieşene la geografia europeană şi
mondială. Prin specializarea unor tineri în străinătate, prin invitarea unor geografi străini care au
ţinut cursuri şi conferinţe, prin sporirea ponderii disciplinelor de geografie umană şi îndeosebi
prin debarasarea de constrângerile politico-ideologice, încât s-a produs o descătuşare pe plan
conceptual
şi
geografia
ieşeană
şi-a
sporit
valenţele
ştiinţifice.
S-au reluat pe scară mult mai largă şi s-au extins continuu legăturile cu geografia mondială,
îndeosebi cu cea europeană. Un număr sporit de cadre didactice, cercetători şi studenţi au
efectuat stagii de studii, de practică şi de cercetare în diverse ţări. Ca urmare, unele cadre tinere
au obţinut diplome de studii aprofundate în Franţa (O. Groza, I. Muntele, Simona Niculescu, A.
N. Roman) şi în Elveţia (C. Iaţu). S-au susţinut teze de doctorat în Franţa (O. Groza, Simona
Niculescu, A.N. Roman). Cadre didactice au ţinut cursuri în străinătate (Al. Ungureanu, O.
Groza, Irina Ungureanu, I. Muntele, Gh. Romanescu, C.Iaţu, A.N.Roman, Simona Niculescu) şi
au colaborat la realizarea unor lucrări monografice de anvergură (O. Groza, Al. Ungureanu, I.
Şandru).
Totodată, unor personalităţi geografice remarcabile din străinătate (Jean-Bernard Racine,
Violette Rey, Denis Baize) şi din ţară (P. Gâştescu, Gr. Posea) le-au fost acordate titluri onorifice
ale Universităţii ieşene, unii ţinând cursuri speciale pentru studenţi şi cadre didactice (Violette
Rey,
Micheline
Hotyat,
Jean-Paul
Amat,
Pierre
Dumolard).
Au fost invitaţi geografi străini care au ţinut cursuri şi conferinţe (prof. dr. Micheline Hotyat,
de la Universitatea Paris IV-Sorbonne, prof. dr. Jean-Bernard Racine, de la Institutul de
Geografie al Universităţii din Laussanne – Elveţia, prof. dr. André Dauphiné, de la Institutul de
Geografie al Universităţii din Nisa – Franţa, prof. dr. Violette Rey, de la Şcoala Normală
Superioară din Lyon – Franţa, prof. dr. Claude Lacour, de la Universitatea Bordeaux III – Franţa,
prof. dr. Thérèse Saint Julien, de la Universitatea Paris I-Sorbonne, prof. dr. Claude Grasland, de
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la Universitatea Paris VII, prof. dr. Denis Baize, de la Universitatea din Orlèans, conf. dr.
Beatrice von Hirschhausen, de la Şcoala Normală Superioară din Lyon (Franţa), Micheline şi
Eugen Cosinschi, de la Institutul de Geografie al Universităţii din Laussanne (Elveţia) ş.a.
Majoritatea cadrelor tinere au beneficiat de stagii de pregătire şi de cercetare în Franţa (O.
Groza, V. Donisă, C.Iaţu, I. Muntele, A.N.Roman, Gh. Romanescu, A. Grozavu, Şt.Kocsis), în
Suedia (Daniela Precupanu), în Norvegia (Carmen Donisă), în Finlanda (V. Donisă), în Marea
Britanie (Gh. Romanescu, D.Condorachi), în Canada (V. Donisă, A.N. Roman), în Germania
(Gh. Romanescu), în Elveţia (V.Donisă, O.Groza, C.Iaţu, I.Muntele, D.Talambă).
Pe lângă efectuarea de stagii de specializare şi de cercetare, doi geografi ieşeni s-au
perfecţionat în Franţa prin pregătirea şi susţinerea tezelor de doctorat la Universitatea Paris IV
Sorbonne: Simona-Luminiţa Teodoreanu-Niculescu – teza ”Approche géographique de la
dynamique des paysages du Plateau de Fălticeni (Roumanie) par la télédétection” (2002);
Aurelian Nicolae Roman – teza ”Entre géosystème et paysages: une approche
multidimensionnelle.
La
Plaine
de
la
Moldavie”
(2003).
