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I. ANIVERSĂRI. COMEMORĂRI 

Profesorul  Iulian Rick (1889 - 1944) – viața și opera sa geografică   

Liviu Apostol 
1
, Viorel Paraschiv 

2
  

 

 Preambul. Pornind de la o expresie desprinsă din scrierile 

lui Simion Mehedinți potrivit căreia ”ceasornicul veșniciei 

nu bate la fel pentru toți…”, în acest an evocăm 

personalitatea unui mare geograf ieșean, profesorul Iulian 

Rick, de la a cărei naștere se împlinesc 125 ani, dar și… 70 

de ani de la trecerea sa în lumea umbrelor. Profesorul Iulian 

Rick a rămas în memoria corpului didactic ieșean al 

perioadei interbelice drept un înaintaș de frunte al geografiei 

româneşti, un intelectual în adevăratul sens al cuvântului şi 

un model pentru colegii de generaţie şi cei ce vor veni. 

Pentru mulți dintre noi contribuțiile științifice marcante ale lui Iulian Rick sunt 

considerate ”deschizătoare de drumuri în climatologie”(Maftei, 1993:233), lui 

datorându-i-se argumentarea influenței climatului de tranziție în sectorul de câmpie 

cuprins între Olt și Argeș, cu reflectare fitogeografică, care este recunoscută și 

astăzi. Chiar la apariția ei lucrarea respectivă a primit Premiul ”Năsturel” al 

Academiei Române (1923). 

            Biografie. S-a născut la 8 aprilie 1889, la Iași, într-o familie de intelectuali. 

Tatăl său, Herman Rick, era de profesie arhitect, iar mama sa, Iuliana, era casnică. 

Ambii părinți l-au îndrumat de mic spre o educație umanistă, ceea ce l-a ajutat 

foarte mult în cariera didactică pe care a urmat-o. 

 Studiile sale s-au desăvârșit la Iași, cursurile primare în perioada 1896-1900 

și apoi liceul la ”Național” devenind absolvent al promoției 1908. S-a înscris ca 

student la Universitatea din Iași (actuala Universitate ,,Alexandru Ioan Cuza”), la 

Facultatea de Litere – secția de Istorie şi Geografie, obținând licența în anul 1911. 

Odată cu studiile universitare a urmat și Seminarul Pedagogic Universitar, finalizat 

prin susținerea lucrării  „Însemnătatea pedagogică a desenului în cartografie”, prin 

care a arătat utilitatea schemelor geografice şi hărţilor la tablă pe durata orelor, care 

conferă lecției un caracter dinamic și atractiv (Coteț, Nedelcu, 1976: 116). În anul 

1912 a susținut examenul de capacitate, în urma căruia a fost consacrat profesor de 

geografie ca specialitate principală și de istorie ca specialitate secundară.  

Cariera didactică. Iulian Rick şi-a început activitatea didactică în anul 

1909, pe când era student în anul II, suplinindu-l la Școala Comercială Inferioară  
1
 Prof. univ. dr., Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie. 

E-mail:apostolliv@yahoo.com 
2
 S.G.R. Filiala Iași, Bd. Copou, nr. 20A. E-mail: sgriasi@yahoo.ro 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1908
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
mailto:sgriasi@yahoo.ro
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din Iași pe profesorul Ștefan Popescu, cumnatul său, plecat în concediu de studii la 

Leipzig, pentru a-și pregăti doctoratul. Apoi, în toamna anului 1911, a devenit 

profesor suplinitor la Gimnaziul „D. A. Sturdza” din Tecuci. După susținerea 

examenului de capacitate (în anul 1912) a devenit titularul catedrei de geografie – 

istorie de la Gimnaziul ,,Alexandru Ghica” din Alexandria, Teleorman. Din acelaşi 

an, va funcționa în orașul Iași suplinind catedra de la Şcoala Comercială, care 

aparţinuse profesorului Ștefan Popescu, decedat în anul 1911.  În perioada 1913-

1917 Iulian Rick a profesat pe catedra sa de titular din Alexandria, iar în anul 1917 

a suplinit din nou la Iaşi, de această dată la Liceul Național. 

Din septembrie 1918 a obținut transferul definitiv la Școala Normală de băieți 

,,Vasile Lupu” din Iași, revenind acasă, unde va funcționa între anii 1918-1929 și 

apoi, la Liceul Național, până în anul 1939. Între anii 1939-1942 a fost profesor cu 

delegație la Liceul de Aplicație de pe lângă Școala Normală Superioară. În 1942 a 

revenit la Liceul Național unde rămâne până la sfârșitul vieții (8 mai 1944). S-a 

stins din viață la Alexandria, unde se afla în refugiu, datorită apropierii frontului de 

oraşul Iaşi. 

Opera. Profesorul Iulian Rick, deşi, din păcate, soarta nu avea să-i ofere o 

lungă carieră profesională, a avut o bogată activitate științifică, începută după 

transferul definitiv în Iaşi, activitate care a cuprins numeroase lucrări valoroase, 

manuale și ghiduri metodologice. Opera sa reprezintă o importantă contribuție la 

dezvoltarea geografiei românești din perioada interbelică.  Cercetător pragmatic şi 

intuitiv, a avut o contribuție ştiinţifică demnă de remarcat în domeniul cercetărilor 

de climatologie, hidrologie, de geografie umană, geografie economică, lucrări 

monografice, organizare administrativă şi de metodică didactică. Preocupările sale 

de geografie regională au fost dedicate Depresiunii Jijiei şi judeţului Iaşi, arii 

pentru care a efectuat studii de geografie umană şi economică, geografie istorică, 

hidrologie, ca şi o monografie geografică complexă asupra Depresiunii Jijiei.  

Domeniul în care l-a consacrat științific a fost în primul rând climatologia, 

față de care avea o adevărată predilecție, după cum arăta în anul 1946, prof.dr. I. 

Gugiuman, cel care l-a cunoscut, apreciat și, care a dus mai departe, la cote înalte, 

aceste preocupări. Dintre numeroasele sale lucrări științifice de climatologie, unele 

de pionierat în climatologia românească, amintim în primul rând Climatologia 

câmpiei dintre Olt şi Argeș şi Mișcarea aerului în Câmpia Română. Nuoi 

contribuțiuni, în care sesizează caracterul de tranziţie al unor elemente climatice şi 

a climatului din aria centrală a Câmpiei Române, observaţie aplicată şi astăzi în 

regionarea şi în caracterizarea climatică şi topoclimatică a României, a analizei 

precipitaţiilor atmosferice şi a vântului, ca şi în caracterizarea climatică generală a 

acestei arii. Acestea au constituit baza pentru diferenţieri hidrologice, pedologice şi 

biogeografice. Lucrarea Climatologia câmpiei dintre Olt şi Argeș a fost premiată 

de Academia Română. În lucrarea Cercetări geografice și antropogeografice în 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teleorman
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Popescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arge%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arge%C8%99
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Depresiunea Jijiei, publicată în Buletinul S.R.R.G în anul 1933, autorul a 

consacrat un capitol climei, capitol în care realizează o caracterizare sintetică a 

principalelor trăsături climatice ale acestei arii. Din anul 1937, până la sfârţitul 

vieţii atenţia profesorului se va îndrepta exclusiv spre climatologie. Un articol 

interesant, descriptiv și corelativ este cel despre fenomenelele meteorologice 

naturale, normale, dar rar întâlnite observate la Bușteni între anii 1929-1934 (miraj, 

halo, prăbușiri). Contribuții la climatologia Moldovei (temperatura), publicată într-

o revistă prestigioasă, de largă circulaţie, ca  Buletinul SRRG, este una dintre 

primele caracterizări climatice asupra unui element climatic important, 

temperatura, pentru o arie întinsă, Moldova dintre Carpaţi şi Nistru. Caracterizarea 

climei Ținutului Prut (1939), deşi cu o circulaţie restrânsă, este o monografie 

climatică de valoare a unei arii extinse, noua împărţire administrativă din anul 

1939 împărţind România în 10 ţinuturi, ţinutul Prut ocupând Moldova centrală şi 

Basarabia centrală, între Carpaţii Orientali şi Nistru. Ultimele sale lucrări au fost 

publicate în Analele Moldovei din Iaşi: Iarna anului 1939 - 1940 în orașul Iași, în 

anul 1941 şi Note asupra vântului de S.E. (Băltărețul) în România, în anul 1943. 

A fost alături de Gh. Gr. Gheorghiu, iniţiator al şcolii ieşene de climatologie, 

principalele sale contribuţii în climatologie, au fost menționate și în Geografia 

României, I,  Geografia fizică (1983:38).  
 

    
 

Fig. 1. Lucrări ale profesorului Iulian Rick 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%83lt%C4%83re%C8%9Bul&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Înzestrat cu un deosebit talent pedagogic, profesorul Iulian Rick a fost un 

reputat autor de manuale și materiale auxiliare didactice pentru clasele II, III, IV 

(fig. 1) și V, apărute între anii 1934-1943, ca singur autor, sau în colaborare cu Șt. 

Bârsănescu, Gh. Polcovnicu și Sterie Diamandi, toți normaliști ieșeni ca formare. 

Iulian Rick este și autorul unui manual de Geografia județului Iași destinat claselor 

primare (Maftei, 1993), reeditat ulterior într-un colectiv mai amplu. 

Meritele profesorului Iulian Rick la dezvoltarea geografiei românești se 

înscrie pe linia evoluției continue a învățământului nostru și a tradițiilor sale, fiind 

unul dintre fruntașii geografiei preuniversitare ieșene interbelice (Giurcăneanu, C., 

1974). Cei peste 30 de ani de la activitatea la catedră au însemnat ani de dăruire 

profesională, fiind legat cu toată ființa sa, de școală, de elevii săi, munca sa fiind 

foarte apreciată și recompensată cu distincții ale vremii: „Răsplata muncii” și 

„Gradația de merit”. Profesorul Iulian Rick a călătorit destul de mult în Europa, 

ajungând la Capul Nord în Scandinavia și în Egipt, de multe ori călătorind 

împreună cu o altă personalitate geografică a vremii sale, Gheorghe Munteanu-

Murgoci. A fost membru al Societății Geografice ”Dimitrie Cantemir” din Iași, la 

întrunirile căreia a prezentat numeroase comunicări și note informative geografice.  

Concluzii. Evocarea personalității profesorului Iulian Rick este mai întâi de 

toate, o recunoaștere a meritelor înaintașilor geografi din perioada consolidării 

geografiei ca știință. Tinerii profesori actuali au nevoie de modele vrednice, iar 

Iulian Rick este un astfel de model, care ar trebui să determine în rândul acestora o 

viziune potrivită misiunii școlii și predării geografiei din timpurile actuale, 

racordată valorii personalităților-model, din punct de vedere didactic, pedagogic, 

cercetător, călător și explorator… deopotrivă. Citarea constantă a lucrărilor 

științifice ale lui Iulian Rick este o nouă dovadă a valorii operei sale geografice, 

autorul fiind un remarcabil reprezentant al şcolii geografice ieşene. 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Arge%C8%99
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(1929), Noi observațiuni (inundații) în Depresiunea Jijiei, Anuarul Liceului Național, Iași. 

(1929), Note asupra schimbăriilor teritoriale ale județului Iași, Anuarul Școlii Normale, ,,Vasile Lupu”, 

Iași. 

(1930), Asupra indicelui de ariditate in depresiunea Jijiei,Anuarul Liceului „Naţional”, 1928/1929, Iaşi, 

p. 23. 

(1931), Învățături asupra predării învățământului geografic, Anuarul Școalei Normale ,,Vasile Lupu”, nr. 

5 (1927/1928). Edit. ,,Viața Românească”, Iași  (pag. 58 -61). 

(1932), Indicele de ariditate în depresiunea Jijiei, Part I, Bul. Soc. Reg. Rom. de Geogr., t. L., Bucureşti. 

(1933), Cercetări geografice și antropogeografice în depresiunea Jijiei, II (Omul), Buletinul S.R.R.G, t. 

LI (1932), Atelierele grafice Socec&Co, S.A., București, pg. 115-148. 

(1934), Viața industrială în Depresiunea Jijiei, Anuarul Liceului Național, Iași. 

(1936), Contribuții la studiul căilor de comunicare în Depresiunea Jijiei, Anuarul Liceului Național, Iași. 

(1937), Note asupra schimbărilor teritoriale ale judeţului Iaşi, Anuarul Școlii Normale, ,,Vasile Lupu”, 

Iași. 

(1937), Fenomene obișnuite dar rar întâlnite, Anuarul Liceului Național, 1932/1933, Iași. 

(1937), Contribuții la climatologia Moldovei (temperatura), Buletinul SRRG, LVI, Bucureşti, 23 p. 

(1938), Mișcarea aerului în Câmpia Română, Nuoi contribuțiuni, Buletinul SRRG, LVII, p.288-295, 

Bucureşti. 

(1939),  Caracterizarea climei Ținutului Prut, Anuarul Liceului Național, Iași. 

(1941), Iarna anului 1939 - 1940 în orașul Iași, Analele Moldovei, I, Iași. 

(1943), Note asupra vântului de S. E. (Băltărețul) în România, Analele Moldovei, II, Iași. 

(fără an), Monografia judeţului Iaşi, 158 foi, B.C.U., Iaşi. 

(1973), Vântul de sud-est (Băltărețul) – contribuțiuni la climatologia României, 1943 (reeditare postumă, 

rămasă nepublicată întrucât Buletinul SRRG unde nu a mai apărut), ,,Terra”, 2, Bucureşti, p. 55-58. 

Manuale şcolare 
Geografia Judeţului Iaşi, pentru clasa II-a. 

România, pentru clasa III-a. 

(1937), Bârsănescu, Şt., Rick, I., Pocovnicu, Gh., Geografia continentelor – pentru clasa IV-a primară, 

manualul bacalaureatului, rez., Edit. ,,Scrisul românesc S. A.”, Craiova, 84 p.  

(1943), Geografia României – în legătură cu ţinuturile vecine, Edit. ,,Cartea Moldovei”, Iaşi. 

                                             

Lucrări rămase nepublicate 
 

(1943), Județul Iași - schiță monografică geofizică 

(1944), Regimul apelor Bahluiului, Jijiei și Prutului în cuprinsul județului Iași (contribuțiuni la 

studiul inundațiilor) 
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Profesor universitar emeritus dr. Nicolae  Barbu – 90 de ani de la naștere  

 

 
Viorel Paraschiv 

1
, Maria Jacotă

2 

 

Puterea de muncă şi probitatea morală îşi aveau izvorul 

în obârşiile sale rurale, întrucât ambii părinţi 

descindeau din vechi familii de răzeşi, oameni harnici, 

cinstiţi şi chibzuiţi din Colinele Tutovei. S-a născut la 

17 noiembrie 1924, ca fiu al lui Nicolae Barbu – notar 

comunal – şi al Adelei Oatu, în satul Stâncăşeni, din 

fostul judeţ Tutova (azi în judeţul Vaslui). A fost o 

familie numeroasă în care copiii au fost educaţi în 

spiritul respectului faţă de părinţi şi faţă de muncă, 

fiind implicaţi încă de mici şi la muncile agricole dar şi 

în respectul faţă de şcoală şi învăţătură.  

La terminarea școlii primare, la recomandarea 

învățătorului său Ion Ibănescu și la insistenţele mamei, familia a decis ca tânărul 

absolvent să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox din Ismail, pentru a 

deveni preot. Numai că, seminarul din sudul Basarabiei fiind în renovare, 

examenul de admitere s-a amânat. La dorinţa tatălui şi pe baza unor argumente de 

ordin material s-a înscris la Şcoala Normală din Bârlad. A fost aceasta o fericită 

alegere deoarece, în cei opt ani ca normalist, a avut parte de o temeinică instruire 

şi, îndeosebi, de o aleasă educaţie, cu toate dificultăţile create de starea de război. 

Devine învățător în anul 1945 și este repartizat în satul natal. Promovează 

diferențele, de la normalist la absolvent de liceu, la Vaslui și se înscrie la examenul 

de bacaluareat, pe care îl obține la Iaşi. Apoi, se înscrie, fără examen de admitere,  

la Secţia de Geografie de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ,,Cuza Vodă” din 

Iaşi. Întors la Bârlad, a avut norocul să-l întâlnească pe directorul Şcolii Normale, 

profesorul de geografie Victor Apostoleanu care, aflând că are în faţă un student în 

specialitatea sa, i-a dat o scrisoare de recomandare către Directorul Şcolii Normale 

”Vasile Lupu” din Iaşi, profesorul Petru Todicescu, spre a fi încadrat ca pedagog. 

Neexistând post vacant a fost încadrat la început supraveghetor de noapte, doar pe 

masă şi cazare. Ulterior, vacantându-se un post de pedagog, Nicolae Barbu a fost 

încadrat pe acest post, iar din salariul foarte modest şi-a ajutat o soră şi un frate să 

poată urma și ei studii secundare în Iaşi. În anul 1949, luându-şi licenţa, a fost 

repartizat profesor de geografie la Gimnaziul Unic din Bivolari. În același timp 

primește și oferta de angajare de la universitate, unde este încadrat ca preparator  
1, 2  

Profesori la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, str. Milcov, nr. 11. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 
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universitar la Facultatea de Istorie-Geografie. S-a implicat astfel într-o muncă 

încordată, cu două servicii, menținându-se şi ca pedagog la Şcoala Normală 

”Vasile Lupu”, până în primăvara anului 1950.  

Pe plan didactic, universitar, Nicolae Barbu a condus lucrări practice cu 

studenţii la mai multe discipline din domeniul Geografiei fizice, a predat cursuri de 

Geografia fizică a României şi cursuri din domeniul Pedologiei şi al Geografiei 

solurilor. Și-a obţinut consacrarea științifică prin titlul de doctor în Geografie 

obținut la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1972) prin susţinerea 

publică a tezei cu titlul: ”Studiul geomorfologic al Obcinelor Bucovinei”. 

Profesorul Nicolae Barbu a participat la stagii și schimburi de experiență 

internațională, dintre care amintim: la Universitatea din Debrecen-Ungaria (1956),  

între anii 1965-1966, timp de 4 luni, a efectuat un stagiu prelungit de documentare 

şi cercetare pe un traseu în fosta U.R.S.S., de  la  Chişinău, continuat prin  sudul 

Rusiei, apoi prin republicile din Caucaz şi cele din Asia Centrală,  ajungând pînă în 

Munţii Tian Şan, precum și un stagiu în sudul Franței cu prilejul Colocviului 

franco-român de geografie (1977).  

Domeniul preferat de cercetare în care profesorul Nicolae Barbu a investit 

cele mai susţinute eforturi a fost cel al studiului solului. Alături de profesorul 

chimist Nicolae Bucur, de la Agronomia ieșeană, a început să se formeze în acest 

domeniu şi, foarte de timpuriu, a publicat lucrări despre soluri. A creat primul 

laborator de Pedologie, încă în anii ’50, în vechiul sediu al facultății din Corpul A 

al Universităţii, iar din anul 1963 a organizat şi dotat un laborator modern şi 

complex în sediul nou al Geografiei, din Corpul B. De altfel, el însuşi a contribuit 

direct la realizarea hărţilor solurilor în scările 1:1.000.000, 1:500.000 şi 1:200.000. 

Pe baza cunoştinţelor ample a procedat la generalizări şi la caracterizarea 

pedogeografică a Carpaţilor Româneşti în întregimea lor.  

Formarea complexă în geografia fizică i-a permis profesorului Nicolae 

Barbu să efectueze şi să publice lucrări valoroase şi din alte domenii ale științelor 

naturii. Astfel, a abordat studiul geobotanic şi ecologic al mai multor regiuni din 

Carpaţi, din Subcarpaţi şi din Podişul Moldovei, în ansamblul său. A efectuat studii 

de climatologie şi de hidrologie, dar şi caracterizări geografice complexe, atât 

asupra Podişului Moldovei cât şi asupra unor unităţi montane. Munca asiduă şi 

inteligentă a profesorului Nicolae Barbu a dat rod bogat, nu numai prin studiile pe 

care le-a efectuat şi publicat, ci şi prin instituirea, de către geografii din Catedra de 

Geografie a Universităţii ieşene şi cei din Colectivul de Geografie de la Filiala Iaşi 

a Academiei Române, a unui simpozion anual intitulat Factori şi procese 

pedogenetice în zona temperată, cu o publicaţie proprie purtând acelaşi nume.  

După pensionare, profesorul Nicolae Barbu, s-a integrat într-un colectiv de 

cercetare creat de academicianul Valeriu D. Cotea alături de care a participat activ 

la studiile asupra podgoriilor româneşti, lui revenindu-i caracterizarea condiţiilor 
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geografice specifice acestora (1987-2011). Astfel, împreună cu Valeriu V. Cotea, a 

publicat un număr de nouă asemenea lucrări în revista Academiei Elveţiene a 

Vinului, la șapte dintre aceste lucrări profesorul Nicolae Barbu fiind prim autor. În 

calitate de coautor a participat la elaborarea şi publicarea a patru mari monografii 

dedicate podgoriilor româneşti.  

Rodnica activitate ştiinţifică a profesorului Nicolae Barbu a fost 

recompensată cu numeroase distincţii şi premii academice, devenind cel mai 

premiat geograf român. Astfel, singur sau în colaborare a fost distins cu 

următoarele premii:  

- Premiul ,,Gh. Munteanu-Murgoci” al Academiei Române (1976) pentru lucrarea 

,, Obcinele Bucovinei”, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, Bucureşti, 318 pagini, 

autor;  

- Premiul ,,Gh. Munteanu-Murgoci” al Academiei Române (1980) pentru lucrarea 

Podişul Moldovei – natură, om, economie, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, 

Bucureşti, 347 pagini, coautor;  

- în anul 1987 a fost distins cu titlul de ,,profesor universitar evidenţiat” de către 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului;  

- Premiul ,,Gh. Munteanu-Murgoci” al Academiei Române (1990) pentru lucrarea 

Geografia municipiului Iaşi, 1987, Univ. ,,Al. I. Cuza”, Iaşi., 312 pagini, coautor;  

- în anul 1997 i-a fost decernat titlul de ,,Profesor emeritus”, în perioada 1987-

2011 funcţionând ca ,,Profesor consultant”. 

- Premiul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (O.I.V.V.), Paris (2002);  

- Premiul ,,Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române (2003);  

- Premiul ,,COPYRO” al Uniunii Scriitorilor din România pentru lucrarea 

Podgoriile şi vinurile României, Editura Academiei Române, Bucureşti, (2000), 

Ediția a II-a revăzută, 390 pagini, coautor; 

- Premiul ,,Teodor Saidel” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 

Ionescu Şişeşti” pe anul 2006;  

- Premiul ,,Traian Săvulescu” al Academiei Române (2007);  

- Premiul Organizaţiei internaţionale a viei şi vinului (O.I.V.V.- Paris) pe anul 

2009 pentru lucrarea Podgoria Cotnari – Monografie istorică, geografică, viticolă 

şi oenologică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, coautor.  

Profesorul Nicolae Barbu a fost distins și cu Medalia ,,Crucea comemorativă a 

celui de al Doilea Război Mondial - 1941-1945”, conferită prin Decretul Regal nr. 

110/1945 şi cu numeroase diplome şi medalii atribuite de diverse instituţii 

ştiinţifice din țară și din străinătate.  

În anul 2014 geograful evocat și sărbătorit cu prilejul Concursului județean 

”Grigore Cobâlcescu”, organizat de Cercul pedagogic nr. 2 al profesorilor de 

geografie și S.G.R. – Filiala Iași, a fost profesorul universitar dr. emeritus Nicolae 
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Barbu. Elevii au avut o bibliografie suplimentară care conținea momente din viața 

și opera profesorului evocat, pe baza cărora au avut de rezolvat un mic test, parte 

din concurs. Iată o modalitate deosebită prin care organizatorii concursului reușesc, 

an de an, să mențină în conștiința colectivă imaginea unor mentori cu care ne 

mândrim! În cadrul unei ședințe de catedră din liceul nostru a fost evocată de 

asemenea personalitatea profesorului Barbu care a fost și îndrumătorul lucrării de 

grad I a colegei noastre profesor Maria Jacotă. În referatul susținut de aceasta au 

primat amintiri cu experiențele de teren împreună cu profesorul Barbu, cu un 

accent deosebit pe rigoarea sa științifică și practică, precum și asupra utilității 

geografiei pentru societate, în general! 
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II. STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

Reforma politicii de coeziune a Uniunii Europene și impactul asurpa 

dezvoltării regionale. O scurtă perspectivă asupra României 

 
Covăsnianu Adrian

1
, Covăsnianu Liliana-Elena

2
 

 

 

Politica de coeziune poate fi considerată un deziderat
3
 cu privire la 

asigurarea coeziunii economice şi sociale între statele Uniunii Europene. Acest tip 

de politică este unul în primul rând al solidarității. Deși această năzuință 

comunitară reprezintă un efort economic susținut și cu un orizont îndelungat de 

aplicabilitate, disparitățile de sorginte economică și socială încă persistă, atât 

interstatal cât și interregional.  

Conform figurii nr. 1, observăm că România din prisma indicatorului 

sintetic reprezentat de Produsul Intern Brut, a crescut de 4 ori între anii 1990 şi 

2013. Detaliind, distingem evoluția acestuia în perioada 1990-2013 care urmează o 

tendință constantă de creștere cu o serie de inflexiuni. Etapa post-decembristă a 

fost una de tranziție, schimbarea regimului, de la o economie controlată de stat 

                                                           
1
 Covăsnianu Adrian, Centrul de Cercetare CUGUAT-TIGRIS Iaşi, covasnianu.adrian@gmail.com    

2
 Covăsnianu Liliana-Elena, Şcoala cu clasele I-VIII Ruşi, Belceşti-Iaşi, lilicovasnianu@yahoo.com  

3
 Covăsnianu Adrian - Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi realitate 

teritorială – teză de doctorat, 2011, Iaşi 

Figura  1 – Evoluţia P.I.B. naţional per capita în România 

mailto:covasnianu.adrian@gmail.com
mailto:lilicovasnianu@yahoo.com
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către o economie de piață liberă, a avut un impact asupra evoluției PIB-ului, acesta 

crescând timid și fiind foarte fluctuant. Ulterior, după anul 2000, economia 

României crește susținut, un impact puternic având și fondurile de pre-aderare. 

Etapa 2007-2013 a fost una destul de oscilantă, cu toate că evoluția general 

pozitivă se menține. Criza economică și-a spus cuvântul, anul 2013 culminând cu 

atingerea maximului economic, de circa 6.599 euro per capita.  

Datorită incapacităţii statului de a accesa, cheltui şi integra fonduri 

europene de coeziune, evoluţia P.I.B. este doar o statistică (pozitivă) fără un 

impact real în teritorialităţile româneşti. Având la dispoziţie oportunitatea de a 

cheltui durabil peste 19,5 miliarde de euro, România a reuşit „performanţa” de a 

atrage puţin peste 7 miliarde de euro, ce se traduce într-un grad de absorbţie de 

doar 37,8 %
4
.    

                                                           
4
 http://www.zf.ro/fonduri-ue/romania-este-codasa-la-fondurile-europene-atrase-pe-cap-de-locuitor-

pentru-2014-2020-12241953, accesat la data de 26.04.2014 

Figura 2 – Distribuţia spaţială a P.I.B. per capita în România 

http://www.zf.ro/fonduri-ue/romania-este-codasa-la-fondurile-europene-atrase-pe-cap-de-locuitor-pentru-2014-2020-12241953
http://www.zf.ro/fonduri-ue/romania-este-codasa-la-fondurile-europene-atrase-pe-cap-de-locuitor-pentru-2014-2020-12241953
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Coborând la scara locală (conform figurii nr. 2), realitatea teritorială  este 

mult mai dură.  Lipsa coeziunii este evidentă, judeţele regiunii de dezvoltare Nord-

Est ce compun Moldova Apuseană au o valoare a PIB-ului inferioară mediei 

naţionale. Această regiune este cunoscută la nivel naţional ca având titlul de 

“lanternă roşie” din perspectiva economică.    

Cum de s-a ajuns la această situaţie? De ce s-a reușit insuccesul sau 

ratarea fondurilor europene?   

Găsirea unui (singur) vinovat în această chestiune poate reprezenta o 

muncă în zadar. Vina este multiplă. În primul rând, capacitatea și pregătirea redusă 

a personalului public implicat în accesarea și indirect avizarea proiectelor pentru 

obținerea de fonduri europene. În al doilea rând, o vină o poartă și aplicanții care 

au abuzat de fondurile europene materializând proiecte inutile, costisitoare și fără 

impact asupra creșterii nivelului de trai și indirect sporirii coeziunii teritoriale. În 

plus, lipsa unei strategii guvernamentale care să susțină și să co-finanțeze pro-activ 

printr-o politică continuă și crescândă fondurile europene a condus la un grad redus 

de accesare a acestora.   

   De ce e nevoie de o reformare a politicii de coeziune?   

Din moment ce România nu a reuşit estompeze decalajele – atingând doar 

50% din media statelor U.E. – şi ca urmare a faptului că disparităţile inter-

regionale sunt foarte ridicate, o reformă a politicii de coeziune se impune. 

Accesarea fondurilor europene ar trebui să fie mai aplicată la nivel local şi să 

funcţioneze eficient ca un medicament.   

Criza economică a reprezentat un examen dur pentru economiile statelor 

U.E. Acest “declick” a constituit o trezire la realitate şi un punct de cotitură. Pentru 

ca macrostructura reprezentată de Uniunea Europeană să fie competitivă pe plan 

mondial, este nevoie de o nouă abordare mult mai ambiţioasă şi ancorată în 

realităţile teritoriale locale, regionale şi naţionale. S-a constatat că împreună cu 

aplicarea politicilor de coeziune, există state (cazul României și Bulgariei) care 

încă sunt la un nivel redus al dezvoltării. Spre exemplu, Bulgaria în 2007 avea un 

P.I.B. per capita care se situa la 40% față de media statelor U.E. și a ajuns la finele 

anului 2012 la un procent de 47% conform Eurostat. România, are un traseu 

oarecum similar, de la 42% în 2007 ajunge la 50%
5
 în 2012 față de media statelor 

U.E. 

Analizând figura nr. 3, observăm că după 5 ani de aplicare a politicii de 

coeziune și de accesare a fondurilor europene, situația din Europa de Est se 

                                                           
5
 Valoarea Produsului Intern Brut pe cap de locuitor este exprimată în paritatea puterii de cumpărare 

standard (PPS).  
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prezintă în linii mari identic. Statele foste comuniste au reușit să recupereze timid 

din decalajele economice.   

 

Cuvintele cheie care vor caracteriza exerciţiul financiar 2014-2020 vor fi 

coerenţă, disciplină, viabilitate şi eficienţă.  

 Coerenţă – deoarece s-a constatat că în perioada 2007-2013 prea multe 

fonduri europene au fost cheltuite pentru implementarea unor obiective diverse 

care nu au condus la crearea de noi locuri de muncă, la reducerea șomajului și 

implicit la creșterea nivelului de trai. Prin urmare, statele membre vor trebui să 

facă un efort pentru a corela și investi inteligent aceste fonduri. Spre exemplu, 

multe state printre care și România au avut probleme în corelarea obiectivelor 

europene cu cele de pe plan național, regional și local. S-a constatat că s-a 

modernizat infrastructura de transport (drumuri naționale, județene și comunale) în 

mod arbitrar, fără a dezvolta prioritar căile rutiere ce pot fi conectate la coridoarele 

Figura nr. 3 – P.I.B. naţional per capita în P.P.S. - 2012 

Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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europene de transport (reţeaua TEN-T).
6
 Cu alte cuvinte s-au accesat fonduri 

europene haotic și fără rezultate notabile.   

Disciplină - este o altă regulă ce va fi respectată. Se vor impune o serie de 

condiționări înainte de accesarea fondurilor structurale pentru a responsabiliza 

autoritățile și a impune o transparență în ceea ce privește cheltuirea acestora. Se 

vor impune o serie de verificări pentru fiecare stat membru în vederea constatării 

dacă există reforme economice și un sistem funcțional și imparțial de achiziții 

publice.  

Viabilitate – pentru a construi și oferi premise de dezvoltare. Fondurile 

europene vor trebui să ajute economia națională și nu să constituie singura formă 

de finanțare. Politica de coeziune europeană trebuie să completeze şi să susţină 

politica națională de dezvoltare și strategiile de dezvoltare. Investițiile 

materializate din fonduri europene trebuie să asigure o dezvoltare durabilă și 

echilibrată a regiunilor și orașelor. Obiectivele finanțate prin politica de coeziune 

ar trebui să asigure dezvoltarea urbană sau regională durabilă prin strategii 

integrate care vizează mediul economico-social. 

Eficiență – pentru a susține Politica Națională de Dezvoltare și a o corela 

cu fondurile europene. Eficiența accesării fondurilor europene și implicit cheltuirea 

acestora vor oferi premise pentru dezvoltarea inter- și intra-regională și pentru 

asigurarea coeziunii teritoriale. 

Adițional, pentru România se impune și o monitorizare suplimentară a 

fondurilor europene în vederea evitării deturnării și fraudării acestora. Politica 

națională reformatoare în materie de sistem juridic şi sistem de achiziții public 

trebuie să constituie o prioritate pentru integrarea corectă a proiectelor europene pe 

plan local, regional și național. 

Concluzii. 

Prin urmare, se poate afirma faptul că Politica Europeană de Coeziune şi 

implicit Fondurile Europene pot şi trebuie să reprezinte o “locomotivă” 

economică pentru a trage după ea trenul românesc. Fondurile europene constituie 

un “liant” pentru Politica de Coeziune şi trebuie corelate cu Politica Naţională de 

Dezvoltare şi Strategia de Dezvoltare Naţională.  

                                                           
6
 http://www.contributors.ro/economie/reforma-politicii-de-coeziune-2014-2020-ce-se-%C8%8Bntampla-

cu-fondurile-structurale-si-care-sunt-consecintele-pentru-statele-membre-ue/, accesat la data de 

11.05.2014 

http://www.contributors.ro/economie/reforma-politicii-de-coeziune-2014-2020-ce-se-%C8%8Bntampla-cu-fondurile-structurale-si-care-sunt-consecintele-pentru-statele-membre-ue/
http://www.contributors.ro/economie/reforma-politicii-de-coeziune-2014-2020-ce-se-%C8%8Bntampla-cu-fondurile-structurale-si-care-sunt-consecintele-pentru-statele-membre-ue/
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Articolul de mai sus a participat la concursul de selecţie pentru ediţia a 12-a a 

evenimentului „European Week of Regions and Cities”. În cadrul acestui eveniment, la 

Bruxelles se va organiza o şcoală intitulată OPEN DAYS 2014 University Master Class 

(ODU-MC) on EU Cohesion Policy susţinută de către Comisia Europeană în parteneriat cu 

RSA-Regional Studies Association.   
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Particularităţile geologice şi seismice ale bazinului hidrografic Râmna 

 

Ciobotaru Ana-Maria
1 

 

Introducere. Râmna este al treilea afluent al Putnei, atât din punct de vedere 

al lungimii cât şi al suprafeţei bazinale. Bazinul său hidrografic se suprapune peste 

Subcarpaţii de Curbură şi Câmpia Română , pe subunităţile Subcarpaţilor Vrancei 

şi Câmpiei Buzău-Siret. Poziţia bazinului hidrografic în cadrul ţării este sud-estică, 

aflându-se la intersecţia paralelei de 45º 37' 31" latitudine nordică cu meridianul de 

27º 01' 33" longitudine estică(fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Poziţia geografică a bazinului Râmna în cadrul României (sursa: Date SRTM 90 în proiecţie Stereo70, 

prelucrate QGis 1.8.0 (http://earth.unibuc.ro/download/datele-srtm90-reproiectate-in-stereo70) 

Râmna îşi are izvoarele în Subcarpaţii interni, pe raza cătunului Hotaru, la o 

altitudine de circa 640m (690m după Ujvari, 1972), îşi adună apele de pe coasta 

estică a dealului Stâna lui Chiolpan. Râmna străbate un traseu lung de 66 km, 

vărsându-se în Putna, pe partea dreaptă a  acesteia, la o altitudine de 22.2 m, la 2,3 

km avale de gura de vărsare a Milcovului (Prefac, 2008). 

 
1 
Msc, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Romania.   

E-mail:ciobotaruanamaria@yahoo.com 

http://earth.unibuc.ro/download/datele-srtm90-reproiectate-in-stereo70
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In cadrul judeţului Vrancea ocupă partea sudică cu o suprafaţă bazinală de 

419 km², ceea ce reprezintă aproximativ 17% din suprafaţa bazinală a Putnei, 

ocupând partea sa sudică; lăţimea maximă a bazinului este de 14.5 km, iar 

lungimea acestuia este de 46 km. 

 Limitele sale sunt marcate de cumpăna de ape, a cărei lungime este de 113.5 

km şi care îl separă de bazinele învecinate: în partea de nord şi nord- vest cu 

bazinul hidrografic al Milcovului, în partea de sud şi vest cu bazinul hidrografic al 

Râmnicului Sărat, iar în sud cu bazinul hidrografic Leica. 

Materiale si metode 

Pentru elaborarea acestui articol, am abordat numeroase metode de lucru: 

colectarea, sintetizarea şi prelucrarea unui volum destul de însemnat de date 

știntifice şi statistice despre geologia şi sesimicitatea zonei Râmna. Am selectat 

materialele bibliografice și am făcut observații pe teren asupra fenomenelor și 

proceselor geografice. 

Datele utilizate pentru analiza arealului bazinului hidrografic Râmna provin 

din surse bibliografice variate: 

 Modelul digital al reliefului, ASTER GDEM, rezoluția spațială de 30 

m; 

 Hărți topografice, 1:25000; Harta geologică, 1:200000; Harta 

hidrogeologică a României, 1:1000000. 

Analiza spațială a fost realizată cu ajutorul următoarelor softuri SIG: Global 

Mapper 14.1, QGIS 1.9 si IDRISI Taiga. (Ursuţa, 2013:80) 

Rezultate şi discuţii 

Relieful din cadrul bazinului Râmnei este rezultatul unei evoluţii relativ 

recente, miocen – cuaternare, consecinţă a alcătuirii petrografice şi a tectonicii 

active de la marginea geosinclinalului carpatic. Dispoziţia stratelor a fost 

desăvârşită abia dupa sfârşitului Pleistocenului inferior, când au avut loc mişcări 

tectonice intense de ridicare, urmate apoi de mişcări neotectonice lente, pozitive în 

zona deluroasă şi negative în zona de câmpie joasă. Fracturile crustale din 

Pleistocen au avut o traiectorie aproximativ paralelă cu orientarea Subcarpaţilor. 

“Intensitatea mobilităţii crustale este mai mare în compartimentul vestic, faţă de 

estul arealului subcarpatic unde mişcările neotectonice sunt diminuate considerabil, 

ceea ce duce la diferenţieri nete între ritmul de înălţare de 2 mm/an din vest, faţă de 

numai 1 – 1,5 mm/an în aria depresiunii intracolinare şi a dealurilor externe din 

est” (Prefac, 2008: 22). 

          Instabilitatea de la curbura Carpaţilor este rezultatul unui “joc” al unor plăci 

şi microplăci litosferice. În cea mai instabilă regiune din punct de vedere seismic 

din România (partea de sud a Carpaţilor Orientali şi curbura Carpaţilor - inclusiv 

regiunea Vrancea) se găsesc în mişcare  convergentă placa eurasiatică, microplaca 
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interalpină, microplaca moesică şi microplaca Mării Negre. Între placa eurasiatică 

şi cea moesică s-a intercalat microplaca Mării Negre, mai nouă, care, imprimă 

microplăcii moesice o rotire spre nord – vest (Lupei, 1979). Procesele fizico-

chimice care însoţesc deplasarea şi topirea microplăcii Mării Negre în astenosferă 

pot constitui sursele generatoare ale energiei seismice care, prin acumulare în zone 

– volum preferenţiale, dau naştere la focare intermediare. Procesul de acumulare a 

energiei potenţiale în zona - strat din curbura Carpaţilor este continuu. Acumularea 

energiei este un proces lent şi, probabil, în funcţie de viteza de rulare a 

fenomenelor geologice de care este asociat (Airinei, 1979: 110).               

         Cutremurele din Vrancea sunt rezultatul subducţiei microplăcii Mării Negre 

sub microplaca interalpină. Pentru sectorul superior al bazinului Râmna sunt 

specifice cutremurele adânci si intermediare ale căror epicentre se situează la 

adâncimi cuprinse între 70 - 80 km şi 170 – 200 km cu intensităţi maxime de 7,5° 

pe scara Richter. În bazinul mediu şi inferior au loc cutremure crustale, puţin 

adânci, cu focare situate între  50 – 70 km şi magnitudini maxime de 6,0 – 7,0° pe 

scara Richter. Bazinul hidrografic al Râmnei se află în aria cu activitate seismică 

maximă a Curburii, denumită de specialişti ”vatra seismică a Vrancei” (Prefac, 

2008: 22). Dintre cutremurele catastrofale produse în bazinul Râmna se remarcă cel 

din noaptea de 10/11 noiembrie 1940 şi cel din seara zilei de 4 martie 1977. 

Cutremurul din 1940 cu epicentrul în Vrancea, a avut intensitatea de gradul 8-9 

grade pe scara Mercalli în interiorul dintre Olt, Dunăre şi Iaşi, cu maxime relativ 

răzleţe (gradul 10 în scara Mercalli) la Lopătari, Neculele, Petreşti, Focşani, 

Panciu, Târgu Bujor, însă epicentrul nu a coincis cu nici una din localităţile 

menţionate. A avut focarul la adâncimea de cel puţin 150 km, ca dovadă şi faptul 

că mişcările solului au fost verticale până la mari depărtări de epicentru (Lupei, 

1979). Caracteristică pentru acest cutremur este zonarea teritoriului într-o manieră 

apoape simetrică, la nord şi la sud, faţă de epicentru şi zona învecinată, cu 

intensitate maximă.          

          “Cutremurul din seara zilei de 4 martie 1977 (latitudinea 45°82' E şi 

longitudinea 26°60 E) cu epicentrul tot în Vrancea, cu hipocentrul la 11 km, a avut 

magnitudinea, la Bucuresţi, de 7,2 pe scara Richter şi o energie în focar de 

1,58·10²² ergi. Spre deosebire de cutremurul din 10 noiembrie 1940, care a fost 

maxim în sudul Moldovei, cutremurul din 4 martie 1977 a afectat mai mult zona 

Bucureşti - Zimnicea – Alexandria dar şi zona Râmnicu Vâlcea, Craiova. Ambele 

cutremure au fost urmate de seisme replici, de slabă intensitate, cu focarele în 

Vrancea. Adâncimea acestui seism este cu 36 km mai mică decât adâncimea 

seismului din 1940” (Lupei, 1979). E posibil ca o parte din energia cinetică 

eliberată în focarul din Vrancea, la 4 martie 1977, să fi fost transportată pe planuri 

de falii în Depresiunea Lovişte – Brezoi, unde a constituit un focar nou, efemer, 

care a afectat Râmnicu Vâlcea şi Craiova. “În cuprinsul stratului-dislocaţie de tip 
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Benioff s-a acumulat energia focarului care a declanşat seismul din 4  martie 

1977” (Airinei, 1979: 104). 

             Din comparaţia valorii energiei seismului din 10.11.1940, care a fost de 

7,94· 10²² ergi şi de magnitudine 7,4 cu energia şi magnitudinea seismului din 

4.03.1977 rezultă ca diferenţele sunt notabile, de unde se poate deduce importanţa 

adâncimii focarului în suita distrugerilor pe care le provoacă la suprafaţă 

declanşarea unui seism (Airinei, 1979: 106). 

Ambele cutremure au determinat creşterea ratei alunecărilor de teren, 

surpărilor în perimetrul satelor Lacu lui Baban, Poieni, Lăstuni, Tîrîtu, Dealu 

Cucului, Bălăneşti. Pe lângă cele două cutremure catastrofale descrise, de-a lungul 

timpului au mai avut loc şi alte seisme dar de intensităţi mai mici, care nu au avut 

implicaţii si distrugeri majore asupra vieţii social – economice. 

           Din analiza hărţii mişcărilor verticale recente, neotectonice şi seismice a 

bazinului Râmna (fig. 2) reiese faptul că bazinul Râmna se împarte în două zone de 

mişcări de coborâre/stabilitate relativă şi de ridicare cu intensitate medie şi mică, 

fapt datorat înălţării subcarpaţilor şi coborârii continue a sectorului de câmpie.  
              

 

Fig.2: Harta mişcărilor verticale recente, neotectonice şi seismice a bazinului Râmna (prelucrare QGis 1.8.0 după 

Zaharia Liliana, 1999) 
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Mişcările verticale se manifestă diferenţiat de la o regiune la alta, astfel regiunii 

subcarpatice îi sunt specifice înălţări cu intensităţi cuprinse între +1,5 şi +0,5 

mm/an, ce scad de la vest la est. Sectorul inferior al bazinului râului Râmna se 

suprapune ariei de puternică afundare a Câmpiei Siretului Inferior, subsidenţă 

începută în Sarmaţian cu amplitudine maximă în Pliocen dar care se continuă şi 

astăzi, cu intensităţi de -0,5 mm/an, ceea ce determină intense procese de 

acumulare (Zaharia, 1999: 30).  

Concluzii 

S-a ajuns la următoarele concluzii în urma cercetării seismicităţii bazinului 

hidrografic Râmna: 

- din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Râmna este format din 

depozitele miopliocene ale zonei de avanfosa carpatică şi din depozite cuaternare. 

În sectorul subcarpatic se întâlnesc gresii, marne, şisturi argiloase, marne 

nisipoase iar în sectorul de câmpie se întâlnesc pietrişurile, nisipurile aluvionare 

şi depozitele loessoide; 

-   seismicitatea zonei subcarpatice se datorează situării bazinului hidrografic 

Râmna în zona subducţiei dintre microplaca Mării Negre şi microplaca 

interalpină. Acest fapt determină prezenţa aproape zilnică a cutremurelor cu 

magnitudinea de 2,2-4,5 (scara Richter).  
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Procese de versant în bazinul hidrografic Lohan 

 

 
Munteanu Laura Roxana

1 

 

 

Bazinul hidrografic Lohan se situează din punct de vedere geografic 

(geomorfologic) în Podişul Vasluiului, subunitate a Podişului Central 

Moldovenesc, care la rândul său face parte din Podişului Bârladului, inclus în 

Podişul Moldovenesc. 

Metoda de cercetare. Principalele metode de investigaţie a proceselor de versant 

au fost: 
- metoda cartării, a observaţiei itinerante şi staţionare; 

- metoda cartografică şi metoda analizei.  

Metodologia aplicată în acest 

studiu a fost bazată pe cea clasică 

de cercetare a alunecărilor de teren, 

cu mici modificări, deoarece nu am 

putut folosi toate metodele şi 

procedeele în cercetarea noastră. 

Acest fapt se datorează fie 

constrângerilor de timp, fie lipsei 

unor instrumente de cercetare 

specifice. 

Cercetările privind modul de 

folosinţă al terenurilor din bazinul 

hidrografic Lohan, privind 

amploarea fenomenelor de 

ravenaţie, studiile privind impactul 

socio-economic al eroziunii în 

adâncime şi al alunecărilor asupra 

localităţilor şi obiectivelor 

economice din vecinătate, 

inventarierea ravenelor şi 

alunecărilor de teren precum şi 

efectuarea măsurătorilor 
 Fig  1. Degradarea terenului prin eroziune în adâncime (ravene) şi alunecări de teren în bazinul hidrografic Lohan. 