După 1989 a continuat schimbul de cadre didactice şi studenţi cu Universitatea din Tiraspol,
până la conflictul armat din anul 1992. În schimb s-a produs o adevărată explozie a schimburilor
de studenţi cu universităţi din Europa Vestică, îndeosebi în cadrul programelor SOCRATES–
ERASMUS, Leonardo da Vinci ş.a. În perioada 1992–1998, prin colaborarea cu Universitatea
Paris VII, un număr însemnat de studenţi ieşeni au efectuat stagii de practică de teren în diverse
regiuni ale Franţei şi studenţi francezi au efectuat practică în România. Din 1998, până în 2004,
98 studenţi şi un masterand au efectuat câte 4–5 luni şi chiar câte 9 luni de stagii la 14
universităţi
din
Franţa,
Belgia,
Italia,
Suedia,
Danemarca,
Grecia.
Intensificarea legăturilor internaţionale a avut ca rezultat şi o înnoire metodologică importantă
prin recurgerea la informatizarea accentuată a culegerii, gestionării şi prelucrării informaţiilor
geografice. Predarea de cursuri de Informatică şi de Sisteme Informaţionale Geografice (V.
Donisă, A.N.Roman, D.Condorachi) a permis iniţierea cadrelor didactice tinere, a cercetătorilor
şi a studenţilor în mânuirea calculatorului electronic. Achiziţia pachetelor de programe IDRISI şi
TNT Mips, ca şi a unor imagini satelitare LANDSAT şi SPOT au oferit condiţii pentru ca
geografii ieşeni să treacă efectiv la utilizarea acestor mijloace moderne în cercetarea geografică.
Utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice şi a Teledetecţiei a prilejuit şi elaborarea unor
teze de doctorat asupra perfecţionării metodologiei de lucru (V. Donisă, A.N. Roman) sau cu
utilizarea tehnicilor S.I.G. şi a teledetecţiei în studiul unor regiuni din România (Simona
Niculescu, A.N. Roman – teze susţinute la Paris- D. Condorachi, C. Patrichi, Mihai-Ciprian
Mărgărint–teze susţinute la Iaşi). Se lucrează în prezent la alte teze folosind tehnologia S.I.G. şi
teledetecţia (A. Ursu, B. Roşca, V. Căpăţână, D. Căpitan, I.Minea, I.Stângă ş. a.).
Latura cantitativă în cercetarea geografică a fost accentuată şi prin introducerea cursului de
Statistică (V. Donisă, O. Groza, M. Apetrei) încât s-au intensificat preocupările cantitative
manifestate încă din etapa 1948–1989 (V. Nimigeanu, O Groza, I.Muntele, O. Groza, G.
Ţurcănaşu).
În perioada postbelică, o problemă dificilă a fost cea a perfecţionării cadrelor prin
doctorat. Din 1944 şi până în 1964, la Universitatea din Iaşi nu a existat posibilitatea susţinerii
doctoratului în geografie. De aceea, un număr de 7 geografi ieşeni (V. Băcăuanu, N. Barbu, I.
Donisă, I. Hârjoabă, Maria Schram, Maria Pantazică, I. Sârcu) şi-au susţinut doctoratul la
Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde exista singurul conducător de doctorat în
geografie – profesorul Tiberiu Morariu. După ce profesorii ieşeni au primit conducerea de
doctorat s-au susţinut o serie de lucrări în geografie nu numai de către geografi din România, ci
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şi din străinătate. S-au diversificat şi specializările din domeniul doctoratului în geografie. În
prezent există 12 conducători de doctorat cu 4 specializări (I. Şandru, Al. Ungureanu, V.
Nimigeanu – Geografie umană; N. Barbu, I. Donisă, I. Hârjoabă, C. Rusu – Geografie fizică;
Elena Erhan - Climatologie; Irina Ungureanu – Geografia mediului; I. Ichim, I. Ioniţă, Maria
Rădoane – Geomorfologie). De-a lungul anilor s-au produs importante schimbări şi în baza
materială a geografiei. Dacă M. David şi colaboratorii săi organizaseră un spaţiu adecvat în
clădirea veche a Universităţii, în anul 1963, graţie eforturilor depuse de către prorectorii Ioan
Şandru şi Elena Jeanrenaud, precum şi de către decanul Petre Jitariu, Facultatea de BiologieGeografie s-a mutat într-un spaţiu nou, proiectat şi utilat în mod special pentru necesităţile
învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aceste domenii. S-au înfiinţat laboratoare noi, săli de
seminar, amfiteatre şi biblioteci cu săli de lectură şi depozite adecvate.