Digitizat după hărţi topografice la scara 1:25.000 editate de către Direcţia Topografică Militară, 1982 

 
1 
Profesor la Colegiul Naţional “Cuza Vodă”, Huşi. E-mail: roxsv2004@yahoo.com 
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morfometrice acestora din perimetrul studiat au început prin vizitarea  tuturor 

zonelor identificate pe planurile topografice (Fig 1). În funcţie de starea evolutivă 

actuală (împădurit, înţelenit, stabilizat, activ, etc. la 30 de ani faţă de situaţia 

reflectată de planurile topografice editate de către Direcţia Topografică Militară în 

1982) a ravenelor sau alunecărilor de teren s-au stabilit perimetrele în care 

cercetările au trebuit detaliate prin determinări morfometrice de precizie şi  mare 

productivitate cu ajutorul unui calculator cu posibilităţi de grafică mai deosebite şi 

pachetul software GIS, ArcGIS, ce  au permis prelucrarea preliminară a datelor. În 

aceleaşi perimetre s-a făcut cartarea geologică a depozitelor din maluri, talveg, 

praguri de ravene sau cornişe de alunecări şi/trepte de alunecare. 

Cu ocazia vizitelor efectuate în teren au fost adunate toate informaţiile 

necesare privind modul de folosinţă a terenului precum şi cu privire la impactul 

socio-economic al fenomenelor de degradare a terenului prin ravenare şi/sau 

alunecări de teren necesare în faza următoare, în care urmează să se analizeze 

global rezultatele obţinute în fazele precedente şi să se propună soluţii de 

amenajare şi exploatare durabilă a zonelor studiate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2. Modelul numeric al terenului (TIN – Triangulated Irregular Network) din bazinul Lohan  
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Rezultate obţinute 

 

Din punct de vedere geomorfologic, bazinul hidrografic Lohan se încadrează 

în următoarele unităţi şi subunităţi enumerate în ordine descrescătoare a rangului 

lor: Podişul Bârladului – Podişul Central Moldovenesc – Podişul Vasluiului şi este 

dominat de Culmea Crasnei. Configuraţia geomorfologică a bazinului Lohan este 

destul de simplă, fiind  împărţit în trei zone fiziografice mari (Figura 3):  

(1) Versantul stâng al Lohanului inferior, de la confluenţa cu pârâul Crasna 

(la Sud) şi până la Creţeşti de Sus (la Nord), cel mai accidentat (frământat), 

modelat de un tip anume de ravene denumite „ravene – bazin” pentru că au 

propriile bazine hidrografice, spre deosebire de ravenele de versant care de multe 

ori nu au deloc bazin hidrografic, sau de ravenele de fund de vale. În această zonă 

cele mai multe ravene – bazin sunt ocupate de gospodării ţărăneşti.  

(2) Versantul drept al Lohanului inferior, de la confluenţa cu pârâul Crasna 

(la Sud) şi până la Satu Nou (la Nord), care cuprinde terenuri agricole de cea mai 

bună calitate.  

(3) Bazinul superior al pârâului Lohan, amonte de zonele amintite, aproape 

în întregime acoperit de păduri sau plantaţii viticole sau pomicole.  

Din punct de vedere al alcătuirii geologice, potrivit hărţii întocmite de 

Institutul Geologic al României (scara 1:200000), depozitele din versanţii 

bazinului Lohan aparţin Chersonianului în zonele mai joase şi Meoţianului în 

treimea medie şi superioară (Foto 1) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 . Argile marnoase cineritice meoţiene de facies continental 

în cornişa alunecării Duda – Epureni 
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Fig 3 . Bazinul hidrografic Lohan inferior 

 într-o imagine Google Earth, 2014, cu zonele fiziografice 1 şi 2 

Alunecările de teren din judeţul 

Vaslui precum şi din alte zone din 

Podişul Moldovenesc au constituit 

obiectul unor inventarieri succesive 

efectuate de către diverşi autori 

printre care amintim: Savopol L. 

(1974), Ivanciu A. (1982) şi Pujina D. 

(1992). În figura 4 prezentăm datele 

referitoare la alunecările de teren din 

bazinul hidrografic Lohan. 

Din punct de vedere pedologic 

solurile din bazinul hidrografic Lohan 

se împart perfect corespunzător celor 

trei zone fiziografice: în zonele 1 şi 3, 

soluri cenuşii de pădure  tipice, iar în 

zona 2, cu terenurile cele mai bune 

pentru agricultură, cernoziomuri slab 

levigate. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4. Alunecări de teren în bazinul 

hidrografic Lohan (Dealurile Covurluiului) 

conform inventarierilor succesive efectuate 

înainte de 1993. Caracteristicile terenurilor 

alunecate sunt prezentate 

 în tabelul nr.1 (Pujină D. , 1993) 
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Concluzii 

 Comparând informaţiile obţinute în urma observării pe teren cu datele 

obţinute în urma inventarierii ravenelor şi alunecărilor de teren prin tehnici 

GIS  după hărţi topografice militare (DTM, 1982), s-a constatat că practic, în 

bazinul Lohan, există un număr foarte mic de ravene şi/sau alunecări de teren 

active; majoritatea ravenelor sunt împădurite sau în orice caz acoperite cu 

vegetaţie bună protectoare (arbuşti sau păşune), iar unele s-au transformat în 

vâlcele.  

 Ravenele de pe versantul stâng al pârâului Lohan de pe cursul inferior nu 

sunt o problemă pentru localnici, dar ei au ales microbazinele lor pentru a-şi 

întemeia aşezările care prin dezvoltare economică ar putea deveni chiar 

pitoreşti. 

 Se poate menţiona existenţa în această zonă a singurului lac întâlnit în 

bazinul Lohan, Groapa Lupului, şi acesta eutrofizat şi colmatat aproape 

complet (Figura 5). Zona fiind atât de bine împădurită, colmatarea lacului nu 

este pusă pe seama eroziunii solului din amonte ci pe seama altor factori 

naturali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Lacul Groapa Lupului colmatat în bazinul superior al pârâului Lohan  într-o imagine Google Earth. 

In dreapta jos se poate observa Groapa veche de gunoi a oraşului Huşi, în prezent închisă 

 

 În toate microbazinele ravenelor din Lohanul inferior plantaţiile pomicole 

sau viticole care existau înainte de 1989 (aflate în exploatare în 1982 - 

zonele colorate în verde-cyan pe hărţile din 1982 digitizate) nu mai sunt de 

mult în exploatare, astfel încât se mai văd doar urme.  

  Ravenele inventariate şi măsurate din bazinul hidrografic Lohan şi-au mărit 

suprafaţa în ultimii 30 de ani cu procente cuprinse între 22 şi 82%, dar s-au 

stabilizat astfel încât nici una nu mai merită a fi monitorizată în viitor.  
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  Alunecările de teren şi-au mărit suprafaţa cu procente cuprinse între 30 şi 

45% şi de asemenea, cele mai mari s-au stabilizat; numai în patru zone se 

mai întâlnesc alunecări active dar sunt situate pe păşune în locuri izolate 

unde nu pun în pericol aşezări omeneşti sau obiective economice.  

  Versantul drept al pârâului Lohan pe cursul inferior cuprinde terenuri cu 

pante relativ domoale şi soluri cernoziomuri slab levigate cu un potenţial de 

exploatare agricolă deosebit. Deocamdată, acest potenţial a început să fie 

valorificat în proporţie de sub 50% de 1 – 2 întreprinzători particulari cu 

mijloace moderne şi cu respectarea măsurilor antierozionale.  

  Suprafeţele acoperite de păduri s-au menţinut, în schimb altele noi nu au 

mai fost înfiinţate, iar în spatele unor perdele de protecţie au început să se 

taie stejari seculari (Valea Găitoaia).  

 Plantaţiile pomicole şi/sau viticole din zona fiziografică 1, inventariate pe 

hărţile din 1982, au fost toate abandonate şi apar astăzi doar ca urme pe 

terenuri utilizate drept păşune.  

 Litologia dominantă în bazinul hidrografic Lohan, respectiv rocile cu 

influenţă decisivă asupra morfologiei şi dinamicii ravenelor şi alunecărilor 

de teren, este constituită de depozite de nisipuri cineritice meoţiene în partea 

superioară a versanţilor şi argile pestriţe (pătate) şi nisipuri chersoniene la 

baza versanţilor. Prezenţa depozitelor argiloase în zona fiziografică 1 unde 

sunt si pantele şi altitudinile cele mai mari a dus la aparitia unor alunecări de 

teren de mari dimensiuni (la Curteni sau în valea Găitoaia). Prin împădurire 

alunecările de teren de la Curteni, valea Velniţa ş. a. au fost stabilizate.  

 Analiza factorilor de control ce au o influenţă decisivă asupra morfologiei şi 

dinamicii actuale a ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinul hidrografic 

Lohan (relief, climă, geologie, factor antropic), a arătat clar că prin 

amenajarea antierozională prin metode simple (cel puţin împădurire a zonei 

active) poate fi controlată (menţinută în limite acceptabile) eroziunea în 

adâncime şi declanşarea şi evoluţia alunecărilor de teren, iar dacă la aceasta 

se adaugă aplicarea unor metode de exploatare (management) durabilă 

adaptate condiţiilor de teren ce includ realitatea existenţei fenomenelor de 

ravenaţie şi/sau alunecări de tren, situaţia se poate schimba mult în bine, 

după modelul Sicilian.  
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Riscul climatic determinat de vânt și impactul asupra peisajului forestier 

depresionar intracarpatic. Studiu de caz: Depresiunea Giurgeului 
 

 

Viorel Paraschiv 
1 

 

 

  Introducere. Evoluţia spaţio-temporală a peisajului geografic este rezultatul 

(out-put-ul) tuturor in-put-urilor de natură abiotică, biotică şi antropică, analizate 

sistemic sau individual, transmise direct, în lanţ, sau în cascadă. Sensibilitatea 

sistemului la anumite impulsuri de modificare bruscă dimensionează parametrii 

dinamici.  Peisajul geografic s-a metamorfozat mereu chiar dacă nu definitiv şi, 

fără a nega valoarea iniţială a caracteristicilor naturale, prin modificări structurale 

induse de prezenţa umană tot mai pregnantă şi mai puternic transformantă, putem 

afirma că aceasta decide practic taxonomia geografică actuală. Peisajul forestier 

din bazinul superior al Mureşului, respectiv din Depresiunea Giurgeului, poate fi 

încadrat taxonomic în cadrul peisajelor derivate, limita antropizării pădurii 

depăşind cu mult limita geografică a depresiunii datorită activităţilor pastorale. În 

ultimii ani, pe fondul fenomenului încălzirii globale şi a creşterii constante a 

defrişărilor masive (multe din ele ilegale!), unele zone forestiere au devenit 

vulnerabile la manifestările vântului, accentuând sau determinând, după caz, 

rupturi de arbori pe suprafeţe importante, cu efecte vizibile în peisaj şi în economia 

forestieră a regiunii. Cu toate că ne aflăm într-o regiune în care calmul atmosferic 

durează, în medie, peste 60% din an (66,3% - Joseni- [6]), doborâturile şi rupturile 

de vânt asociate uneori şi cu cele determinate de zăpadă, au de cele mai multe ori 

geneză mixtă, alături de factorul abiotic climatic (vântul şi zăpadă), o contribuţie 

substanţială aducându-şi şi factorul biotic, ciupercile, paraziţii arborilor şi fauna de 

cervide. Trebuie să precizăm că asupra stabilităţii pădurii mai intervin, cu rol 

secundar, textura şi compoziţia solului pe de o parte dar şi faptul că vitezele reduse 

ale vânturilor şi predominanţa calmului atmosferic determină o bună dezvoltare a 

pădurii şi o slabă dezvoltare a rădăcinilor, determinând astfel vulnerabilitatea la 

vânturile puternice ocazionale. Riscurile producerii doborâturilor de vânt și zăpadă 

în pădurile din România sunt destul de mari aşa după cum arată cercetările şi 

statisticile cele mai recente. Se estimează că din suprafaţa totală a fondului 

forestier al României (6.025.587 ha - 2007), aproape 95% din totalul României este 

susceptibilă pentru doborâturi (Blujdea, 2009, citat de [6]), dar pădurile încadrate 

la risc foarte ridicat la vânt ocupă 12 % (39 de ocoale silvice) şi cele încadrate la 

risc ridicat ocupă 16% (48 de ocoale silvice) (Dincă Lucian şi col., 2008, citați 

[1]). Rezultă că 28% din pădurile aflate în fondul forestier naţional au risc ridicat şi 

foarte  ridicat  de  producere a doborâturilor  de  vânt,  dintre  acestea  85%  sunt 
1
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întâlnite în Carpaţii Orientali [2]. Pădurile cu riscul foarte mare de producere a 

doborâturilor de vânt sunt identificate, aproape exclusiv, în partea de nord a 

Carpaţilor Orientali (Dincă Lucian și col., 2008, citați [6]). 

 Doborâturile de vânt pot produce efecte grave asupra peisajului forestier și 

indirect pagube materiale peisajului construit pe suprafeţe mari, cum s-a întâmplat 

în noiembrie 2005, când suprafaţa afectată s-a ridicat la 69.000 ha în Direcţia 

silvică Miercurea Ciuc (aproape jumătate din suprafață fiind în zona Depresiunii 

Giurgeului) sau 23.293 ha în Direcţia silvică Sfântul Gheorghe [2] și [6]. Evoluţia 

şi intensitatea factorilor climatici au înlesnit ulterior formarea şi dezvoltarea unor 

focare de dăunători. Vântul şi zăpada prin doborârea şi ruperea arborilor au 

prejudiciat pădurea, fiind necesară exploatarea acestora înainte de vreme, iar în 

situaţii specifice au favorizat înmulţirea şi extinderea dăunătorilor naturali. Analiza 

corelativă a factorilor de hazard asupra etajului forestier pe baza ciclicităţii şi 

persistenţei fenomenului indică faptul că rupturile de zăpadă şi doborâturile de 

vânt, produc cele mai importante pagube. Efectele vântului asupra  versanţilor care 

delimitează Depresiunea Giurgeului se manifestă diferit asupra peisajului forestier 

în funcţie de particularităţile componentelor mediului abiotic: structuri geologice, 

expoziţie, înclinare, configuraţia culoarelor de vale secundare, precipitaţii, 

scurgere, vânturi locale.  

  Metodologie. Pentru evaluarea doborâturilor de vânt şi zăpadă, impactul 

acestora în peisajul forestier degradat, durata intervenţiei antropice asupra acestuia 

este un factor important condiţional al percepţiei. Au fost folosite metode directe 

de observare corelate cu imagini satelitare sau cu hărți vechi ale arboretelor. 

Studiul bibliografiei de specialitate și informațiile din teren (ocoale silvice și 

composesorate private care administrează fondurile silvice) au trebuit 

compatibilizate. Corelarea factorilor climatici și determinarea fenomenelor care 

stimulează producerea hazardului au constituit preocupări științifice utilizând 

modelarea și chiar simularea în condiții empirice. Evaluarea se poate realiza prin 

lucrări efective de teren, care sunt însă anevoioase şi costisitoare prin resursele 

necesare, în funcţie de mărimea suprafeţelor pe care s-a înregistrat doborâturile şi 

accesul spre zona respectivă. O alternativă la lucrările de teren este folosirea 

imaginilor satelitare pentru detectarea şi delimitarea suprafeţelor afectate de 

doborâturi şi, apoi, utilizarea analizei geospaţiale, în mediu SIG, pentru evaluarea 

pagubelor produse. Condiţia efectuării rapide a unei analize geospaţiale depinde de 

existenţa bazelor de date geospaţiale amenajistice în zonele afectate, date care pot 

fi exploatate cu ajutorul unui software SIG. 

Concluzii primare. 

Rupturile şi doborâturile de vânt şi zăpadă fac parte din fenomenele de 

hazard natural cu impact imediat şi pronunţat asupra peisajului natural (fondul 

forestier) şi a celui antropic din parcuri, grădini, amenajamente forestiere,  sau a 
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celor pentru protecţia căilor de comunicaţie, fiind în acelaşi timp, considerate 

fenomene de risc natural. Ele se formează datorită unui complex de factori 

condiţionali-stimulativi care prin incidenţa manifestării lor, devin principali sau 

subordonaţi [2]. Aceşti factori sunt clasificaţi (fig. 1): 

 abiotici: climatici (temperaturi, precipitaţii, vânturi), sol (profunzime, 

substrat, permeabilitate), relieful (litologia, înclinare, altitudine, expoziţie); 

 biotici: fitogeografici (specii, vârstă, înrădăcinare, densitate,  fauna, 

dăunători), antropici (modul de gospodărire a pădurii, regenerarea 

pădurii/împăduriri; modificări climatice globale). 

 Doborâturile din Carpaţii Orientali (1947, 1960-1961, 1977, 1979,1995, 

2003, 2005, 2010) s-au datorat unor vânturi puternice dinspre vest, care prin 

escaladarea munţilor perpendicular pe axul crestelor, s-au transformat în föhn-uri. 

Diferenţele de temperatură au creat gradienţi termici care au amplificat intensitatea 

vântului (Baroneia, 1948 citat [2] și [4]). Monitoringul forestier aplicat după anul 

1990 fondului forestier de stat sau privat urmăreşte menţinerea unei stări 

fitosanitare corespunzătoare vegetaţiei forestiere.  

La viteze ale vântului care depăşeşte 12-17 m/s., în condiţii de 

supraumectare a solului, au loc doborâturi. Zăpada în exces impreuna cu alţi factori 

asociaţi, cum ar fi umezeală de pe arbori care stimulează depunerea acesteia, 

produce ruperea arborilor. În proporţie de 90% din cazuri doborâturile de vânt  şi 

rupturile de zăpadă se produc în molidişuri. Rupturile se înregistrează de regulă 

primăvara în treimea inferioară a arealului molidului. Sunt citate în bibliografie 

cazurile ca efect de risc, de doborâturi de vânt din anii 1947-1948, 1964, 1995. 

Dintre rupturile de zăpadă, cea produsă în 8-10 aprilie 1979 a afectat masiv şi 

versanţii de sub vânt din Depresiunea Giurgeului [2]. Cele mai vulnerabile sunt 

considerate pădurile în interiorul cărora s-a practicat tăierea rasă sub formă de 

ochiuri, benzi sau aflate la marginea masivului forestier. Pe baza taxonomiilor 

existente asupra rezistenţei arborilor la vânt, concluzionăm că cel mai vulnerabil 

este molidul, adică molidişurile masive sau aflate în amestec, în procent redus, cu 

alte specii forestiere (tabel nr. 1). 

Tabel nr.1. Ierarhia principalelor specii forestiere în raport cu rezistenţa la vânt  (după Giurgiu, 1972; Dumitrescu, 

1972; Petrescu, 1980; Niţescu, 1999 şi alţii, cu modificări) 

Tipul rezistenţei la vânt Viteza vântului Specii incluse 

Rezistente Mai mici de 29 m./s. Brădeto-făgete, amestecuri de brad, fag, 

larice şi molid, şleauri de gorun 

Destul de rezistente Mai mici de 23 m./s. Brădete, făgete, gorunete pure şi în amestec 

Puţin rezistente Mai mici de 17 m./s. Molidişuri pure sau în amestec în procent 

mic cu alte specii forestiere 
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Nu toate tipurile de pădure din formaţia molidişurilor sunt suceptibile 

sistemului puţin rezistente la vânt, gradul de vulnerabilitate maxim este atins în 

cazul molidişului cu Oxalis acetosella (măcriș) şi molidiş derivat cu floră de mull 

(Purcelean 1964, citat de [4]). Au fost stabilite şi două perioade critice din viaţa 

arboretelor de molid: 30-70 de ani şi 120 de ani, când acţiunea vânturilor puternice 

pot atrage pagube foarte mari [4]. Efectul reliefului asupra modificării 

particularităţilor vântului şi impactului negativ a acestuia în arealele forestiere ne 

oferă explicaţii determinante asupra producerii doborâturilor de vânt şi a rupturilor 

de zăpadă [4]. Relieful prin topografia lui are un rol determinant în modificarea 

mişcării aerului datorită acţiunii mecanice şi a comportamentului diferit a 

suprafeţelor active, determinând direcţia, viteza, structura şi provocând dezvoltarea 

pe verticală  a vitezei acestuia. Formarea curenţilor circulari de tip turbionar ca 

efect a scurgerii vântului peste muchiile ascuţite ale reliefului montan, amplifică 

viteza acestuia şi formează un curent invers, în spatele obstacolului. Pe contactul 

dintre cei doi curenţi, pe muchia/culme se formează o arie de discontinuitate, care 

sub acţiunea turbionului principal, se extinde treptat şi se amplifică prin separarea 

în turbioane mai mici, conform principiului aerodinamic. 

Când o masă de aer traversează perpendicular pe direcţia sa de deplasare o 

culme/lanţ muntos se produc următoarele fenomene: 

- pe versantul expus vântului viteza acestuia în timpul mişcării ascendente se 

micşorează în funcţie de înclinarea şi lungimea versantului. În strânsă 

dependenţă de viteza vântului, se poate forma un „triunghi” de calm, sau 

turbioane staţionare, cu ramura superioară dirijată în sensul vântului şi 

ramura inferioară descendentă (figura nr. 1 a). Cu cât panta este mai redusă, 

turbionul este mai aplatizat. Există şi posibilitatea formării unor turbioane 

dezordonante, cu abateri de la regulile menţionate anterior, figura nr. 1.b) 

(Bogdan și Coșconea, 2010, citați [4]). Din aceste considerente, în pădurile 

de pe versantul expus vântului, în general, nu se produc doborâturi sau 

efectele lor sunt foarte slabe. În zona de creastă, viteza vântului este mai 

mare decât la aceeaşi înălţime situată deasupra unui teren neted (luncă, 

terase). Pe fondul micşorării secţiunii de scurgere a vântului, conforme cu 

legea conservării maselor, pe culmi/creste se produc doborâturi. 

- pe versantul opus vântului (de sub vânt, adăpostiți), mişcarea aerului nu 

devine descendentă imediat după traversarea crestei muntelui, ci la o 

anumită distanţă de aceasta, unghiul de cădere se poate apropia de cel drept. 

În spaţiul intermediar se formează un turbion staţionar cu ramura superioară 

descendentă (fig. 2). Alteori, apar fie o serie de turbioane antrenate de 

curentul general, fie mişcări turbulente generalizate, la intensităţi variabile. 

Prin escaladarea muntelui, pe acești versanți de sub vânt se formează o 
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depresiune de cavitație (un ”gol”), care obligă curenții de aer să se dirijeze 

pe versant sub forma unui vânt local numite ”föhn/foehn”. În spațiul dintre 

versant și liniile de curent caracterizat de formarea acelei depresiuni de 

cavitație, se formează unul sau mai multe turbioane, figura nr. 2 ( N. Ion-

Bordei, 1989, [6]). 
 

    
 

Figura 1. Influența vântului asupra reliefului (după Averkiev, citat de Marcu, 1983). 

 Figura 2. Schema circulației aerului pe versantul de sub vânt (după N. Ion-Bordei, 1989) 

 

Doborâturile de arbori sunt amplificate în treimea inferioară a versanților de 

sub vânt de curentul contrar (contra-föhn) care se dezvoltă din avale spre amonte în 

sectorul de impact, mărind intensitatea fenomenului în sectorul de impact. Toate 

aceste mişcări dinamice ale aerului explică, împreună, efectul componentei 

verticale negative a vitezei vântului, căderea maselor de aer şi, în consecinţă, în 

funcţie de violenţa căderii, marea frecvenţă a doborâturilor pe versanţii opuşi 

vântului. Viteza vântului în cădere este cu atât mai mare cu cât, prin înălţimea sa, 

muntele determină o ascendenţă mai mare a masei de aer. Punctul unde traiectoria 

descendentă a aerului întâlneşte terenul, este deosebit de vulnerabil în privinţa 

doborâturilor de vânt. În cazul culmilor dantelate, formate dintr-o succesiune de 

vârfuri şi şei, la îngrămădirea liniilor de curenţi în plan vertical se adaugă, în şei, şi 

cea care are loc în plan orizontal. Aceasta determină o sporire considerabilă a 

vitezei vântului şi creşterea pericolului doborâturilor de vânt în şeile munţilor [3] .  

Caracteristicile vântului în văile situate între lanţurile muntoase sunt 

modificate în funcţie de orientarea axului văii faţă de direcţia vântului, de lăţimea 

şi adâncimea acesteia. Practic, doborâturile foarte mari din bazinele hidrografice 

ale pârâurilor Belcina şi Secu din 7-8 martie 2002 și 5-6 noiembrie 1995 (Munţii 

Giurgeului şi versanţii care delimitează Depresiunea Giurgeului – foto 1-2) au fost 

determinate, în principal, de aceşti parametri teritoriali şi morfometrici. Acestea au 

fost doborâturi asociate, parte de vânt şi o altă parte, de zăpadă, fiind determinate 

de modificările asupra comportamentului complexului de factori: precipitaţii 



40 

 

abundente de peste 20 mm/oră lichide la început (pe o componentă de circulație 

vestică), apoi, transformate în lapoviţă şi ninsoare, vânt în rafale dinspre Nord-Est 

la început (schimbarea câmpului baric pe o perioadă scurtă de timp, cu viteză a 

vântului de peste 160 km/oră- [4]) iar apoi, pe măsura răcirii aerului,  s-a instalat 

calmul care a permis zăpezii să se „lipească” instantaneu şi în cantităţi mari pe 

arbori şi coronamentul acestora. Totul a avut loc la contactul a două mase de aer 

divergente, una dinspre vest mai caldă și umedă, alta dinspre est, rece dar încărcată 

și ea cu precipitații. Astfel, atunci când axul văii este perpendicular pe direcţia 

vântului, liniile de curent ale acestuia suferă o inflexiune care urmăreşte profilul 

terenului fără modificări în plan orizontal. Pe cei doi versanţi se produc mişcări 

turbulente cunoscute, mai ales în cazul văilor largi. În cazul în care axul văii este 

orientat  în direcţia vântului aceste se canalizează conform cu talvegul pe direcţia 

lui, ascendent sau descendent în funcţie de înclinaţia talvegului. 

 

    
Foto nr. 1-2. Valea superioară a Pârâului Secu, cu urmele doborâturilor ample de arbori din anii: 1995, 

2002, 2005. Se remarcă regenerarea parțială, naturală, a molidului. Toplița-Măgheruș, 14-15 iunie 2010 

Dacă versanţii prezintă denivelări accentuate ale microreliefului se pot 

antrena mişcări turbulente accentuate, în special, la marginea curentului, precum şi 

doborâturi pe clinele expuse direct vântului. O ultimă situaţie avem atunci când 

valea este orientată oblic faţă de direcţia vântului, când masa de aer este deviată şi 

în plan orizontal, tinzând fie să se orienteze de-a lungul văii, fie să devină 

perpendiculară pe linia crestelor. 

Vânturile de tip föhn întâlnite în vatra depresiunii sunt vânturi catabatice 

calde şi uscate, care se formează pe versanţii opuşi circulaţiei generale a 

atmosferei, dominant vestică şi sud-vestică (fig. 3). Influenţa lor se reflectă asupra 

regimului tuturor elementelor climatice, hidrologice sau biogeografice. În 

Depresiunea Giurgeului, föhn-urile sunt destul de caracteristice, fiind 

răspunzătoare de cantitatea redusă de precipitaţii care se înregistrează în perioada 

iunie - octombrie, de calmul accentuat specific sectorului central al depresiunii (în 

zone cuprinsă între Gheorgheni- Joseni- Remetea), de  împiedicarea convecţiilor 
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termice în funcţie de tipul baric dar şi de manifestările de scurtă durată a vântului 

cu intensităţi mari şi foarte mari mai ales la începutul verii, care provoacă uneori 

şi, mai ales în ultimii 25 de ani, aproape ciclic, hazarde climatice (de tipul 

rupturilor şi doborâturilor).  

 

 

Figura  3. Reprezentare schematică a doborâturilor și rupturilor de vânt din perioada 14-15 iunie 2010 în       

perimetrul Vâgani-Toplița 

Chiar dacă prin manifestarea lor vânturile din Depresiunea Giurgeului par a 

nu afecta prin intensitatea şi durata lor în mod decisiv structura peisajului forestier, 

manifestările de hazard climatic ale acestuia determină producerea unor efecte 

vizibile şi imediate asupra acestui tip de peisaj. Din datele statistice preliminare, 

parţial prelucrate, extrase pe baza centralizatoarelor existente în composesoratele 

Gheorgheni, Ditrău, Suseni, Ciumani,  Joseni şi a ocoalelor silvice din Gălăuţaş şi 

Topliţa, rezultă că incidenţa despăduririlor şi a distrugerilor de pădure datorate 

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă, în perioada anilor 1990-2009, este 

de cca 2-5%, iar ciclicitatea fenomenului este de 12-15 ani la intensitate de 

distrugere a peisajului forestier de peste 10 ha/unitate forestieră. Analiza hărţii din 

figura 6 ne poate duce destul de uşor la unele concluzii pripite şi chiar puţin 

relevante asupra importanţei analizei vântului ca factor de hazard asupra peisajului 

forestier; pe de o parte intensităţile reduse ale vântului şi puţinele elemente de 

protecţie care stau la îndemâna gospodăririi peisajului forestier în cazul 

manifestărilor hazardurilor climatice, iar, pe de altă parte, reducerea drastică a 

suprafeţei forestiere în tot bazinul superior al Râului Mureş!  

Studiu de caz: Doborâturile de vânt din perioada 14-15 iunie 2010 și efectele lor 

asupra peisajului forestier și construit (foto 2-6) 

Vânturile de tip föhn întâlnite în vatra depresiunii sunt vânturi catabatice 

calde şi uscate, care se formează pe versanţii opuşi circulaţiei generale a 

atmosferei, dominant vestică şi sud-vestică. Influenţa lor se reflectă asupra 

regimului tuturor elementelor climatice, hidrologice sau biogeografice (figura 3).  
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 Suprafața forestieră totală afectată a fost de peste 25 ha (sursa: Ocolul silvic 

Toplița, neoficială) după cum urmează: Vâgani (22,3 ha), Măgheruș și Toplița 

(2,3-2,7 ha) și Gălăuțaș-Joseni (0,7 ha). Prin aplicația de teren corelată cu 

interpretarea prin metoda SIG, s-a determinat o suprafață de doar 20,34 ha pădure 

de pin și molid, doborâte la Vâgani, dar, probabil, nu am putut cuantifica foarte 

bine toate perimetrele afectate. 
 

a)  b)  
Foto nr. 3-4. Hazardul climatic din seara zilei de 14 iunie 2010: a) Borzonț; b) Toplița, ora 21,22 (Sursa: 

www.acasa.ro/15.06.2010). 

Măsurarea perimetrului afectat pe teren, prin raportare pe harta topografică la 

scara 1:25000, ne-au dat o suprafață de 20,54 ha afectate de doborâturile și 

rupturile de vânt la Vâgani. Diferența este greu explicabilă! 
 

Tabel nr. 3. Situaţia meteorologică la Topliţa în ziua de 14 iunie 2010 (sursa: www.meteoromania.ro) 

Ora/intervalul 

orar 

Temp. aerului 

(°C) 

Umiditatea 

aerului (%) 

Precipitaţii 

nori 

vântul 

direcţie viteză(m/s) 

1 19 88 Da, furtună cu descărcări electrice 
şi ploi 

SSV 4,1 

7 18 94 Nori risipiţi ENE 3,1 

13 25 61 Nori risipiţi ESE 4,1 

20-22 21 78 Da, furtună cu descărcări electrice 

şi ploi 

VNV 17-18 

24 19 90 Plafon de nori, precipitaţii VSV ? 

 

Implicațiile manifestărilor riscului climatic asupra peisajului în jumătatea 

nordică a depresiunii în zilele de 14-15 iunie 2010 au fost următoarele: 

http://www.acasa.ro/15.06.2010
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 17 linii de medie tensiune avariate și 3 localități au rămas total fără energie 

electrică: Subcetate, Filpea și Borzonț; 

 Pe linia de cale ferată, magistrala 400, a fost ruptă linia de contact datorită 

doborâturilor de vânt și s-au înregistrat peste 1000 minute întârziere a 

trenurilor aflate în tranzit, oprite în stațiile Toplița și Gălăuțaș; 

 Acoperișurile unor blocuri de locuințe și gospodării individuale din Toplița, 

Măgheruș, Vâgani, Zencani, Gălăuțaș, Joseni și Gheorgheni au fost smulse, 

distruse, înregistrându-se pagube materiale foarte mari; 

 DN 13B, la Borzonț, a fost blocat (cca 3 ore) datorită copacilor doborâți pe 

carosabil de vânt. 

Posibil că doborâturile şi rupturile de zăpadă parţiale din iarna 2009-2010, 

au stimulat decisiv efectele înregistrate în acea perioadă de  început a verii anului 

2010, care au produs importante pagube materiale şi s-au constituit într-un hazard 

natural care s-a manifestat pe durata a 72 de ore, iar efectele secundare au impact 

deosebit asupra peisajului natural sau amenajamentelor peisajistice (parcuri şi 

dotări antropice arboricole din localităţile afectate) transformându-se într-un risc 

natural prin amploarea pagubelor produse pe unitate de suprafaţă. Analiza datelor 

climatice parţiale înregistrate la staţiile meteo din Depresiunea Giurgeului (Joseni 

şi Topliţa) şi corelate cu datele  staţiei din Pasul Bucin (Munţii Gurghiului) și a 

stației de la Tg. Mureș, ne oferă câteva date asupra condiţionalului factorilor de 

mediu care au existat şi au stimulat producerea hazardului climatic: 

 Direcţia dominantă a vântului înregistrată la toate cele 4 staţii meteo 

analizate a fost dinspre Vest şi Sud-Vest, periodic alternând situații de calm 

cu unele de intensitate moderată și mare a vântului (maxime 17-18  m/s- 

tabel nr. 3-). În intervalul orar 20,15-22,00, din seara zilei de 14 iunie 2010, 

vânturile dinspre vest care se canalizează pe Valea Gurghiului, dezvoltată pe 

direcţia vest-est, escaladează culmea Munţilor Gurghiu şi coboară încălzite 

şi cu viteze sporite prin înşeuările dintre vârfurile Bătrâna-Măgheruş-

Luncani (analiza corelativă şi cu staţia meteo Tg. Mureş situată în 

Depresiunea Transilvaniei); 

 când pe fundul văilor şi a depresiunilor avem aer rece stagnant, de 

inversiune termică (indiferent de geneza acesteia, de iarnă sau de vară), 

vântul nu mai ajunge la cotele joase ale nivelului topografic, ci glisează 

peste stratul inferior (nivel de inversiune termică), caracterizat printr-o mai 

mare stabilitate şi apoi escaladează cea de-a doua culme câştigând în 

intensitate (doborâturile de vânt din lungul Văii Pârâului Gălăuţaş); 

 în cazul în care axul văii este orientat  în direcţia vântului aceste se 

canalizează conform cu talvegul pe direcţia lui, ascendent sau descendent în 

funcţie de înclinaţia talvegului. Dacă versanţii prezintă denivelări accentuate 
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ale microreliefului se pot antrena mişcări turbulente accentuate, în special, la 

marginea curentului, precum şi doborâturi pe culmile expuse pe direcţia 

vântului –foto 5-7 (doborâturile de la Zencani şi Vâgani pe fruntea teraselor 

de 60 și 90 m. a Râului Mureş,  la intrarea în Defileul Topliţa-Deda); 

 

       

Foto nr. 5-7. Doborâturile de vânt din zilele de 14-15 
 
iunie 2010 din Depresiunea Giurgeului: Banffy-Topliţa; 

Vâgani; Măgheruş-Topliţa. 

 O ultimă situaţie avem atunci când valea este orientată oblic faţă de direcţia 

vântului, când masa de aer este deviată şi în plan orizontal, tinzând fie să se 

orienteze de-a lungul văii, fie să devină perpendiculară pe linia crestelor, 

cazul doborâturilor din zona Topliţei, respectiv zona pârtiilor de schi 

Măgheruş şi Staţiunea balneoclimaterică Bradu/Bannfy (foto nr. 5). 

După  această perioadă cu fenomene de hazard climatic, 14-16 iunie 2010, și 

de maximă intensitate a riscului climatic cu doborâturi de vânt, a urmat o perioadă  

în care starea vremii a fost influenţată de manifestări excesive ale vremii, cu 

canicule, ploi torenţiale, dintre care cea din 12 august 2010 cu căderi de grindină a 

căror greloane au fost de dimensiunea unei nuci, au produs mari pagube materiale 

asupra a 150 de gospodării şi asupra peisajului forestier din zona municipiului 

Topliţa. Incidența acestor fenomene sunt puse pe seama manifestărilor datorate 

modificărilor climatice globale care, începând cu anul 2003, au o frecvenţă şi 

intensitate din ce în ce mai mare. 

Doborâturile și rupturile datorate zăpezii. Chiar dacă cantitățile de precipitații 

solide sunt mai reduse în vatra depresiunii, versanții care delimitează suprafața 

topografică sunt expuși acestui hazard. Cantitatea de zăpadă reţinută de 

coronamentul arborilor din pădure, depinde de compoziţia acesteia şi expunerea 

versanţilor faţă de vânturile dominante. Eitinger citat de [4] susţine că pădurea de 

pin reţine 24% din cantitatea de zăpadă căzută, iar cea de molid 40%. Cercetările 

din ţara noastră (Arghiriade, Abagiu citaţi de [4]) confirmă datele de mai sus şi 
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precizează că pe versanţii adăpostiţi de vânt se depune mai multă zăpadă decât pe 

cei expuşi vântului, indiferent de acoperirea cu pădure, adică versanţi descoperiţi şi 

versanţi împăduriţi. R. Dissescu, citat [2], [4], [6] a cercetat doborâturile din anii 

1960-1961 şi a propus un set de măsuri care să conducă la atenuarea fenomenului 

pe baza identificării cauzelor declanşatoare. Rezistenţa arboretelor la vânt sporeşte 

prin efectuarea la timp a lucrărilor şi operaţiunilor culturale, diferenţiate de 

vulnerabilitatea arboretelor, de aspectele de ordin silvic şi economic. Aplicarea 

corectă a tăierilor de îngrijire pot contribui la schimbarea structurii arboretelor 

(Buchon, 1987; de Chemps, 1987; Ichim, Barbu, 1979; Vlad, 1973; Ionescu, 1965; 

citaţi de [4] și [5]) şi a caracteristicilor biometrice ale arborilor: coeficient de 

zvelteţe, lungimea şi circumferinţa coroanei, caracteristici dendrometrice şi sistem 

de înrădăcinare. La pădurea de molid este importantă stabilirea intensităţii şi 

periodicităţii intervenţiilor, diferenţiat pentru curăţiri şi rărituri, astfel încât, prin 

tăieri să se urmărească orânduirea spaţiului pentru a contribui la mărirea rezistenţei 

arboretelor la vânt.  

Pe baza cercetărilor detaliate asupra vătămărilor produse de căderile masive 

de zăpadă din 16-17 aprilie 1977 şi 8-10 aprilie 1979 au fost puse în evidenţă 

influenţele staţiunii şi structurii arboretelor asupra frecvenţei şi intensităţii 

vătămărilor în păduri (Barbu I., 2005, citat de [2],[6]). Având în vedere puternicele 

influenţe locale (şi în special cele orografice) în potenţarea efectelor, se poate 

aprecia că elementul care determină vătămările de zăpadă sunt căderile de 

precipitaţii în cuantum mai mare de 40 l/mp în 24 de ore. Acest parametru 

(precipitaţii maxime în 24 ore) este un indicator urmărit de peste 100 de ani la toate 

staţiile meteorologice din lume, deci accesul la informaţii este foarte uşor. Astfel, 

evaluarea riscului la apariţia vătămărilor de zăpadă se poate face pentru fiecare 

staţie meteo prin calcularea frecvenţei căderilor de precipitaţii în 24 de ore mai 

mare de 40 l/mp şi transformarea frecvenţei în probabilitate (Barbu, Popa, 2003, 

citat de [2], [6]). În aceste zile au căzut precipitaţii sub formă de zăpadă moale, 

plină de apă. Aceasta se lipea de arbori şi, sub greutatea ei, copacii se rupeau de la 

diferite înălţimi, în funcţie de mărimea coronamentului, de consistenţă şi vârstă.  

Concluzii finale 

Sursa hazardului/riscului: vânturile de vest→föhn→condiţii locale→fenomen 

produs/hazard   climatic→pagube materiale/risc/semi-risc→ peisaj afectat. Dacă 

împotriva factorilor hidrometeorologici (zăpadă, chiciură, polei) şi a vântului este 

imposibil de luptat, prin cunoaşterea modului de acţiune al acestor factori asupra 

arborilor, silvicultorii au posibilitatea de a realiza arbori şi arborete rezistente la 

acţiunea lor. Nu se vor putea elimina niciodată rupturile şi doborâturile cauzate de 

zăpadă, dar, vor fi astfel eliminate efectele catastrofale ce apar în anumite condiţii. 

Studiul factorilor staţionari care favorizează amplificarea daunelor permite o 

diferenţiere clară a intervenţiilor necesare sub aspectul intensităţii, momentului şi 
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periodicităţii acestora, mărind astfel eficienţa economică a intervenţiilor şi 

siguranţa de funcţionare a arboretelor. 
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  Prevenţia climatică în nord-estul României 

                                                                                      

Ipate Emil Dănuț 
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, Sturzu Tiberiu 

2
, Ignat Corina
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Încă de la apariţia sa pe Terra, omul a fost într-o continuă luptă cu forţele 

naturii şi în majoritatea cazurilor bilanţul a fost în defavoarea sa, fie datorită 

neînţelegerii fenomenelor naturale, fie nivelului tehnic scăzut. Dintre fenomenele 

meteorologice cu efecte distrugătoare în spaţiul geografic, secetele şi grindina s-au 

remarcat în mod deosebit. Anterior anilor 1933, oamenii care ar fi reuşit să aducă 

ploaia puteau fi consideraţi zei. Strămoşii noştri daco-geţi trăgeau cu săgeţi în norii 

negri, pentru a alunga forţele malefice, iar ulterior au ajuns să tragă clopotele 

pentru a disipa norii cumulonimbus bogaţi în nuclee de grindină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România ar fi trebuit să fie mult mai avansată în acest domeniu, fie şi numai  

pentru că prima ploaie artificială din lume a fost provocată de un savant român, 

Ştefania Mărăcineanu, care s-a ocupat şi de fenomenele meteorologice, reuşind, cu 

sprijinul profesorilor Bungeţianu şi Karpen şi al aviatorului Constantin 

Cantacuzino, să descopere procedeul de declanşare artificială a ploii cu ajutorul 

unor săruri radioactive.  Pe baza acestui procedeu, în 1931, a provocat prima ploaie 

artificială din lume, în Bărăgan. 

    Cercetări riguroase pentru înţelegerea şi controlul factorilor de mediu ai 

grindinei şi secetelor au debutat în 1933, în SUA. După al doilea război mondial, 
 1, 2, 3
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acestea s-au extins în: Franţa, fosta Uniune Sovietică, Elveţia Argentina, Siria, 

Israel, Canada, China, aceasta din urmă având peste 40 milioane ha apărate 

împotriva grindinei. În SUA, în ultimii ani, s-au alocat peste 25 miliarde dolari 

pentru dezvoltarea unor programe de combatere a grindinei şi secetelor. Cercetările 

concrete au vizat fizica şi chimia norului, dinamica proceselor din nori, condiţiile 

de formare a grindinei şi a ploilor, substanţele chimice care stimulează ploaia sau 

care atenuează  procesul de cădere a grindinei, dar şi modalitatea de precizare cu 

rapiditate a parametrilor care ne interesează. 

    În acest scop s-au elaborat programe fundamentale pluridisciplinare de 

cercetare şi programe de dezvoltare a unor sisteme tehnice de combatere a 

grindinei şi de stimulare a precipitaţiilor. Tehnologiile respective diferă de la o ţară 

la alta, dar cea mai răspândită metodă este cea de însămânţare a norilor cu nuclee 

de condensare pe bază de iodură de argint, folosind rachete meteorologice. Acest 

procedeu poate fi folosit şi la prevenirea formării grindinei. În plus, detectarea 

formaţiunilor noroase de tip cumulonimbus (nori de dezvoltare verticală generatori 

de grindină şi de furtună), presupune abordarea unui hazard într-o manieră 

specifică statelor civilizate. Astfel se intervine asupra categoriilor de risc şi de 

vulnerabilitate care se pot modela în sensul reducerii pagubelor sau a eliminării 

acestora. 

Prin metoda propusă de noi putem identifica prin radar formaţiunile noroase 

pe o rază de câteva sute de km, putem preveni populaţia şi societăţile economice 

expuse riscurilor, implicit cele agricole - deţinătoare de sere şi solarii afectate 

frecvent de fenomenele meteorologice extreme, dar putem să şi producem ploi în 

anumite zone aride  sau în anumite perioade secetoase, prin valorificarea unor 

formaţiuni noroase din care în mod obişnuit nu cad precipitaţii.  
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În programele menţionate un rol deosebit l-a avut Organizaţia Meteorologică 

Mondială, care a pus la dispoziţie banca de date privind rezultatele cercetărilor 

efectuate asupra dinamicii atmosferei şi fenomenelor meteorologice periculoase 

manifestate în diverse zone şi regiuni ale Terrei. 

În România, după al doilea război mondial, au existat unele încercări de 

constituire a unui sistem de combatere a grindinei pe baza unor colaborări cu 

Rusia, respectiv cu Republica Moldova, în vederea realizării unui poligon 

antigrindină pe un aliniament de 100 Km între Cotnari şi Huşi. Necesitatea de 

realizare a unui sistem naţional antigrindină este demonstrată de variaţiile climatice 

extreme, dar, cu toate acestea, ea a fost întreruptă în ciuda unor recomandări care 

au impus hotărâri de guvern (HG 604/1999 şi HG 291/2003). Noi susţinem că în 

prezent se impune acest sistem, dat fiind apariţia unor factori tehnici favorabili: 

- succesele demonstrate ale sistemelor similare şi eficienţa economică; 

- disponibilitatea şi accesul la fonduri europene pentru mediu; 

- existenţa unui institutului de cercetări în domeniul meteorologiei şi a unei 

fabrici de rachete de tip antigrindină la Ploieşti; 

- implementarea în România, prin INMH (acum INM) a aşa-numitului SIMIN 

(Sistem Meteorologic Integrat Naţional). Acesta a debutat în anul 2001 cu o 

investiţie de 55 milioane dolari, în care îşi are aportul compania americană 

Lockheed Martin. Sistemul va cuprinde 5 radare moderne Doppler (unul 

amplasat pe locul vechiului radar de la Bârnova-Iaşi), 70 de staţii 

meteorologice automate (10 amplasate în Moldova), 7 centre regionale de 

prognoză (unul amplasat la Bacău) şi un centru naţional de prognoză. 

Factorii economico – sociali care justifică această  abordare sunt următorii: 

- menţinerea marilor pagube (de peste 25 miliarde lei); 

- cotul anual al utilizării sistemului reprezintă sub 20% din pagubele produse; 

- realizare în ţară a mijloacelor tehnice de combatere a fenomenului; 

- colaborarea transfrontalieră în domeniu. 

Practic, acest sistem valorifică datele oferite de SIMIN, iar cu ajutorul unor 

mijloace tehnice se lansează rachetele antigrindină prevăzute cu agenţi activi. 

Pentru însămânţarea norilor cu nuclee de condensare se foloseşte iodură de argint 

sau săruri bazice. Astfel se diminuează sau chiar se elimină condiţiile de favorizare 

a grindinei. Ambele acţiuni au fost testate în poligonul de la Capul Midia şi s-au 

obţinut rezultate foarte bune. Investiţia a depăşit 100 miliarde lei ca alocaţie de la 

bugetul de stat. 