Datorită finanţării din granturi şi din taxe şcolare, în ultimii trei ani (2001-2004) s-au realizat
importante lucrări de amenajare şi dotare a spaţiului Departamentului de Geografie. Deja au
început să apară dificultăţi deoarece spaţiul rămâne deficitar faţă de creşterea numărului de
studenţi. Dacă în perioada interbelică numărul studenţilor geografi ajunsese la peste 200, în anii
’70 scăzuse la 100. O creştere s-a produs după 1977, prin apariţia dublei specializări dar o
adevărată explozie s-a înregistrat în ultimii ani, prin introducerea sistemului de studii cu taxă şi
prin înmulţirea specializărilor încât, în anul universitar 2003–2004, la cele 8 secţii s-a ajuns la un
număr total de 1308 studenţi, la care se adaugă 58 licenţiaţi înscrişi la cele 2 specializări prin
studii postuniversitare, la două specializări prin masterat şi una prin studii aprofundate.
După 1990, s-au făcut eforturi susţinute pentru dotarea laboratoarelor cu tehnică de calcul şi
cu soft-uri din cele mai performante, cu aparatură şi cu mobilier adecvat. Au fost înfiinţate noi
laboratoare dotate cu tehnică de calcul pentru uzul doctoranzilor şi cercetătorilor sau al
studenţilor iar cabinetele cadrelor didactice au fost dotate şi ele cu tehnică de calcul complexă şi
au fost racordate la reţeaua de calculatoare realizată de V. Donisă şi Şt. Kocsis (1994) şi
dezvoltată ulterior. Întreg spaţiul Departamentului de Geografie a fost renovat şi modernizat şi au
fost amenajate două amfiteatre noi.
Pentru sprijinirea practicii de teren a studenţilor şi a cercetării, la iniţiativa prof.dr.
Gh.Lupaşcu şi cu ajutorul d-lui M. Amăriucăi, au fost preluate şi amenajate corespunzător staţiile
meteorologice din Rarău (jud. Suceava) şi de la Tulnici (jud. Vrancea).
În pragul împlinirii a 100 ani de la înfiinţarea Catedrei de Geografie, se poate afirma că
există premise ca în următorul secol geografia ieşeană să funcţioneze la parametrii ştiinţei şi
învăţământului pe plan european şi mondial.
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NOTE EDITORIALE
Publicarea unor articole în această revistă conferă autorilor un punctaj specific revistelor
de specialitate a cadrele didactice cu ISSN :
Revista „Repere geografice” se poate distribui în două tipuri de formate, la alegere:
- format electronic - distribuit la posesorii adreselor electronice de e-Mail, care-şi
manifestă dorinţa şi ne transmit aceste adrese la redacţie);
- format tipărit (numai la cei ce doresc să aibă revista tipărită la preţul solicitat de
PIM, fără adaosuri suplimentare).
Această publicaţie de specialitate are caracter non-profit, se tipăreşte doar la solicitarea
profesorilor care publică articole sau care manifestă interes pentru documentare ştiinţifică şi
didactică. Costul revistei tipărite este stabilit în funcţie chitanţa sau factura eliberată de
operatorul de „tip PIM”, fără nici un adaos faţă de decontul PIM.
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic, folosind adresa de e-mail:
„ lipate_emil@yahoo.com ”, respectând şi următoarele condiţii:
- textul se lucrează cu diacritice, doar în format A4 standard, font Times New Roman,
mărimea 12 (style Normal 12 pt), margini 1 cm; mărimea lucrării va fi între 1- 5 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 font Times New
Roman 11 pt, Bold, italic, 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 să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi
rezervă dreptul de a modifica anumite cuvinte / expresii inoportune, de a reduce textele exagerat
de lungi, de a face rearanjarea în pagină, de a proceda la corectura textului. Responsabilitatea
aserţiunilor din articol revine autorului articolului în totalitate.
Redacţia are dreptul să omită de la publicare articolele care nu sunt trimise la termenul
anunţat şi în formatul electronic solicitat, care nu respectă exigenţele normale de publicare.
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, la creşterea prestigiului cercetării ştiinţifice din învăţământ.
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