    Pentru Sistemul Moldova s-a elaborat încă din anul 2003 Studiul complex de 

prefezabilitate privind combaterea fenomenelor de grindină şi stimulare a 

precipitaţiilor din Moldova realizat de Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul 

de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, unde o contribuţie majoră a avut-o 

un grup de specialişti de la Centrul Meteorologic Regional ”Moldova„ Iaşi care au 
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fundamentat ştiinţific şi evaluat „necesitatea şi oportunitatea protecţiei la căderile 

de grindină şi de stimulare a precipitaţiilor din Moldova”. S-au analizat datele 

reţelei meteorologice de la 65 de staţii şi 250 de posturi pluviometrice pe şiruri mai 

mari de 30 ani, iar sintezele s-au materializat în hărţi speciale cu raionări ce 

prezintă frecvenţe diferite ale fenomenelor menţionate.  

Sistemul de Combatere a Grindinei Moldova va cuprinde teritoriile judeţelor 

Iaşi şi Vaslui, cu un Centru de Comandă la Iaşi, cu 12 rampe de lansare a 

rachetelor şi cu unele componente din SIMIN ca radarul Doppler de la Bârnova-

Iaşi, Staţiile Meteorologice, Serviciul de Prognoză de la Bacău, toate fiind 

coordonate de Centrul Meteorologic Regional ”Moldova” Iaşi. 

Conceput în anii 1972-1974, dar nefinalizat, reluat în 1999 şi realizat parţial în 

2004, sistemul românesc antigrindină şi-a demonstrat eficienţa în ultimii ani, prin 

cele două centre puse deja în funcţiune, în judeţele Prahova şi Iaşi (http://www. 

capital.ro/sistemul-national-antigrindina-greu-de-pornit-.html). 

În condiţiile în care platformele de lansare vor fi echipate, alimentate cu 

rachete, asigurate cu pază militară etc, conform procedurilor, noi ne vom coordona 

cu Administraţia Naţională de Meteorologie, cu Romatsa, cu Statul Major al 

Forţelor Aeriene şi cu Autoritatea Aeronautică Civilă şi vom da undă verde 

operatorului pentru lansarea rachetelor, desigur, atunci când va fi cazul. Până 

atunci, menţinem aparatura în funcţiune şi aşteptăm instrucţiuni de la Bucureşti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se află în procedură de 

achiziţie publică. „Întreaga investiţie se derulează în baza Legii nr. 173/2008 

privind intervenţiile active în atmosferă şi are prevăzute trei centre zonale de 

coordonare - Muntenia, Moldova şi Transilvania, 7 unităţi de combatere a căderilor 
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de grindină - Prahova, Moldova 1- Iaşi, Moldova 2 - Vrancea, Timiş, Mureş, 

Oltenia şi Maramureş şi 2 unităţi de creştere a precipitaţiilor“. Unitatea de 

Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi se află în ultimul an de 

omologare cu 3 puncte de lansare, urmând ca în acest an să intre în prima etapa de 

omologare încă două puncte de lansare din Grupul de Combatere Cotnari, 

asigurându-se astfel protecţia unei suprafeţe de circa 90.000 

ha.(http://www.ziare.com/nationala-romaniei/stiri-nationala-romaniei/sistemul-

national-antigrindina-functional). 

“Programul de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a 

precipitaţiilor a parcurs 14 etape anuale de dezvoltare, implementarea acestuia 

continuându-se până la crearea în România a unui Sistem naţional coerent, în 

măsură să asigure protecţia populaţiei şi a economiei la efectele şi pagubele 

provocate de căderile de grindină şi a secetei severe din sudul şi sud-estul 

României. Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de Hotărâre privind 

aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a 

Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-

2024. Pentru finanţarea obiectivelor prevăzute în program este necesară suma de 

6,87 milioane lei, după cum se arată în Nota de fundamentare. 

În cadrul etapei a XV-a 2014 a programului sunt prevăzute următoarele 

obiective: proiecte tehnice, execuţie parţială de lucrări şi achiziţie echipamente 

pentru... “Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea 

domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în 

agricultură a centrului zonal de coordonare Moldova şi a unităţii de combatere a 

căderilor de grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură”; 

proiecte tehnice, execuţie parţială de lucrări şi achiziţie echipamente pentru 

unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 2 Vrancea. 
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2) O a doua metodă propusă constă în încorporarea la nivelul solului a 

polimerilor hidrosolubili ca : poliacrilamidele, polietilen-glicolul, polivinil-

alcoolul şi acetaţii de polivinil.Toţi aceşti polimeri hidrosolubili, exceptând 

polietilen-glicolul, se obţin prin polimerizarea radicalilor liberi ce corespund 

monomerilor. În ceea ce priveşte poliacrilamidele (PAM), ele sunt folosite încă din 

anul 1986 pentru îmbunătăţirea caracteristicilor hidrofizice ale solului. Prescurtat, 

PAM, ele se utilizează în combinaţie cu polizaharidele pentru a spori capacitatea 

de producţie a solului. 

Cercetările recente au demonstrat că utilizarea polimerilor hidrosolubili aduc 

anumite avantaje importante ca: 

- măresc capacitatea de absorbţie a apei şi a substanţelor nutritive la rădăcinile 

plantelor; 

- creşte permeabilitatea solului de 2,5 ori şi reduce coeficientul de scurgere a 

apei cu 17 %; 

- reţine substanţele fertilizante în stratul de sol activ; 

- transformă solul calcaros nefertil, într-unul fertil şi util pentru plante; 

- soluţiile de polimeri hidrosolubili, pulverizate pe drumuri şi în carierele de 

exploatare, reduc mult poluarea cu praf declanşată în perioadele aride ale 

anului. 

În al doilea rând, polimerii insolubili în apă, precum poliacrilamidele reticulate, 

au capacitate de absorbţie de până la cca. 400-1000 ori faţă de greutatea lor în stare 

de pudră sau granule uscate. Aceste substanţe pot elibera spre rădăcinile plantelor, 

în perioadele secetoase, 95% din apa reţinută, deci în final păstrează o cantitate de 

apă reziduală relativ mică, de până la 5 %. 

 Principalele avantaje ale folosirii polimerilor insolubili sub formă de 

hidrogeluri sunt : 

- creşterea intervalului dintre udări, în special în cazul amplasării în zona 

rădăcinilor plantelor; 

- micşorarea cantităţii de apă pierdută prin infiltraţii; 

- folosirea eficientă a apei de către rădăcinile plantelor; 

- reducerea stresului plantelor în perioadele secetoase. 

3. O altă metodă de combatere a secetei şi a stresului plantelor ar putea fi 

de tip natural, prin folosirea procedeului de înierbarea a terenurilor în pantă 

expuse aridităţii. Această metodă conduce la o creştere a rezervei de apă reţinute 

de sol cu 22% faţă de un versant lipsit de iarbă, iar terasarea sau scarificarea  

terenului conduce la o rezervă de apă mai mare cu 29% faţă de un versant normal 

fără terase. 

Concluzii: 

- Folosirea hidrogelurilor este o alternativă benefică pentru valorificarea 

solurilor sărace şi cu capacitate redusă de retenţie a apei; 
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- Utilizarea acestor hidrogeluri este viabilă în cazul învelişului pedologic din 

zonele expuse secetei sau cu o distribuţie aleatoare a precipitaţiilor, în 

neconcordanţă cu exigenţele specifice fiecărei faze de dezvoltare a plantelor. 
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Bazinul Hidrografic Prut este un obiectiv de importanță internațională. Râul 

care drenează această suprafață este granița de est a Uniunii Europene și a NATO. 

Infrastructura de monitorizare a resurselor de apă din bazin este inegal distribuită 

în cele trei state pe care se întinde: Ucraina, Republica Moldova și România. 

Lucrarea de faţă constituie un studiu care vizează regimul hidrologic al 

râului Prut. Prelucrările au fost realizate cu datele înregistrate (debite, niveluri, 

precipitaţii) pe sectorul de râu situat între localităţile Cernăuţi (Ucraina) şi Ungheni 

(România), în perioada 1979 - 2013. 

 Zona aflată în studiu (cursul mijlociu) se încadrează în formele specifice 

Podişului Moldovei. În nord râul Prut drenează Câmpia Moldovei,  unitate de 

vârstă pliocen – cuaternară, cu structură monoclinală dezvoltată pe formaţiuni 

sarmaţiene (Juravle D. T., 2009). 

Din punct de vedere morfometric, numai cursul superior evidenţiază un râu 

tipic de munte, cu vale îngustă şi adâncă, pante medii (8 ‰) şi maluri abrupte. 

Sectorul de râu studiat prezintă următoarele caracteristici : vale largă (5 – 6 km), 

maluri joase şi pante mici (0.4 – 0.2 ‰ ).  Albia râului are lăţimea de 50 – 85 m, 

adâncimea de 2 – 3 m şi viteza curentului 0,6 – 1,0 m³/s. 

 Clima este temperată , cu influenţe temperat – excesive în zona cursului 

mijlociu.  Variabilitatea climatică dominantă în bazinul hidrografic Prut este 

determinată de extinderea sa latitudinală. Deschiderea spre marea Câmpie Rusă 

imprimă caracteristici climatice specifice: masele de aer cu grad înalt de 

continentalism din est, impun în acest spaţiu geografic ierni aspre cu vânturi 

puternice şi uscate şi veri secetoase. 

 Datorită poziţionării în regiunea extracarpatică, cursul mijlociu este departe 

de influenţa maselor de aer Atlantic şi primeşte cantităţi anuale de precipitaţii 

moderate. În lungul văii principale, în ariile depresionare cantităţile de precipitaţii 

sunt mai reduse (la Stânca – Aval media este de 550 mm) decât în regiunile înalte 

(Darabani – 775 mm). Înregistrările arată că precipitaţiile sunt reduse în partea 

central – estică care este limitată de izohieta de 500 mm. 
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Deosebirile privind cantitatea şi regimul precipitaţiilor în Câmpia Moldovei se 

evidenţiază şi prin compararea indicelui pluviometric Angot care are valori 

supraunitare cinci – şase luni pe an la Oroftiana şi Rădăuţi – Prut (aprilie - 

septembrie), iar în sud (Ungheni) numai patru luni (mai - august), valorile maxime 

fiind de 3.14 în iulie 2008, respectiv de 3.31 în iunie 2010. 

  O trăsătură specifică regimului pluviometric este variabilitatea pusă în 

evidenţă de faptul că în ultimii ani cantităţile anuale de precipitaţii depăşesc 

valorile medii multanuale (559.9 mm în 2008, din care 161.1 mm în iulie la 

Rădăuţi – Prut, respectiv 766.8 mm în 2010, din care 165 mm în iunie), iar în alţi 

ani sunt mai reduse decât mediile (la Oroftiana 275.5 în 2000, 327.2 mm în 2010 la 

Rădăuţi – Prut şi 282.4 mm la Ungheni) . 

Amenajarea Stânca – Costești, care constituie cea mai de amploare lucrare 

existentă în această bazinul hidrografic Prut și și îndiguirile realizate pe 267 km în 

lungul axei hidrografice principale, descriu un regim hidrologic modificat, 

reglementat de măsurile pentru combaterea inundațiilor și utilizarea complexă a 

resurselor de apă ale râului Prut în limitele zonei de frontieră. Perioada aflată în 

studiu, 1978 – 2013 coincide cu cea în care amenajarea își exercită rolul de 

regularizare a debitelor râului Prut și de atenuare a viiturilor pe sectorul situat în 

aval de baraj.   
 

   

Fig. 1.  Amenajarea hidrotehnică Stânca – Costeşti (arhivă personală, mai 2014) 

 

 Pentru râul Prut, scurgerea medie lichidă multianulă prezintă o variaţie 

temporală, condiţionată de factorii climatici. La staţia hidrometrică Rădăuţi – Prut 

debitul mediu multianual în intervalul 1978 – 2012 a fost de 86 m
3
/s. În anii 2008 

şi 2010 debitul mediu anual a atins valori superioare acestuia,  de 137 m
3
/s , 

respectiv de 156 m
3
/s. La Stânca – Aval, debitul mediu multianual calculat pentru 

aceeaşi perioadă este de 88 m
3
/s. Valorile mai mari înregistrate în 2008 şi 2010 au 

fost de 133 m
3
/s , respectiv de 146 m

3
/s. 
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 Cercetări anterioare au dorit descrierea relaţiei dintre precipitaţii şi scurgerea 

medie lunară, prin intermediul regresiei liniare simple. Rezultatele obţinute au fost 

semnificative statistic : pentru staţia hidrometrică Rădăuţi – Prut coeficientul de 

regresie este de 0,286, aşadar precipitaţiile care au căzut timp de o lună explică 

28,6% din varianţa debitului mediu calculat pentru acelaşi interval. Conform 

criteriilor lui Cohen, pentru staţia amplasată în amonte de acumularea Stânca – 

Costeşti, s-a obţinut o mărime a efectului ridicată. Mărimea efectului este 

indicatorul statistic care cuantifică mărimea diferenţei între mediile celor două 

eşantioane (d, după Cohen 1988) şi intensitatea asocierii dintre variabile (corelaţia 

Pearson, R
2
). Pentru a surprinde gradul de asociere între variabile şi pentru a 

descrie procentul variabilităţii explicate de fiecare variabilă în raport cu cealaltă, 

am ales ca indicator coeficientul de regresie (R
2
). În aval, până la Ungheni 

rezultatele asigurate statistic indică o mărime a efectului medie, unde R
2
= 0,133  

(Stânca - Aval) sau R
2
= 0,128  (Ungheni). Pe cursul inferior rezultatele descriu o 

mărime a efectului mică, iar această descreştere din amonte spre aval evidenţiază 

rolul de regularizare a debitelor pe care îl exercită acumularea. 

 Scurgerea maximă, prin efectele deosebite pe care le imprimă regimului 

hidrologic, reprezintă cea mai importantă fază a acestuia. Debitele maxime 

înregistrate în ultimii 35 de ani la posturile hidrometrice situate în amonte de 

amenajarea Stânca – Costeşti au o evidentă tendinţă ascendentă, iar în aval, 

datorită rolului de atenuare pe care îl exercită acumularea tendinţa este 

descendentă. 

 Analiza amănunţită a debitelor maxime lunare înregistrate la staţiile 

hidrometrice dispuse pe cursul mijlociu, indică diferenţieri spaţiale generate de 

condiţiile locale şi de caracteristicile pluvio – termice ale perioadelor în care s-au 

produs. 

 Debitul istoric înregistrat la postul hidrometric Rădăuţi - Prut în anul 2008, 

de 4240 m
3
/s, a depăşit debitul cu probabilitatea de 1% (3806). Practic în perioada 

1978 – 2013 şi la celelalte posturi hidrometrice s-au atins valori istorice ale 

debitelor : 2070 m
3
/s pe 10 iulie 2010 la Cernăuţi, 1050 m

3
/s (31 iulie 2008) la 

Stânca – Aval, 796 m
3
/s (8 iulie 2010) la Ungheni. 

 Inundaţiile din 2008 s-au manifestat pe arii extinse în spaţiul românesc : 

localităţile situate în aval de Oroftiana şi amonte de acumularea Stânca – Costeşti, 

respectiv zona situată în aval de Tabăra şi amonte de Gorban, o suprafaţă totală de 

51830 km
2
. În 2010 pe acelaşi sector de râu a fost inundată o suprafaţă de 36543 

km
2
. 

 În cei doi ani de referinţă inundaţiile au fost provocate de precipitaţiile 

căzute în bazinul superior (Carpaţii Păduroşi - Ucraina). Pe 24 iulie 2008 la postul 

hidrometric Cernăuţi nivelul râului Prut a depăşit cu 186 cm cota de atenţie (314 

cm), iar debitul a înregistrat 387 m
3
/s. În aceeaşi zi în secţiunea Rădăuţi – Prut s-a 
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înregistrat cota de atenţie (290 cm) şi un debit de 434 m
3
/s. În doar trei zile nivelul 

râului Prut a atins la acest post hidrometric 1088 cm (+ 488 cm peste cota de 

pericol) şi s-a menţinut până pe 30 iulie 2008, când a avut valoarea de 803 cm. 

Impactul  viiturii în zona Rădăuți – Prut, în anul 2008, s-a datorat cumulării 

a două forțe contrare: unda de viitură venită de pe teritoriul Ucrainei și unda de 

remuu cu originea în lac care s-a propagat în amonte pe o distanță de aproximativ 

70 km (Romanescu et. all, 2011). 

Amplasarea acumulării Stânca – Costești pe cursul mijlociu al râului Prut a 

avut ca efect diminuarea frecvenței inundațiilor pe teritoriul României. Exploatarea 

judicioasă a amenajării, cu efectuarea operațiunilor de golire – pregolire din 

acumulare a avut un rol important în tranzitarea undelor de viitură și diminuarea 

efectelor negative. 

 Pentru râul Prut scurgerea minimă este specifică anotimului iarna, ca o 

consecinţă a fenomenului de îngheţ  sau verii atunci când seceta prelungită se 

răsfrânge asupra scurgerii de suprafaţă.  Deficitul în bilanţul hidric manifestat pe 

întreg sectorul mijlociu al râului Prut este evident : precipitaţiile au valori de 450 – 

550 mm / an, iar evapotranspiraţia potenţială înregistrează 650 – 700 mm / an. 

Deficitul ce variază în limitele a 150 – 200 mm, raportat la valorile medii 

multianuale va evidenţia oscilaţii anuale şi sezoniere mari, motiv care a determinat 

intervenţia omului pentru a realizea amenajări hidrotehnice (Acumularea Stânca – 

Costeşti, 1978).  

Indicele standardizat al precipitaţiilor (SPI) a fost calculat ca raport între 

precipitaţiile relative (Pi – Pm) şi coeficientul de variaţie al precipitaţiilor rmedii 

multianuale. (Barbu I., Popa I., 2003). Acesta permite estimarea regimului 

pluviometric în funcţie de numărul de abateri standard cu care se indepărtează 

valorile înregistrate, de valoarea medie a perioadei analizate (1979 - 2013) 

(McKee, 1993 ;Doeksen et. All, 1991). 

La Rădăuţi – Prut valorile SPI  3 L descriu veri moderat – secetoase în 11 % 

din cazuri (anii 1989, 1992, 1993, 2009).  În anii 1987, 1995 şi 2012 valorile SPI 

3L pentru perioada iunie – august sunt de -1.8, -1.8, respectiv de -2.08 , ceea ce 

indică veri foarte secetoase (SPI 3L ˂ - 1,5).  

Pe întreaga zonă studiată, seceta a avut un caracter moderat şi pe alocuri a 

devenit severă în verile anilor 2009 şi 2012.  În 2009 valorile SPI – 3L au fost de  – 

1.3 la Oroftiana, -1.7 la Rădăuţi – Prut, -1.5 la Ungheni . Pe cursul inferior 

valoarea de -2.7 indică o tendinţă de aridizare în extremitatea sudică, deoarece SPI 

˂ - 2.5 caracterizează perioadele excesiv de secetoase.Vara anului 2012 este însă 

foarte secetoasă şi excesiv de secetoasă pe întreaga suprafaţă studată, valorile SPI 

3L fiind:  – 2.1 (Oroftiana), - 1.9  (Rădăuţi - Prut), - 2.3 (Ungheni) şi – 2.4 

(Prisecani).  
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Pentru perioada septembrie – noiembrie frecvenţa secetelor este mai ridicată. 

La Oroftiana perioade moderat - secetoase (-1, 0 ˃ SPI 3L ˃ -1, 5) se evidenţiază în 

anii 1994, 2005 şi 2006. Toamna are un caracter excesiv de secetos (SPI 3L ˂ - 2) 

în 1986 (-2,7 ), 1988 (- 2,4 ), 2006 (-2,3). Valori ale SPI 3L ˂ - 3, cu o frecvenţă de 

6%, - 3.2 în 1982 şi – 3, 05 în 2011 indică o evidentă tendinţă de deşertificare în 

extremitatea nordică. 

Rezultatele obţinute pentru SPI 12 L arată că pe cursul mijlociu anii 1982, 

1986, şi 2011 sunt moderat - secetoşi la Oroftiana. Anul 2000 este excesiv de 

secetos, SPI 12 L având valoarea de – 2, 2 în această zonă. Incidenţa secetelor în 

secţiunea Rădăuţi – Prut indică valori cuprinse între – 1.0 şi -1.5 (perioade 

moderat– secetoase) în anii 1982, 1987, 1989, 2004, 2009 şi 2011.  

 La Rădăuți – Prut debitul minim istoric de 6 m³/s s-a înregistrat în 1984, iar 

debitul minim multianual pentru perioada 1978 – 2013 este de 15.77 m³/s. În anul 

2012 debitul minim a atins 6,36 m³/s. Apariția valorilor mai mici decât debitul 

minim multianual este condiționată de temperaturile scăzute ce caracterizează  

seceta de iarnă, favorizată de fenomenul de îngheț. 

La Stânca – aval debitul minim multianual este de 25,27 m³/s, iar în ultimii 

35 de ani s-au inregistrat 17 valori inferioare acestei valori. Debitul minim istoric 

înregistrat la această stație a fost de 1,8 m³/s (24 .XI. 1982), iar în următorii trei ani 

debitul minim s-a menținut la valori reduse : 8,20 m³/s (28.IV.1983), 9,04 m³/s (22. 

XI.1984) și 3,6 m³/s (26. XII.1985).  În anii 1982 și 1984 seceta s-a manifestat mai 

agresiv la sfârsitul toamnei, în 1983 vara și  în iarna lui 1985.  

Valorile extreme s-au înregistrat în anotimpul iarna, , seceta foarte severă 

din punct de vedere pluviometric și hidrologic,  a debutat la  sfârșitul toamnei lui 

2011 și s-a menținut pe finalul iernii, vara și toamna lui 2012. 

Concluzii. Ca o consecinţă a aşezării în regiunea extracarpatică, cursul 

mijlociu al râului Prut primeşte cantităţi de precipitaţii moderate. Cu toate acestea, 

valorile supraunitare ale indicelui pluviometric Angot se menţin 5 – 6 luni pe an în 

nordul Câmpiei Moldovei, iar valorile maxime corespunzătoare lunilor iulie 2008 

şi iunie 2010  au favorizat manifestarea inundaţiilor în verile celor doi ani. 

Amplasarea acumulării Stânca – Costești pe cursul mijlociu al râului Prut a 

avut ca efect diminuarea frecvenței inundațiilor pe teritoriul României. Exploatarea 

judicioasă a amenajării, cu efectuarea operațiunilor de golire – pregolire din 

acumulare a avut un rol important în tranzitarea undelor de viitură și diminuarea 

efectelor negative. 

Pentru râul Prut scurgerea minimă este specifică anotimului iarna, ca o 

consecinţă a fenomenului de îngheţ sau verii atunci când seceta prelungită se 

răsfrânge asupra scurgerii de suprafaţă. Pe afluenţii mici intervine fenomenul de 

secare, lipsind alimentarea superficială a lacurilor din sub – bazinele respective. 
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Parcul dendrologic și conacul Cantacuzino – Pașcanu  de la Hemeiuș, județul 

Bacău 

 
Găină Judit

 1
                   

 

 
 

         Comuna Hemeiuș din județul Bacău este situată în lunca râului Bistrița și 

este renumită prin unul din cele mai interesante și atrăgătoare parcuri dendrologice 

din țara noastră. Întins pe cca 50 ha parcul dendrologic de la Hemeiuș a fost 

amenajat încă din  anul 1880 când pe domeniul boieresc era angajat un renumit 

dendrolog german, Christian Adolf. Specialistul german s-a preocupat de 

înnobilarea speciilor de rășinoase, atât în colecție cât și în pădurile domeniului. 
După anul 1885 au început să fie introduse noi specii de foioase dar și specii 

indigene, acțiune care a continuat până în anul 1913. În anul 1955, parcul a trecut 

în proprietatea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice și au fost luate măsuri 

de intreținere și refacere. Astfel, unitatea a devenit o bază de cercetare mai ales 

pentru climatizarea speciilor exotice de interes forestier. Originalitatea parcului 

Hemeiuş este dată de stilul peisagistic, de edificiile construite, de compoziţia, 

forma, dimensiunile şi cromatica speciilor şi mai puţin de relief. Stilul în care este 

realizat este cel englezesc, cu alei curbe ce includ suprafeţe cu arboret alternând cu 

poieni (pajişti). Astăzi parcul se prezintă ca o pădure veritabilă conţinând peste 

1300 de specii de arbori şi arbuşti (specii rare şi autohtone), fiind din acest punct 

de vedere cea mai diversificată  zonă de pădure din Moldova.  
 

                  
 

Foto 1-2. Arboretumul Hemeiuș, județul Bacău 

 
1 
Profesor la Liceul cu Program Sportiv Roman, Neamț, e-mail: soarka@yahoo.com 



61 

 

 

       Dintre răşinoase sunt întâlnite 178 specii, care provin din America de Nord - 

76 de specii, din Asia - 50 de specii și din Europa - 48 de specii (foto 1-2). 

În această minune peisagistică întâlnim specii diverse  de conifere: molidul sârbesc 

(Picea Omorika), molidul argintiu (Picea pungens Engelm-Argentea), molidul 

Engelman Alb-Montan – foto 4 - (Picea Engelmanni Parry), bradul (Abies), bradul 

de Cilicia (Abies cilicia carr), pinul strob - foto 3- (Pinus strobus), pin Jeffre 

(Pinus jeffreyi), pinul galben (Pinus ponderosa), pinul monticol (Pinus monticola), 

pinul de Himalaya (Pinus excelsa), bradul douglas (Pseudotsuga taxifolis), laricele 

(Larix decidua), chiparosul de baltă (Taxodium distichum) și tuia (Thuja 

occidentalis). 

         

Foto 3-4. Pinul strob (Pinus strobus) și molidul Engelman Alb-Montan (Picea Engelmanni 

Parry) 

 

Molidul sârbesc are formă conică, piramidală, tip-chiparos şi este de un 

verde lucios închis. Frunzele sale se propagă în toate direcţiile, iar conurile sunt 

suportate de cele mai multe ori pe ramurile de sus, atârnând.       

 Molidul argintiu este un arbore cu scoarța cenușie, solzoasă, crăpată, cu 

lujerii viguroși, bruni gălbui, cu muguri nerășinoși, solzii mugurelui răsfrânți. 

Acele viguroase de 2-3 cm lungime, sunt rigide foarte înțepătoare, curbate, dispuse 

radiar, mai îngrămădite pe fața superioară a lujerilor, de culoare albe-argintii sau 

verzi-albăstrui (foto 5). Laricele (Zada)  este un arbore forestier (cu înălţimea de 
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50 m şi grosimea de până la 2 m) şi ornamental apreciat pentru coronamentul său 

luminos, portul elegant, fineţea frunzelor de culoare verde deschis (foto 6). 

       

Foto 5-6. Molidul argintiu (Picea pungens Engelm-Argentea) și laricele (Larix decidua) 

Chiparosul de baltă este un arbore cu înălţimea de 50 m, tulpina dreaptă, 

coronamentul rar, luminos, în tinereţe conic-piramidal care se distinge prin 

conurile sale globulare (2,5 cm) care la început sunt verzi iar la maturitate devin 

brune (foto 7).  

       
 

Foto  7- 8. Chiparosul de baltă (Taxodium distichum) și thuia (Thuja occidentalis) 
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Thuja occidentalis sau popular tuia-spirală poate ajunge la înălţimea de trei sau 

patru metri, are un frunziş des, îşi menţine culoarea verde tot anul, fiind un 

adevărat smarald (foto 8). Deşi fructele şi seminţele coniferului spirală reprezintă 

hrană pentru unele larve, acestea au totuşi un scut de apărare împotriva animalelor, 

răşina, ce are un gust neplăcut. Conurile au forma unor mici butoiaşe care, odată 

ajunse la maturitate, prind forma unor aripioare din care se eliberează seminţele. 

Originalitatea acestui arboretum este dată de compoziţia lui, cu specii foioase 

mature, de plop alb (Populus alba) cu diametrul de peste 2 metri și înălţime de 

peste 43 metri sau grupul de opt fraţi cu înălţimi de peste 42 metri şi diametrul de 

peste 1 metru, de plop negru (Populus nigra) cu lujerii rotunzi, coroană largă și cu 

frunzele groase, pieloase, la bază cuneate iar pe margini dințate și care atinge 33 m 

înălțime și 2 m diametru, de frasin comun (Fraxinus excelsior) de peste 30 m 

înălțime și frasin țepos ( Zanthoxylum genus). 

        
Foto 9-10. Plop alb (Populus alba) 

 

        
Foto 11-12. Frasin țepos ( Zanthoxylum genus) 
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Dimensiuni remarcabile au și stejarul pedunculat ( Quercus pedunculata) - 

30, 5 m înălțime – foto 13- , cireșul (Primus cerasus) - peste 30 m înălțime și 

mălinul (Prunus padus ) - 10 m înălțime și 20 cm diametru. 

 

                            

Foto 13-14. Stejarul pedunculat ( Quercus pedunculata) și salcâmul roșu păros (Robinia hispida) 

Salcâmul roșu păros (Robinia hispida) este un arbore de talie medie,  ajunge 

la înălțimea de 3-4 m, are coroana largă şi rotundă,  lăstari brun-roşcaţi cu peri, 

lipsiţi de spini –foto 14-. Se remarcă prin abundența de flori de culoare roz reunite 

în raceme compacte, pendule.  Se mai întâlnesc castanul porcesc (Aesculus 

hyppocastanum), cu flori în ciorchine, platanul londonez (Platanus Acerifolia 

Willd.) cu frunze mari și scoarță roșiatică (foto 15), cedrul gigantic (Thuya Plicata 

Don) - foto 16-  și alte specii. 

                          

Foto 15-16. Platanul londonez (Platanus Acerifolia Willd.)  și cedrul gigantic (Thuya Plicata Don) 
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      Între cei 70 de arbori exotici din parc se găsește și Ginko biloba (foto 17-18). 
În Europa este cunoscut și sub numele de "Arborele de 40 de taleri" sau "Arborele 

celor 40 de steme". În Japonia i se mai spune și "Bradul sacru", "Părul fecioarei", 

"Arborele templier", "Arborele vieții" sau "Arborele pagodelor" și se consideră ca 

are o sacralitate și o putere curativă extraordinară el fiind folosit ca medicament de 

peste 5000 de ani. Este un arbore falnic, care crește necultivat doar în China, 

Japonia și Coreea, având locul său de origine Extremul Orient. În urma cu milenii, 

cultura arborelui era interzisă în afara rezervațiilor oficiale chineze, frunzele sale 

fiind considerate chiar moneda de schimb! Europa l-a cunoscut abia în 1710, când 

a fost adus în Gradina Botanică din Utrecht (Olanda), plătindu-se pentru un puiet 

40 de taleri de aur, de aici venindu-i numele de "Arborele de 40 de taleri". 

                     

Foto 17-18. Ginko biloba 

Arborele Katsura (Cercidiphyllum japonicum) și Darmox orientale 

(Viburnum orientale) fac parte dintre speciile valoroase ale parcului.  

                   

Foto 19-20. Arborele Katsura (Cercidiphyllum japonicum) și Darmox orientale (Viburnum orientale) 
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În cadrul parcului dendrologic de la Hemeiuș regăsim o frumoasă colecție de 

trandafiri, colecție care la un moment dat s-a pierdut treptat până aproape de 

dispariție. După preluarea Parcului dendrologic de la Hemeiuș de către Direcția 

Silvică, a fost refăcută colecția de trandafiri, aproape la standardele anterioare. 
Astăzi a ajuns să numere nu mai puțin de 600 de specii și 1.500 de fire de 

trandafiri.  

       

Foto 21 - 22. Trandafiri 

În acest parc a fost construită o superbă reşedinţă în stil medieval, cunoscută 

de-a lungul timpului sub numele de ”Castelul Roşu”, reședință a unei familii 

boierești puternice din Moldova secolului al XIX-lea, Cantacuzino-Pașcanu. 

”Castelul Roșu”, este o construcție remarcabilă din gresie și cărămidă roșie, de la 

care îi vine și denumirea. Construcția sa este atestată documentar în perioada 1864 

- 1866 iar stilul său nu este unul bine definit putându-se observa o mulțime de 

influențe de la stilul venețian, la cel romano-gotic și până la al nostru stil autohton 

brâncovenesc.  

 
Foto 23. ”Castelul Roșu” 
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De-a lungul timpului conacul a suferit numeroase degradări. Structura de 

rezistenţă a conacului a fost grav afectată în urma cutremurelor din 1977 şi 1999, 

conacul fiind în prezent dezafectat. Chiar şi în acest stadiu, conacul conferă 

Parcului Dendrologic Hemeiuş o atmosferă aparte. Clădirea este înregistrată la 

Oficiul de patrimoniu al Direcţiei de Cultură Bacău.În parcul de la Hemeiuş au fost 

turnate cadre pentru filmul "Dumbrava minunată", făcut după romanul scriitorului 

Mihail Sadoveanu. Aici sunt locurile pe unde rătăcea Lizuca, eroina filmului, 

împreună cu prietenul ei, Patrocle. Având în vedere diversitatea speciilor de 

arbori și arbuști existente, cromatica culorilor care ne încântă privirea considerăm 

că parcul este unul dintre cele mai potrivite locuri de relaxare, recreație în aer liber, 

un loc perfect pentru a te vindeca de stresul vieții cotidiene.     

Concluzii. Alături de scopul principal al parcului (de cercetare și colectare 

de semințe) trebuie să subliniem și rolul educațional, de a permite elevilor să 

studieze în mod sistematic aspecte ale botanicii și biogeografiei. Este un loc ideal 

pentru organizarea cercurilor pedagogice ale profesorilor de biologie și de 

geografie, derularea activităţilor  extracurriculare şi extraşcolare în cadrul 

programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” și nu în ultimul rând 

educația ecologică.  Parcul dendrologic de la Hemeiuș este o adevărată comoară 

care merită vizitată atât din punct de vedere științific, didactic, cultural, istoric cât 

și turistic. Acestă rezervație dendrologică și peisagistică, cu valoare de unicat 

pentru patrimoniul național,  trebuie să devină un loc de relaxare, de cercetare, de 

educație și de formare în raport cu mediul. 
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Schimbări ale caracteristicilor fizico-chimice ale solurilor din Balta Brăilei în 

urma lucrărilor de îmbunătăţire funciare 
 

 

Ana-Maria Ciobotaru
7
, Ion Andronache

8
 

 

Balta Brăilei, cea mai mare unitate naturală din Lunca Dunării Inferioare 

pana in 1965, este partea de luncă a Dunării cuprinsă între brațele principale ale 

Dunării (Dunărea Navigabilă și Măcin), începând din aval de ostrovul Gâsca, (în 

dreptul localității Hârșova, km 243) până la Brăila (km 175). (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Balta Brăilei (imagine din satelit Modis Aster) 

În cadrul României, Balta Brăilei, este situată în partea de sud-est, fiind parte 

administrativă a județului Brăila. În cadrul județului, Balta Brăilei este situată în 

partea estică, fiind cuprinsă între următoarele coordonate: 44° 44’ și 45° 30’ 

latitudine N si 27° 04’ și 28° 10’ longitudine E. În apropierea Bălții Brăilei sunt 

                                                           
7
 Prof. la Şcoala gimnazială Gura Caliţei, Vrancea; Şcoala gimnazială Obrejiţa, Vrancea 

8
 Prof. dr. Liceul tehnologic "Constantin Brâncoveanu”, Brăila, România 
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oraşele Brăila în NV, Macin în NE și Hârșova în S. Accesul în Balta Brăilei, 

dinspre judeţul Brăila se poate face cu bacul prin două puncte de trecere: Brăila - 

Balta Mare a Brăilei şi Gropeni – Balta Mică a Brăilei, dar şi cu bărcile din 

celelalte localități riverane. S-a utilizat denumirea de Balta Brăilei, fiindcă este un 

nume geografic consacrat. După îndiguire, s-a apelat la o denumire improprie, 

gazetărească, ”Insula Mare a Brăilei”, pentru a scoate în evidență ”scoaterea de sub 

influența apei” a Balții Mari a Brăilei și ”redarea” ei agriculturii. Din punct de 

vedere genetic, însă, teritoriul studiat se încadrează terminologiei de baltă. 

În geografie termenul de ”insulă” (utilizat în oceanografie) semnifică o 

porțiune de uscat înconjurată din toate direcțiile de apă. În domeniul continental 

termenul consacrat este cel de ostrov. 

 În urma îndiguirii și utilizării agricole a avut loc are loc o schimbare radicală 

a regimului hidric și salin, bilanțului materiei organice în sol și 

biodiversităţii, cu consecințe privind: 

 Aridizarea climatului și supradesecarea solurilor, apa freatică se adâncește. 

Fenomenul aridizării se resimte și în zonele vecine din Câmpia Română și 

Dobrogea; 

 Sărăturarea, ca urmare a intensificării evapotranspirației din acvifer și 

dispariţiei efectului de spălare determinat de inundațiile periodice; 

 Epuizarea rapidă a materiei organice și scăderea fertilității solurilor, 

favorizate de regimul hidrotermic cald și uscat al zonei și de gradul redus de 

humificare a materiei organice. Legenda fertilității ridicate a solurilor din 

Balta Brăilei are la origine rata intensă de mineralizare a materiei organice în 

primii ani de la luarea în cultură; după ani de recolte bogate, dacă nu se 

intervine cu fertilizare adecvată, urmează un declin radical; 

 Formarea crustei, prăfuirea orizontului de suprafață și apariția riscului de 

eroziune eoliană, procese favorizate de sărăcirea în materie organică; cele 

mai expuse la aceste procese sunt solurile prăfoase ale fostelor funduri de lac 

(în afară de solurile nisipoase); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 2: Profil sol prin Balta Mare a Brăilei (Tichilești - Turcoaia) (după Botzan, 1991) 
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 Riscul aducerii la suprafață a substratului nisipos sau mai puțin fertil, care 

poate fi expus deflației; 

 Săracirea și modificarea biodiversităţii solului, consecință a schimbării 

radicale a condițiilor de habitat pentru bună parte din fauna din sol; un prim 

efect este reducerea drastică a numărului de râme.  

Scoaterea solurilor aluviale de sub regimul natural al solificării prin desecare și 

îndiguire a produs mutații serioase atât în morfologia dar mai ales în ceea ce 

privește însușirile fizico-chimice. Are loc scăderea nivelului freatic ce se reflectă în 

începerea unui proces de ameliorare a solurilor, structurare, humificare, afânare și 

oxidare. Ca urmare au apărut procese noi, precum salinizarea secundara (pusă și pe 

seama irigațiilor nou introduse), înmlăștinirea, tasarea și compactarea mecanică, 
fizico-chimică, biologică, care determină scăderea capacitații de înmagazinare. 

Ruperea legăturii bălții cu fluviul a dus la pierderea unei cantități mari de materie 

organică aduse de fluviu la inundații. 

Solurile predominate din Balta Mare a Brăilei sunt aluviale (59%), urmate de 

solurile gleice (30%), protosoluri aluviale (6%) și lăcoviști (5%).(figura 2) 

Pe fostele terenuri submerse se întâlnesc soluri gleice tipice, formate sub influența 

excesului de umiditate datorită situării pânzei freatice aproape de suprafață, 

nesalinizate și sărace în bicarbonat de calciu (1,5 m).  

În unele zone apar tendinţe de înmlăștinire. Datorită acumulării anaerobe a 

humusului (resturile organice sunt insuficient descompuse), cantitatea acestuia este 

redusă, solurile având o fertilitate slabă sau moderată. În perioadele cu exces de 

umiditate s-au format compușii feroși și manganoși, de culoare vineție, verzui-

albăstruie, ce dau solului un aspect pestriț în orizontul Gr. În perioadele de 

micșorare a excesului de umiditate, prin oxidare, au rezultat compuși ferici și 

manganici, de culoare ruginii, roșcat, gălbui, care au format deasupra orizontului 

Gr orizontul Go. Profilul acestor soluri este: Ao – Ago- Gr. Textura lor variază de 

la grosieră (nisipoasă) la fină (argiloasă) în funcție de depozitele pe care s-au 

format. Structura lor este grăunțoasă, slab structurată în orizontul superior. Sunt 

soluri moderat compacte datorită texturii argiloase. Aflându-se sub influență apelor 

freatice de mică adâncime au o bună parte din an un regim hidric defectuos. Aceste 

soluri sunt pretabile pentru cultura păioaselor, porumbului, legumelor, furajelor. 

(figura 4) 

Pe fostele terenuri neinundabile (grinduri) erau prezente protosolurile și 

solurile aluviale. Îndiguirea a avut ca efect în cazul acestor soluri accelerarea 

proceselor pedogenetice prin scoaterea de sub influență revărsărilor, sistarea 

aportului de material aluvial, reglarea regimului de apă și aer, crearea unor condiții 

pentru instalarea și dezvoltarea vegetației, mineralizarea și humificarea materiei 

organice, deci acumularea de humus. Ca urmare, protosolurile aluviale au evoluat 

în soluri aluviale, caracterizate printr-un orizont Ao gros de 20-40 cm, cu 
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stratificații puțin evidențe, urmat de materialul parental C, reprezentat de depozite 

fluviatile ori lacustre. Se pot distinge mai multe subtipuri:  

Pe grinduri s-au format soluri aluviale molice, cu un orizont Am gros de 

aproape 30 cm, brun, stratificat glomerular sau grăunțos, sau slab stratificat, cu un 

conținut bun sau foarte bun în humus (până la 6%). Prezintă textură mijlocie 

lutoasă, fină argilo-lutoasă și mai rar grosieră nisipo-lutoasă. Apa freatică este 

situată la 1,5-3 m adâncime. 

Solurile aluviale tipice au un orizont Ao deschis la culoare, mai subțire decât 

Am, grăunțos sau slab structurat, cu texturi variabile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Soluri gleice pe terenurile înmlăștinite și grindurile joase 

 

Prezintă două subtipuri: gleizate și salinizate. Solurile aluviale gleizate 

prezintă un orizont Gr și unul Go la adâncime mai mare de 1 m. Gleizarea este mai 

intensă cu cât apa freatică are nivelul mai aproape de suprafața solului în procesul 

de pedogeneză. 

Solurile aluviale salinizate au apărut ca urmare a lucrărilor de îndiguire 

deoarece în regim natural de curgere apele de revărsare spălau periodic solurile 

menținând soluția de sol în stare diluată.  

Solurile cu textură grea (argilă lutoasă, argilă grea) au profilul de sol cu 

orizonturi bine diferențiate. Acestea au permeabilitate redusă pentru apă și aer, 

capacitate mare de reținere a apei, compactitate, conținut crescut de substanțe 

nutritive și de humus. Solurile cu textură ușoară (grosieră, nisipoasă, nisipo-

lutoasă) au profilul mai dezvoltat pe verticală, dar orizonturile sunt mai slab 

individualizate, au capacitate mică de reținere a apei și conținut mai redus de 

substanțe nutritive (figura 3). 

Fertilitatea solurilor aluviale depinde de textură, regimul hidric (deficit, 

exces), procese de salinizare secundară, gleizare, structură. Potențialul de fertilitate  
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Figura  4:  Harta solurilor din Balta Mare a Brăilei (dupa I. Piciu și Gh. Curelariu) 

 

a solurilor cu textură grosieră este mai scăzut, față de cel cu textură argiloasă, 

datorită regimului hidric deficitar. Regimul hidric excesiv determină salinizare și 

gleizare ce are ca efect scăderea fertilității. Cea mai bună fertilitate o au solurile cu 

textură lutoasă, celelalte fiind cu fertilitate medie și scăzută.  

În ultima perioadă se observă o creștere a pH de la 7,6 la 8,4, o scădere a 

concentrației de humus de la 6% la 2-4%, dar și scăderea concentrațiilor de K și P. 

Ca urmare, solurile aluvionare necesită măsuri ameliorative, pedoameliorative și de 
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asolament. Sunt necesare refacerea canalelor de drenaj aflate în degradare precum 

și menținerea perdelelor forestiere perimetrale. 

Diminuarea irigațiilor a avut ca efect o relativă stabilizare a regimului salin 

al Bălții Brăilei în condițiile în care tendință anterioară era de scădere a 

conținutului de săruri, de la 183 mg/100g sol înainte de irigații la 115 mg/100 g sol 

după introducerea acestora. 

În cadrul Bălții Brăilei, ponderea cea mai mare o au solurile nedegradate 

(43978 ha), urmate de cele cu degradare moderată (20440 ha). Solurile cu 

degradare puternică și foarte puternică ocupă suprafețe de 13834 ha și respectiv 

1840 ha, însă există pericolul ca suprafață acestora să crească. Principalele cauze 

ale degradării sunt sărăturarea secundară (3928 ha) și băltirea (200 ha).  În această 

privință încă nu sunt probleme majore, solurile mai afectate nu ocupă mai mult de 

5% din teritoriu și sunt cu precădere în partea de sud, unde drenajul solului este 

defectuos. Procesul de salinizare secundare este labil, modificându-se în timp, și 

spațiu, datorită pe de o parte a lipsei unor surse de săruri iar pe de altă parte 

datorită proceselor de alerte de levigare a sărurilor în condițiile unor permeabilități 

încă ridicate a solurilor. 

Pentru creșterea potențialului de fertilitate a solurilor sunt necesare lucrări 

precum: 

 Optimizarea bilanțului apei solului prin: 

 Reamenajarea sistemului de desecare-drenaj; 

 Îmbunătățirea drenajului extern al solului prin lucrări de nivelare, rigolare 

sau modelare; 

 Introducerea unui regim de irigație diferențiat în funcție de sol, nivel freatic, 

tip de cultură pentru menținerea fertilității solurilor; 

 Combaterea compactării solului prin; 

 Diferențierea adâncimii la arat şi afânarea adâncă; 

 Utilizarea în asolamente a soiurilor amelioratoare, precum leguminoasele 

perene; 

 Regim de irigație ameliorative; 

 Subsolaje; 

 Controlul permanent al parametrilor hidrogeologici (nivel freatic, chimism) 

ai solului în puncte pedohidrogeologice reprezentative pentru monitorizarea 

evoluției în continuare a solurilor și freaticului; 

 Refacerea rețelei de puțuri hidrogeologice, care parțial sunt scoase din 

funcțiune datorită deteriorării, lipsei de personal de observare; 

 Urmărirea bilanțului hidric al solurilor în puncte și perioade hidroclimatice 

distinct în vederea aplicării diferențiate și judicioase a regimului de irigație 

și eliminarea excesului de apă; 
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 Realizarea unor ferme experimentale, etalon în care să se aplice 

experimental proiecte tehnologice de optimizare a factorilor de vegetație ai 

producției agricole în vederea creşterii fertilității solurilor și alegerii unei 

culturi agricole cât mai potrivite. 
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Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, în secolul XX și la începutul 

secolului XXI. Aspecte geodemografice și istorice 

 

Ioan Mărculeț
9
, Cătălina Mărculeț

10
 

 

 

Cucerirea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic, la sfârşitul secolului 

al XVII-lea, a generat scindări în organizarea confesională a românilor din 

principat. Astfel, în perioada 1697-1700, în urma promisiunilor Curţii de la Viena 

care vizau acordarea unor drepturi politice şi naţionale, o parte a Bisericii Române 

din Transilvania s-a unit în credinţă cu Biserica Romei. Românii uniţi (greco-

catolici) îşi păstrau sărbătorile, obiceiurile, ritul şi adoptau cele patru puncte 

stabilite la Conciliul de la Florenţa din 1439: 1. primatul papal; 2. Filioque; 3. 

valabilitatea Sfintei Cuminecături şi cu pâine nedospită (azima); 4. existenţa 

purgatoriului.  

De la înfiinţare până la începutul secolului al XX-lea, piedicile puse 

dezvoltării acestei instituţii bisericeşti au fost multiple, uneori îmbrăcând chiar 

forme violente, aşa cum au fost cele din perioada 1759-1760
11

, şi au avut 

consecinţe negative asupra dinamicii populaţiei greco-catolice: 533.657 de 

persoane în 1750, circa 125.000 în 1762, 119.230 în 1766, 121.169 în 1772 etc. 

Treptat însă, acest cult a pătruns şi în celelalte provincii româneşti aflate în 

stăpânire austriacă: Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina.
12

 

Unirea în credinţă cu Roma a deschis noi orizonturi dezvoltării spirituale, 

culturale şi naţionale pentru românii din Transilvania. Ca urmare, unii tineri 

greco-catolici au reuşit să-şi continue studiile la Roma şi Viena, de unde s-au 

întors cu înalte simţăminte naţionale. Dintre aceştia au făcut parte şi corifeii 

„Şcolii Ardelene“: Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Pitaru-

Molnar, Ioan Budai-Deleanu ş.a. Aceştia, prin lucrări istorice şi lingvistice şi prin 

                                                           
9
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  Cercetător dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, București; Dimitrie Racoviță, nr.12; tel. 

0735011260; e-mail: marculet@yahoo.com 
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 Între 1759-1760, Biserica Greco-Catolică din Transilvania s-a confruntat cu o puternică mişcare împotriva unirii 

cu Roma condusă de călugărul ortodox Sofronie din Cioara. Revolta a fost înăbuşită prin intervenţia forţelor 

imperiale comandate de generalul austriac Nicolae Adolf von Bukkow. 
12

 Din punct de vedere administrativ, Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) era compusă din: 

Arhiepiscopia de Alba Iulia și Făgăraș, cu sediul la Blaj (devenită Mitropolie în anul 1853), Episcopia Oradei 

(înființată în 1777), cu sediul la Oradea, Episcopia Lugojului (din 1953), cu sediul la Lugoj, și Episcopia de Gherla 

(din 1953), inițial cu sediul la Gherla, iar apoi la Cluj (Episcopia de Cluj-Gherla). 
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înfiinţarea de şcoli în satele și orașele româneşti, au impulsionat procesul formării 

conştiinţei naţionale.
13

 

În plan politico-naţional, Biserica Greco-Catolică a fost cea care a 

declanşat, încă din deceniul patru al veacului al XVIII-lea, prin episcopul Ioan 

Inocenţiu Micu, lupta naţională a românilor din Transilvania. În perioadele 

următoare, ierarhii şi cărturarii mireni ridicaţi din rândul greco-catolicilor s-au 

aflat permanent în fruntea luptei naţionale a românilor din Transilvania, în marile 

momente ale acesteia: Supplex Libellus Valachorum (1791), revoluţia de la 1848-

1849, mişcarea memorandistă (1892-1894), desăvârşirea statului naţional unitar 

român (1918). 

În anul 1900, în provinciile românești Transilvania, Crișana, Maramureș și 

Banat trăiau 1.145.576 de credincioși greco-catolici (23,5% din totalul populației), 

grupați în 2.533 de comunități locale (1.527 parohii matere și 1.006 filii; I. 

Bolovan, Sorina Bolovan, 1995; S. Moldovan, N. Togan, 1919) 

Aşa cum reiese din datele furnizate de lucrarea „Dicţionarul numirilor de 

localităţi cu populaţiune românească din Transilvania, Banat, Crişana şi 

Maramurăş” (S. Moldovan, N. Togan, 1919) şi prelucrate şi centralizate în studiul 

„Geodemographic remarks on the greek-catholic church in 20th - century 

Transylvania” (I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2006), în Transilvania locuiau 

aproximativ 610.000 de greco-catolici, ceea ce reprezenta peste 50% din totalul 

credincioşilor Bisericii Greco-Catolice de la acel moment. Aceştia erau grupaţi 

într-un număr mai mare de comunităţi locale în judeţele Solnoc-Dăbâca (194 

parohii şi 109 filii), Cojocna (148 parohii şi 52 filii), Turda-Arieş (99 parohii şi 25 

filii), Hunedoara (94 parohii şi 48 filii), Târnava Mică (82 parohii şi 27 filii), 

Mureş-Turda (75 parohii şi 60 filii) şi Bistriţa-Năsăud (59 parohii şi 23 filii). 

În următorii zece ani, numărul credincioșilor a crescut cu 147.445 de 

persoane, astfel că în anul 1910, conform recensământului efectuat de autoritățile 

maghiare, credincioșii greco-catolici numărau 1.293.021 de persoane. În 

Transilvania au fost semnalați 691.896 de greco-catolici (aproximativ 28% din 

totalul locuitorilor), ponderi ridicate înregistrându-se în fostele județe: Solnoc-

Dăbâca (62,1%), Bistrița-Năsăud (55,5%), Cojocna (51,8%), Alba-Inferioară 

(37,8%), Târnava-Mică (35,7%), Făgăraș (25,7%), Mureș-Turda (24,2%), 

Hunedoara (18,8%) ș.a. Ceilalți credincioși locuiau în Maramureș, Crișana și Banat 

                                                           
13

 La Blaj, episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron (1752-1764) a ctitorit primele școli cu predarea în limba 

română din Transilvania: Şcoala de obşte, în care se învăţa scrisul, cititul şi cântările bisericeşti, „nici o plată de la 

ucenici aşteptându-se”; Şcoala latinească, cu caracter de gimnaziu, la început cu două clase, în care se predau 

„tălmăcirea limbilor şi ceva cunoştinţe a ştiinţelor”; Şcoala de preoţie, având caracter de seminar, cu două clase, 

destinată pregătirii viitorilor preoţi.  

La Oradea, episcopul Moise Dragoş (1777-1787) a înfiinţat, la 30 mai 1785, Şcoala Preparandială Română Unită, 

iar episcopul Ignatie Darabant (1788/1790-1805), în 1792, a pus bazele Seminarul Tinerimii Române Unite, în care 

se asigura masa şi cazarea a circa 75 de tineri români uniţi şi ortodocşi. 
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și reprezentau aproximativ 18% din populația acestor provincii. În documentele 

Bisericii Unite pentru același an figurau 1.253.414 credincioși greco-catolici, 

grupați în 1.525 parohii și 1.830 filii, păstorite de 1.831 preoți. 

Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918
14

, a permis 

românilor ardeleni să se stabilească în ținuturile românești de la est și sud de 

Carpați. Printre aceștia se găseau și credincioși greco-catolici, care treptat au 

format comunități locale, ceea ce a determinat ca mai târziu să se înființeze 

Vicariatul Arhidiecezan al Vechiului Regat, cu sediul la București.
15

 

În anul 1930, conform datelor recensământului din același an, credincioșii 

greco-catolici numărau 1.427.391 de suflete și reprezentau 7,9% din totalul 

populației țării, cultul situându-se pe locul doi între celelalte confesiuni din 

România. Cele mai mari concentrări erau în Transilvania (1.001.527 de persoane), 

Crișana-Maramureș (350.246) și Banat (33.672) (fig. 1). În celelalte provincii 

numărul acestora era mult mai redus:19.266 în Bucovina, 17.379 în Muntenia, 

2.423 în Moldova, 983 în Basarabia, 955 în Oltenia și 940 în Dobrogea.  

 

Fig. 1. Ponderea populației greco-catolice în provinciile românești în anul 1930  

(După: V. Mărculeț, I. Mărculeț, Cătălina Trăistaru-Mărculeț, 1998) 
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 Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla Iuliu Hossu, devenit mai târziu primul cardinal român (1969-1970), a fost 

cel care a citit la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Declarația de Unire, iar după acest eveniment în Parlamentul 

României de la București a rostit: „Dacă pentru strămoșii noștri romani toate drumurile duceau la Roma, pentru 

noi, românii ardeleni, toate drumurile duc la București. Acesta este Sionul Neamului românesc”  
15

 Conform Șematismului din anul 1932, în Vicariatul Arhidiecezan al Vechiului Regat se găseau 10 parohii 

(București I și II, cu 10.500 de credincioși, Ploiești, cu 2.000, Constanța, cu 500, Galați, cu 350, Focșani, Giurgiu și 

Câmpina, fiecare cu câte 300, Craiova, cu 250, și Iași, 142) și 145 de filii (Brăila, cu 450 de credincioși, Moreni, cu 

300, Sinaia, cu 145, Târgu Jiu, cu 135, Bacău, cu 130 etc.). 
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De remarcat rămâne faptul că în Transilvania, din totalul populației 

ținutului, greco-catolicii reprezentau 31,1%, fiind urmați de ortodocși cu 27,8%. 

Județele cu pondere ridicată de greco-catolici erau: Maramureș (64,4%), Someș 

(63,5%), Năsăud (60,2%), Satu Mare (59%), Sălaj (52,6%), Cluj (42,7%), Turda 

(42,3%), Târnava Mică (40,7%), Mureș (32,4%) și Alba (31,6%). 

 

Fig. 2. Ponderea populaţiei greco-catolice din județele Transilvaniei în anul 1930  

 (După: Cătălina Mărculeț, I. Mărculeț, 1997) 

Structura pe medii de viață a greco-catolicilor din România evidențiază 

faptul că 88,3% dintre aceștia locuiau în mediul rural și 11,7% în cel urban. În 

provinciile istorice cu tradiție greco-catolică situația pe medii de habitat se 

prezenta astfel: în Transilvania 91,4% locuiau în mediul rural și 8,6% în cel urban, 

în Crișana-Maramureș 86,8% trăiau în sate și 13,2% în orașe, în Banat 85,5% 

lociuiau în mediul rural și 14,5% în cel urban, iar în celelalte provincii istorice 

ponderea uniților din mediul urban o depășea pe cea din mediul rural.  

Ponderea mare a greco-catolicilor din mediul rural din Transilvania 

(91,4%), se explică prin faptul că întreaga populaţie urbană din provincie 

reprezenta doar 16,1%, iar în cadrul structurii etnice, românii din oraşe 

(predominant de religie greco-catolică şi ortodoxă) ocupau proporţii relativ reduse. 

Spre exemplificare prezentăm situaţiile din unele oraşe din provincie: Aiud (50,5% 

maghiari, 39,3% români, 4,9% evrei, 1,7% germani ş.a.), Bistriţa (40,1% români, 

31,5% germani, 15,4% evrei, 9,6% maghiari ş.a.), Mediaş (38,5% germani, 27,1% 

români, 24,9% maghiari, 4,5% evrei ş.a.) şi Sighişoara (40,1% germani, 33,5% 

români, 22,2% maghiari, 2,7% rromi ş.a.), de unde se poate deduce clar faptul că 

românii ocupau ponderi de sub 50%.  

După cel de-al doilea război mondial, instaurarea regimului comunist a 

însemnat o grea lovitură dată Bisericii Greco-Catolice. Prin decretul nr. 358/1. XII. 
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1948 dat de guvern, această religie a fost trecută în afara legii, iar episcopii săi
16

 au 

fost arestaţi, împreună cu alte peste 600 de feţe bisericeşti, şi întemniţaţi în 

închisorile de la Sighet, Aiud, Gherla, Jilava, Piteşti etc. sau supuşi la munci grele 

în lagărele de la Periprava, Salcia, Capul Midia, Nistru, Baia Sprie etc. Conform 

decretului nr. 1719/27. XII. 1948, bunurile instituţiei au fost confiscate şi trecute în 

proprietatea statului şi a Bisericii Ortodoxe Române.
17

 

Deşi a fost oficial desfiinţată, Biserica Greco-Catolică a continuat să 

funcţioneze în ilegalitate, mulţi preoţi transformându-şi casele în lăcaşuri de 

rugăciune. Însă cei mai mulţi credincioşi, lipsiţi de bisericile lor şi înspăimântaţi de 

presiunile exercitate de regimul comunist, au fost nevoiţi să se alăture în cea mai 

mare parte Bisericii Ortodoxe, care aproape şi-a dublat efectivul de enoriaşi, şi 

într-o mică măsură celei Romano-Catolice.  

La începutul anului 1990 Biserica Română Unită cu Roma a fost reînfiinţată, 

iar la 12 martie, papa Ioan Paul II i-a stabilit ierarhia. Teritoriul Transilvaniei a fost 

cuprins în cadrul Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş (integral judeţele Braşov, 

Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, cea mai mare parte a teritoriului judeţului Alba şi 

un mic areal din sudul judeţului Cluj), Episcopiei de Cluj-Gherla (judeţul Bistriţa-

Năsăud, cea mai mare parte a judeţului Cluj, vestul judeţului Alba şi estul judeţului 

Sălaj), Episcopiei de Lugoj (judeţul Hunedoara) şi Episcopiei de Oradea (vestul 

judeţului Sălaj). 

La doar doi ani după reînființare, la recensământul din 7 ianuarie 1992, 

populația greco-catolică număra 223.327 persoane și reprezenta circa 1% din 

populația României. Și acum, ca și în 1930, concentrări mai mari ale credincioșilor 

uniți se înregistrează în județele Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și 

Banatului. Dintre acestea se detașau Satu Mare, cu o pondere de 8,8% greco-

catolici din totalul locuitorilor săi, Maramureș și Cluj, cu peste 5%, fiind urmate de 

Alba și Sălaj, cu ponderi între 3 și 4%, Bistrița-Năsăud, Mureș, Bihor și Sibiu, între 

2 și 3% (fig. 3).  
 

                                                           
16

 Au pierit în închisorile comuniste, ca urmare a tratamentelor extreme la care au fost supuși, episcopii greco-

catolici: Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Valeriu Traian Frențiu și Tit Liviu Chinezu. 

Victime ale represiunii au fost și episcopii Iuliu Hossu (cardinal in pectore), Iuliu Hirțea, Ioan Dragomir și Ioan 

Ploscaru, cărora după eliberarea din detenție le-a fost interzisă orice activitate impunându-li-se domiciliu forțat ori 

fiind permanent supravegheați.  
17

 Pădurile au fost preluate de Ministerul Silviculturii; terenurile agricole, livezile, viile şi fermele au fost preluate de 

Ministerul Agriculturii; terenurile miniere şi petrolifere au trecut în posesia Ministerului Minelor şi Petrolului; 

arhivele, documentele, muzeele au trecut provizoriu în posesia Ministerului Cultelor; catedralele, bisericile, capelele, 

mănăstirile şi schiturile au trecut în posesia Bisericii Ortodoxe Române. 
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Fig. 3. Ponderea populației greco-catolice din România în anul 1992  

 (După: Cătălina Mărculeț, I. Mărculeț, 1997) 

 

Analizând județele cu număr ridicat de credincioși greco-catolici se 

constată că ordinea este diferită, pe primele locuri situându-se: Cluj, cu 37.594 

suflete, Satu Mare, cu 35.429 suflete și Maramureş, cu 30.650 suflete, urmate de 

Alba, cu 15.937 suflete, Mureș, cu 15.228 suflete și Bihor, cu 14.485 suflete, și la 

mai mare distanță de Sibiu (9.781 credincioși), Bistrița-Năsăud (9.267 credincioși), 

Sălaj (9.198 credincioși), Timiș (7.495 credincioși) și Brașov (7.257 credincioși). 

În județele celorlalte provincii numărul acestora era mai redus: Suceava, cu 1.424 

credincioși, Constanța, cu 801 credincioși, Prahova, cu 701 credincioși, Bacău, cu 

469 credincioși, Iași, cu 465 credincioși, Neamț, cu 336 credincioși ș.a., iar 

ponderea nu depășea 1%. 

 

 

Fig. 4. Structura pe medii de habitat a populației greco-catolice din județele României, în anul 1992 (După: Cătălina 

Mărculeț, I. Mărculeț, 1997) 

Structura pe medii de habitat arată că în cel urban locuiau 63,2% greco-

catolici și doar 36,8% în cel rural (fig. 4). În structura etnică a populației greco-
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catolice, românii reprezentau 85,7%, celelalte naționalități având ponderi mult mai 

scăzute: 10,5% maghiarii, 1,9% rromii, 0,8% germanii, 0,7% ucrainienii, 0,3% 

slovacii și 0,1% bulgarii, polonezii ș.a.).  

Până în anul 2002, timp în care Biserica Greco-Catolică a fost lipsită 

aproape în totalitate de bunurile ei – lăcaşuri de cult
18

, case parohiale etc. –, 

numărul uniţilor a scăzut până la 195.481 persoane. Cu astfel de reduceri s-au 

confruntat şi credincioşii altor culte din România. Este cazul ortodocşilor (cu 

995.961 persoane), romano-catolicilor (cu 133.541 persoane), reformaţilor (cu 

103.904 persoane) etc.  

În cadrul judeţelor situaţia era următoarea: 30.337 greco-catolici locuiau în 

Cluj (4,3% din populaţia judeţului), 29.232 (7,9%) în Satu Mare, 28.413 (5,6%) în 

Maramureş, 14.086 (2,3%) în Bihor, 13.894 (3,6%) în Alba, 13.600 (2,3%) în 

Mureş, 9.600 (2,3%) în Sibiu, 9.251 (1,4%) în Timiş, 7.180 (2,3%) în Bistriţa-

Năsăud, 6.982 (2,8%) în Sălaj şi 5.133 (0.9%) în Braşov etc. (fig. 5). În celelalte 

judeţe numărul uniţilor era sub 5.000 credincioşi. De semnalat faptul că, exceptând 

judeţul Suceava (cu 1.652 persoane) şi municipiul Bucureşti (cu 7.599 credincioşi), 

în judeţele fostului Vechi Regat numărul greco-catolicilor a fost foarte redus (sub 

1.000 credincioşi). 

 
Fig. 5. Ponderea populaiei greco-catolice din România în anul 2002  

(După: I. Mărculeţ, Elena Herda, Cătălina Mărculeţ, 2007). 

 

Deceniul care a urmat, primul al secolului al XXI-lea, a fost mai puțin fast 

pentru Biserica Greco-Catolică din România, care se confruntă și cu gravă lipsă a 

                                                           
18

 Din cele peste 1.700 de biserici preluate de Biserica Ortodoxă Română în 1948, până în anul 2005 au revenit în 

posesia Bisericii Greco-Catolice doar 143, iar în 9 se oficiau slujbe alternative (Relaţiile actuale între ortodocşi şi 

greco-catolici, 2006). 
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lăcașurilor de cult
19

. Din cauza reducerii generale a populației țării, dar și din cauza 

faptului că populația greco-catolică are un nivel de îmbătrânire mai mare, numărul 

credincioșilor săi a scăzut la 150.593 persoane până în anul 2011 (fig. 6) (61% 

locuind în mediul urban și 39% în cel rural).  

Repartiția în teritoriu a rămas asemănătoare cu cea din anul 2002, doar 

numărul enoriașilor fiind mai scăzut: județul Satu Mare, cu 24.568 persoane, Cluj, 

cu 23.169, Maramureș, cu 21.836, Bihor, 12.184, Mureș, 11.077, Alba, cu 9.294, 

Timiș, cu 8.251, Sibiu, 7.612,  Bistrița, cu 5.276, Arad, cu 4271, Municipiul 

București, cu 4.016 etc. (www.recensamantromania.ro/rezultate-2/.). 
 

 

Fig. 6. Dinamica populației greco-catolice din România  

în secolul XX și începutul secolului XXI 

 

 Și în 2011, la fel ca în secolul anterior, credincioșii greco-catolici de origine 

română au rămas majoritari (82,7%), fiind urmați la mare distanță de cei etnie 

maghiară, rromă etc. 

 În urma analizării celor prezentate mai sus se desprind următoarele 

concluzii: 

a) populația greco-catolică este predominant de origine română (peste 75%); 

 b) în întreaga perioadă aflată în studiu, credincioșii greco-catolici au fost mai 

numeroși în partea centrală și vestică a țării (în provinciile istorice Transilvania, 

Maramureș și Banat); 

 c) dacă până în anul 1948 evoluția numărului credincioșilor creco-catolici a 

fost numai ascendentă, din cauza desființării abuzive de către guvernul comunist 

instaurat, cu sprijin sovietic, la București și a preluării lăcașurilor sale de cult de 

către Biserica Ortodoxă Română, dinamica a devenit descendentă, chiar dacă 

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost reînființată (în 1989) și a 

intrat, după mari eforturi, în posesia unei mici părți din bunurile sale materiale. 

                                                           
19

 Totuși, prin vigoarea ierarhilor și credincioșilor săi, în perioada 1990-2005, Biserica Greco-Catolică a ridicat și 

definitivat 280 de lăcașuri de cult (172 de biserici și 108 capele): 184 (85 biserici și 99 capele) în Transilvania, 88 

(80 biserici și 8 capele) în Crișana-Maramureș, 6 (biserici) în Banat ș.a. 
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Fluxurile turistice din municipiul Iaşi. 

Studiu de caz: Agenţia de turism ”Sindi Tour” Iaşi 

 

Radu Alina-Simona
1 

 

Agenţia de turism ”Sindi Tour” din Iaşi, cu sediul în Podul Roş, bulevardul 

Ţuţora, nr. 2, bl. B2, scara B, parter, a fost înfiinţată la 5 mai 2008 şi funcţionează 

cu licenţă de turism tour-operatoare. SC ”Sindi Tour” SRL este agenţia de turism a 

U.S.L.I.P. Iaşi – F.S.I. „Spiru Haret”. Scopul principal al înfiinţării agenţiei a fost 

să vină în sprijinul membrilor de sindicat din învăţământ, prin obţinerea unor 

facilităţi, deoarece aceştia nu au mai beneficiat în ultimii ani de bilete de odihnă şi 

tratament acordate prin sindicat. Prin contractele speciale realizate cu sindicatele se 

ajunge la reduceri de până la 40%. În prezent agenţia se adresează atât salariaţilor 

din învăţământ şi din alte categorii ale sistemului bugetar, cât şi celor din mediul 

privat. 

Agenţia are statut de tour-operator, având create propriile programe turistice, 

dar şi de revânzător, deoarece vinde programe create de alţi tour-operatori. 

Programele turistice sunt create atât pentru grupuri, cât şi pentru turişti individuali. 

Clienţii care apelează la serviciile agenţiei o fac fie direct la sediul acesteia, fie 

telefonic. 

Oferta de servicii turistice a agenţiei: 

- turism intern (litoral, munte, balneo); 

- turism extern (sejururi, circuite, destinaţii exotice); 

- tabere şcolare (interne şi externe); 

- pelerinaje (Israel, Grecia, Turcia); 

- bilete de avion; 

- bilete de autocar; 

- servicii speciale:    - Pachet luna de miere; 

                                  - Pachet familie cu copii; 

                                  - Tratamente şi turism medical; 

- Turism Corporate şi Teambuilding; 

                                           - Asigurări medicale. 

 

1 
Profesor la 

 
Colegiul Tehnic "Ion Holban", str. Pantelimon Halipa, nr. 16, Iasi. E-mail: 

alinushradu@yahoo.com 
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Societăţi comerciale cu care colaborează agenţia ”Sindi Tour” Iaşi: 

- pentru turismul intern:  

- SC THR Marea Neagră SA 

- SC Transilvania Travel SA 

- SC Sind România SRL 

- pentru turismul extern: 

- SC Christian Tour SRL 

- SC Paralela 45 Turism SRL 

- SC Kusadasi SRL 

Companii aeriene: Blue Air, KLM (pentru America), Wizz Air, Alitalia, 

British Airways. 

 Modalităţile prin care ”Sindi Tour” îşi promovează serviciile sunt reduse, 

datorită posibilităţilor financiare. Unul dintre cele mai utilizate elemente ale 

promovării este publicitatea turistică, în special publicitatea grafică, adică folosirea 

pliantelor, broşurilor, prin care se îmbină texte informative cu materiale ilustrative. 

Ilustraţiile au rolul obţinerii unor efecte emoţionale, prin prezentarea unor 

obiective turistice de atracţie cuprinse în produsul turistic, iar textele au rolul de a 

accentua aceste efecte emoţionale prin explicaţiile necesare obţinerii unei imagini 

cât mai reale şi atrăgătoare a zonelor respective. 

 Factorii care-i determină, în general, pe turişti să aleagă această agenţie sunt: 

preţul acceptabil al serviciilor oferite, calitatea serviciilor oferite, influenţe din 

partea cunoscuţilor. 

 Cererile pentru activităţi turistice sunt repartizate în funcţie de sezon. Astfel, 

cea mai mare parte a clientelei (> 90%) apelează la serviciile agenţiei în perioada 

iunie – august şi foarte puţini în februarie – martie şi septembrie – octombrie. 

Durata sejurului cea mai agreată de turişti este de 4 – 7 zile. 

 Cei mai mulţi dintre turişti au vârste cuprinse între 30 şi 60 ani, cei sub 30 

ani şi peste 60 ani fiind puţini. 

 Majoritatea turiştilor sunt orientaţi spre turismul intern. Cei care doresc să 

călătorească în străinătate, pot alege ca destinaţie aproape orice ţară, agenţia (prin 

colaboratorii săi) asigurând programe ale altor tour-operatori chiar şi pentru 

hoteluri şi pensiuni din străinătate. În alegerea destinaţiei, turiştii sunt interesaţi 

mai mult de serviciile de cazare, serviciile de masă, infrastructura de recreere, mai 

puţin de infrastructura de acces, serviciile suplimentare oferite. 

Scopul deplasării majorităţii clienţilor Agenţiei de turism Sindi Tour este de 

recreere, refacere fizică şi îngrijirea sănătăţii. 
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Tabel 1. Situaţia locurilor vândute de Agenţia de Turism ”Sindi Tour” în 2011 pe plan intern 

STAŢIUNEA HOTEL 

**** 

Nr. 

locuri 

HOTEL 

*** 

Nr. 

locuri 

HOTEL 

** 

Nr. 

locuri 

Total 

locuri 

 

 

Saturn 

Cleopatra  12 Sirena 280 Siret  17  

 

781 

  Hora  151 Prahova  17 

  Balada  137 Tosca  8 

  Cerna  65 Semiramis  4 

  Raluca  90   

Eforie Nord   BBB 14 Diana  41 55 

Eforie Sud     Capitol  34 34 

Neptun   Mioriţa  33   33 

 

Mamaia 

    Piccadilly 13  

17     Patria 2 

    Aurora 2 

Jupiter   Iris Nalba 2   2 

Cap Aurora   Diamant  6   6 

Băile Felix   Nufărul  2 Padiş  72  

76     Poieniţa  2 

Căciulata     Traian  25 25 

Olăneşti   Olăneşti  4 Parâng  10 14 

Slănic 

Moldova 

  Eurovacanţa  15   15 

Geoagiu Băi Germisara  10     10 

Băile 

Herculane 

    Dacia  13 13 

Ocna Şugatag     Crăiasa  2 2 

Covasna     Montana  19 19 
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Predeal Andy  18     18 

 

Sovata 

Danubius  4   Brădet  8  

16     Făget  4 

Voineasa     Lotru  10 10 

 

Vatra Dornei 

    Ozon  4  

12     Pârtiei  2 

    Suhard  6 

Amara   Parc  6   6 

Băile Tuşnad     Tuşnad  7 7 

Poiana 

Mărului 

Ranch  2     2 

Total   46  322  805 1173 

                                                       Sursa: Agenţia Sindi Tour Iaşi 

        Grafic 1 
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Potrivit datelor prezentate în Tabelul 1. şi Graficul.1., din numărul total de 

locuri vândute de Agenţia ”Sindi Tour” pe plan intern (1173 locuri), cele mai 

multe au fost pentru categoria de confort de 3 stele (805 locuri reprezentând 

68,6%), apoi cele pentru categoria de 2 stele (322 locuri – 27,5%), iar cele mai 

puţine pentru categoria de 4 stele (46 locuri – 3,9%). Se observă o “preferinţă” a 

turiştilor pentru structuri de primire turistică de 3 stele, preferinţă determinată 

bineînţeles de veniturile celor care apelează la serviciile Agenţiei ”Sindi Tour”, 

majoritatea lor lucrând în sistemul bugetar, sistem care a suferit în urma reducerilor 

salariale din 2010. Astfel, cei mai mulţi aleg o categorie de mijloc, care să le ofere 

un oarecare confort, la un preţ acceptabil.  

        Cererea turistică specifică anumitor forme de turism prezintă 

particularităţi generate de faptul că manifestarea şi dinamica acesteia sunt 

determinate de o serie de factori demografici, psihologici, economici, 

organizatorici. Este importantă cunoaşterea modului în care populaţia îşi exprimă 

nevoile absolute de consum pentru serviciile turistice şi pentru tratamentul balnear, 

nevoi influenţate, la rândul lor, de o serie de factori obiectivi ( nevoia de sănătate, 

de menţinere şi refacere a capacităţii de muncă, de recreere etc). 
     Grafic 2 
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                                Sursa: pe baza datelor preluate de la Agenţia Sindi Tour Iaşi 

 

 Se observă, din datele prezentate în tabelul 1. şi graficul 2., că litoralul 

românesc al Mării Negre, în ciuda slabei valorificări a calităţii plajelor şi a apei 
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mării, a serviciilor situate încă la un nivel inferior faţă de străinătate, a atras un 

număr mai mare de turişti, comparativ cu zonele montane şi staţiunile balneare.  

 
Tabel 2. Situaţia locurilor vândute de Agenţia de Turism ”Sindi Tour” în 2011 pe plan extern 

ŢARA STAŢIUNEA/ 

LOCALITATEA 

NR. LOCURI VÂNDUTE 

 

TURCIA 

Antalya 6 

Kusadasi 4 

Istanbul 2 

BULGARIA Constantin şi Elena 2 

FRANŢA Paris 5 

 

ITALIA 

Veneţia 2 

Milano 2 

SPANIA Barcelona 1 

GERMANIA Nürnberg 2 

TOTAL 26 

Sursa: Agenţia Sindi Tour Iaşi 

      Prezenţa turiştilor în staţiunile balneare a fost influenţată şi de existenţa, în anul 

2011, a două oferte speciale: “Decada Balneară” – Slănic Moldova, Vatra Dornei, 

Căciulata, Olăneşti, Voineasa, Amara – 9 nopţi (cazare, masă, tratament): 

650RON/ pax/sejur; “Pentru o inimă sănătoasă” – Covasna, Vatra Dornei – 12 

nopţi (cazare, masă, tratament): 795RON/ pax/ sejur. Cu toate acestea, 928 locuri 

vândute de agenţie pe plan intern au fost pentru destinaţii turistice litorale (79,1%) 

şi doar 245 locuri au fost pentru destinaţii turistice montane şi balneare (20,9%). 
                  Grafic 3 

0

2

4

6

8

10

12

număr locuri

Situaţia locurilor vândute de SINDI TOUR în 2011, pe plan extern

Turcia

Bulgaria

Franţa

Italia

Spania

Germania

 
                  Sursa: pe baza datelor preluate de la Agenţia Sindi Tour Iaşi 



91 

 

Aşa cum rezultă din datele prezentate în Tabelul 2 şi Graficul 3, în anul 

2011, numărul locurilor vândute pe plan internaţional a fost mic, de doar 26 locuri, 

fapt explicabil prin posibilităţile financiare reduse ale majorităţii populaţiei, care a 

fost nevoită să se mulţumească cu destinaţiile turistice interne, nepermiţându-şi 

acoperirea cheltuielilor în cazul destinaţiilor internaţionale. Dintre destinaţiile 

externe, o atractivitate mai mare a avut Turcia (12 locuri), apoi Franţa (5 locuri), 

Italia (4 locuri), Bulgaria şi Germania (cu câte 2 locuri), Spania (1 loc).  

 
Tabel 3. Evoluţia serviciilor turistice realizate de Agenţia Sindi Tour Iaşi în perioada 2010 – 2011 

Anul Locuri vândute 

litoral România 

Locuri vândute 

litoral extern 

Locuri vândute 

munte-balneo 

Bilete 

avion 

Asigurări 

medicale 

2010 945 8 144 20 26 

2011 928 17 245 58 12 

Dinamica 

2011/2010 

 

98,20% 

 

212,5% 

 

170,14% 

 

290% 

 

46,15% 

Sursa: Calcule după datele preluate de la Agenţia ”Sindi Tour” Iaşi 

 

Alte servicii turistice realizate de Agenţia de Turism ”Sindi Tour” Iaşi în 2011: 

- bilete de avion: 58 (Italia – Torino, Milano, Catania, Roma, Veneţia; 

Spania – Madrid, Barcelona; Germania – München; Cipru – Larnaca; 

S.U.A. – New York); 

- bilete de autocar: 1 (Spania); 

- asigurări medicale turist: 12. 

 Din analiza serviciilor turistice realizate de Sindi Tour în perioada 2010 – 

2011 (Tabelul 3.), se poate observa că în anul 2011, faţă de 2010, ritmul de 

dinamică a locurilor vândute pentru litoralul extern (112,5%) a devansat cu mult pe 

cel al locurilor vândute pentru litoralul românesc (- 1,80%). Numărul locurilor 

vândute pentru staţiuni montane şi balneare a crescut în 2011, faţă de 2010, cu 101 

locuri, fiind influenţat şi de cele două oferte speciale („Decada Balneară” şi 

„Pentru o inimă sănătoasă”). De asemenea numărul biletelor de avion a crescut 

mult, având ritmul de dinamică de 190%, în timp ce asigurările medicale au avut 

ritmul de dinamică de – 53,85%. 

 Deşi este o criză în sistemul agenţiilor de turism, datorită nivelului scăzut de 

trai al populaţiei, ”Sindi Tour„ are posibilităţi reale de dezvoltare, având în vedere 

că numărul celor care au apelat la serviciile acesteia în perioada ianuarie – iulie 

2012 s-a dublat faţă de cel din 2011. Foarte mulţi, dintre cei care au apelat la 

această agenţie, au revenit, aceasta fiind o dovadă a calităţii serviciilor oferite de 

Sindi Tour. Clienţii, fiind mulţumiţi, au atras, la rândul lor, şi pe alţii, printr-o 

publicitate pozitivă făcută agenţiei. 
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 Calitatea serviciilor oferite de ”Sindi Tour” Iaşi este dată şi de amabilitatea 

şi profesionalismul agentului de turism care intră în contact direct cu turistul, 

acesta având datoria de a deschide drumul spre buna dispoziţie a clientului. 
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Aspecte privind agroturismul  din  România 

 

 
Scrumeda Gabriela

1 

 

  

 

1. Scurt istoric al agroturismului românesc 

         Până în 1990, în România, turismul rural s-a practicat în mod sporadic fără 

a exista o reglementare oficială în atestarea locuinţelor localnicilor şi în acordarea 

de facilităţi pentru practicarea acestei activităţi. În perioada de timp care s-a scurs 

după 1990, mişcarea turistică în mediul rural a înregistrat un progres continuu atât 

sub aspect instituţional, organizatoric, legislativ, cât si sub cel al educării 

populaţiei din unele zone rurale în prestarea de servicii turistice de calitate. 

         O serie de factori favorizanţi au determinat dezvoltarea acestei forme de 

turism şi anume: practicarea unor preţuri moderate,  comparativ cu cele aplicate 

hotelurilor din staţiunile  turistice  consacrate,  crearea  unui  cadru  legislativ  

stimulativ  prin neimpozitarea profitului pe o durata de 10 ani pentru gospodăriile 

omologate, sprijinirea logistică şi financiară de către Uniunea Europeana, prin 

fondul PHARE, a promovării turismului rural. 

      În 1994, s-a înfiinţat Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic si 

Cultural din România -ANTREC- care are, în prezent, circa 2500 de membri si 31 

de filiale judeţene. Din 1995, ANTREC este membra a Federaţiei Europene de 

Turism Rural „Eurogites” care cuprinde 22 de asociaţii naţionale si regionale de 

turism rural din Europa. În unul dintre rapoartele Federaţiei Europene de Turism 

„Eurogites” se precizează că dintre europenii care pleacă în vacantă, 25% preferă 

sa-şi petreacă vacanţa în mediul rural. 

2. Principalele zone agroturistice din România 

       Printre zonele agroturistice cele mai cunoscute si mai apreciate sunt zona 

Branului, a Maramureşului, Mărginimea Sibiului, zona Muscel, Valea Bistrei, zona 

Vâlcea si altele. În turismul rural din România, unităţile de primire pot fi camere 

mobilate de categorii diferite de confort, in locuinţele gospodarilor, case de 

vacanta, altele decât cele ale  locuitorilor,  spaţii  pentru amenajarea campărilor,  

spatii  secundare in gospodăria ţărăneasca (fânărie, colibă). 

Satul Bran este cel mai reprezentativ din zona agroturistică Bran - Moeciu, 

fiind deja declarat sat turistic si recunoscut deja ca atare în catalogul  ANTREC.  În 

împrejurimi se află numeroase obiective turistice care îi măresc valoarea turistică: 

Râşnov  cu  cetatea  ţărăneasca,  Nedeea Munţilor de  la  Fundata, manifestări  
1 
Profesor - inginer la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi. E-mail: gabriela_ds19@yahoo.com 
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folclorice anuale ca, ,,Noaptea de Sânziene'” , Biserica Neagră de la Braşov, 

ansamblul Negru Vodă de la Câmpulung etc. Satul dispune de toate utilităţile: 

energie electrică, alimentare cu apa, încălzire cu lemne, canalizare individuala, 

telefonie interurbana, posta, dotări sanitare, benzinărie, cinematograf, biblioteca, 

magazine , farmacie, unităţi de prestări de servicii. Tipologia satului: sat 

etnografic-folcloric-istoric, agropastoral (foto 1) cu valenţe culturale. Satul este 

omologat, cazează turişti români şi străini. Formele de turism sunt de sejur pentru 

odihnă şi recreere, drumeţie, pescuit sportiv şi vânătoare, sporturi de iarnă. 

     

 

                                       
Foto 1. Muzeul satului brănean 

 

  Satul Sibiel – zona Mărginimea Sibiului este aşezat în sud-vestul judeţului 

Sibiu, la poalele Munţilor Cindrel.  Satul este accesibil de pe DN 7 (E64), 

ramificaţie de 11 km de la Cristian si tot de pe DN 1 ramificaţie de la Săcele 5 km. 

Cea mai apropiată staţie de cale ferată este Halta Sibiel, iar aeroportul de la Sibiu 

se afla la 18 km. Satul este aşezat într-un frumos peisaj natural fiind străbătut de 

râul Sibiel cu un cadru natural nepoluat şi cu valenţe climatice specifice unei 

localităţi de odihnă. În sat se află un muzeu sătesc ce cuprinde bogate colecţii de 

icoane pe sticla, icoane pe lemn, exponate de ceramică populară, textile de casă, 

mobilier şi vechi cărţi româneşti. Biserica ortodoxa ”Sf. Treime” este monument 

de arhitectură fiind pictată în 1774 de către Stan Zugravul, unul dintre pictorii care 

au lucrat și la Horezu. În împrejurimi se poate vizita cetatea ţărarănească din 

Cristian, muzeul săsesc din Galeş, staţiunea Ocna Sibiului, staţiunea Paltiniş, satul 

Răşinari, muzeul Brukenthal din Sibiu, cetatea ţărănească din Cisnădie etc. Satul 
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are alimentare cu apă, curent electric, canalizare locală, încălzire cu lemne, 

drumuri pietruite iar cele principale asfaltate, dispune de un cămin cultural, de 

magazine, unităţi de prestări servicii (croitorie, frizerie etc). În sat se afla 30 de 

case omologate cu două sau trei margarete, cu posibilităţi de asigurare pensiune 

completă sau demi-pensiune şi cu posibilităţi de practicare a pescuitului sau a 

echitaţiei. Tipologia satului este etno-folclorică, climaterică, peisagistică si agro-

pastorală. Formele de turism sunt sejurul pentru odihnă, drumeţia, tranzitul, 

pescuitul sportiv. 

  3. Cererea de  turism  rural din România.  

       Studiile de piaţă din tarile europene releva faptul ca piaţa turismului rural este 

reprezentata de categorii de persoane cu venituri peste medie si, in general, cu 

studii medii si superioare. ,,Piaţa turismului verde” publicată de Autoritatea de 

turism din Franţa confirmă că turiştii care consuma servicii turistice în mediul rural 

provin din categoriile sociale superioare, de regula cupluri de 35-45 de ani cu copii 

de 5-12 ani, care locuiesc în marile aglomerări urbane. 

       Motivaţiile principale ale consumatorului de servicii turistice din România sau 

de oriunde sunt aceleaşi: căutarea liniştii, relaxarea într-un mod activ, reîntoarcerea 

la natură, practicarea unor sporturi montane, refugiul temporar dintr-un mediu 

poluat sau accesul la valorile culturale ale unei anumite zone. 

 4. Promovarea actuală a agroturismului pe piaţa internă si internaţională. 

Concluzii 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a turismului vizează 

următoarele aspecte: 

  •  finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism; 

  •  atragerea de investiţii în realizarea unor proiecte precum litoralul, lărgirea 

domeniului schiabil din zona Predeal-Azuga; 

   •  ridicarea standardului de calitate a ofertei turistice şi a personalului din turism; 

   •  promovarea unor facilităţi noi pentru operatorii din turism (scăderea cotei 

standard de TVA la 12-15% pentru hotelurile de 3 şi 4 stele);            

•  participarea gratuită a operatorilor de turism la standul Ministerului Turismului, 

la târguri şi expoziţii;  

 •  scutirea de plata a taxei de clasificare pentru gospodăriile ţărăneşti omologabile; 

 •   susţinerea unei politici agresive de promovare a turismului romanesc pentru 

recucerirea pieţelor pierdute şi cucerirea unor pieţe noi; 

•  participarea la târguri şi expoziţii de turism consacrate din Europa, SUA şi 

Japonia.   

    La nivelul gospodăriilor ţărăneşti sau a filialelor ANTREC, din lipsa de 

fonduri şi de cunoştinţe de specialitate, nu se poate vorbi de politică de promovare. 

Sunt foarte puţine gospodarii ţărăneşti care au putut să-şi realizeze, prin mijloace 

proprii, pliante sau să participe la târgurile de turism.  
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   Exista totuşi semne încurajatoare privind promovare a turismului rural în 

România. Cele mai importante elemente sunt catalogul ANTREC -,,Turismul rural 

- un nou stil de viaţă” care a fost reeditat şi pagina de web a asociaţiei. Catalogul 

ANTREC conţine pe coperta o imagine cu o poartă maramureşeană, un peisaj de 

munte şi o vedere a plajei din satul 2 Mai (judeţul Constanţa). În catalog sunt 

prezentate adresele filialelor judeţene ale ANTREC, gospodăriile care oferă 

găzduire.             

De pe o hartă vizibil amplasată a României, turistul îşi alege regiunea pe 

care vrea să o viziteze. Aici găseşte lista tuturor pensiunilor din zonă, pentru 

fiecare fiind descrise serviciile oferite prin intermediul pictogramelor. Pentru unele 

gospodarii lipsesc aceste detalii, pagina nefiind actualizată sau finalizată.    

Este un pas înainte totuşi, iar aceste activităţi trebuie reunite într-o strategie  

generală de marketing, pentru o mai bună promovare a turismului rural românesc. 
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Turist prin cătunele cățărate pe scări din Culmea Vlașcu (Munții Cernei),  

comuna Cornereva, județul Caraș Severin 

Viorel Paraschiv 
1
  

 

 

Introducere. Comuna Cornereva este 

situată în partea de sud-est a județului 

Caraș Severin, în Depresiunea Cornereva 

- Bogâltin (Giurcăneanu, 1988) sau 

Cornereva - Rusca (Geografia României, 

vol.III) și se întinde în bazinul de 

recepție al văii râului Belareca și pe 

versanții Munților Cernei. Extinsă pe 42 

km
2
 și cu o populație de 3190 locuitori, 

din care 98,27% români (2011), 

Cornereva este considerată comuna cu 

cele mai multe sate din țara noastră, 40 la 

număr dar majoritatea lor sunt cătune 

izolate pe versanții și plaiurile calcaroase 

ale munților. Prima dată am vizitat zona 

în anul 2005, când am trecut peste Munții 

Mehedinți venind pe DN 67D de la Baia 

de Aramă către Băile Herculane. Din 

pasul Godeanu sau Arsasca, mai 

cunoscut localnicilor drept ”La 

Mazdronia”, am admirat spre nord câteva gospodării izolate pe plai și pe versanții 

albi, sudici, ai Munților Cernei. Spre vest de pasul amintit strălucea în soarele 

apusului, în toată splendoarea lui, Vârful lui Stan (1466 m.), cel mai înalt din 

Munții Mehedinți. Apoi, revenind în zonă câțiva ani mai târziu și urcând pe valea 

Cernei la barajul de anrocamente Iovan, am văzut săteni în costume populare alb-

negre coborând cu traistele pline de bunuri dinspre dreapta văii, care mergeau spre 

stațiunea Băile Herculane să le valorifice.  

Metodologie. Analiză multicriterială a surselor de informare: letrice, 

informatice și cartografice. Bibliografia strictă asupra zonei cercetate nu 

aprofundează specificul zonei, generalizînd multe aspecte care particularizează 

zona. Am folosit modelarea ca metodă de cercetare fundamentală și teoria 

sistemică, pe baza cărora am determinat tipurile funcționale ale satelor/cătunelor 

analizate. Ca metodă modernă de cercetare am folosit focus-grupul și chestionare 

sociologice. 
1 
 Profesor dr.  la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 
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Informații generale. Studiul nostru este dedicat cătunelor situate pe parte dreaptă 

a văii Cernei, pe plaiul montan de sub culmea principală a Munților Cernei, 

respectiv Culmea Vlașcu. Analizată geo-tectonic Valea Cernei are aspectul unui 

graben, horsturile fiind reprezentate de culmea prelungă Vlașcu (Munții Cernei) – 

Godeanu, pe dreapta, și de Munții Mehedinți, pe stânga (figura 1). Altitudinile 

diferite, de o parte și de alta văii Cernei, sunt determinate de structurile geologice 

care compun horsturile, versantul stâng al Munților Mehedinți este preponderent 

calcaros, pe când cel drept este puțin mai diversificat: 

 - la partea superioară a acestuia, la peste 1400 de m. altitudine, avem versanții 

masivelor cristaline ale Godeanului, care depășesc 2000 m, afectați de fenomenele 

periglaciare și ai Munților Cernei de nord-est (care depășesc 1800 m);  

-  la altitudini sub 1400 de m. versanții sunt abrupți la vertical, cu aspect de 

canion datorat unui accident tectonic al barei de calcare, fiind zona de contact 

dintre cristalinul getic și autohtonul danubian în care apele au săpat un spectaculos 

și variat  endo și exocarst, cu chei sălbatice (Prisăcina) și cascade spectaculoase: 

Drastanic și Vânturătoarea (40 m înălțime). Dinspre Culmea Vlașcu începând cu 

obârșiile Cernei, se văd, mai ales spre Munții Mehedinți, o serie de înălţimi 

insulare dezvoltate pe calcare care au primit oronime locale, de ciuceve şi geanţuri. 

Ciucevele se înscriu în peisaj ca măguri calcaroase (400-700 m altitudine) ce scad 

treptat în altitudine, având un versant ceva mai lin. Geanţurile  au înălţimi maxime 

de 900 m şi prezintă abrupturi puternice cu diferenţe de nivel de 400-500 m, fiind 

fragmentate de văi înguste perpendiculare pe axul văii Cernei (confluențe în 

unghiuri drepte), un exemplu fiind Geanţul Corcoaiei de  lângă Cerna-sat, dar și 

cele de sub cătunele Scărișoara și Ineleț. 

 
Figura 2. Climogramă la Bogâltin (Sursa http://en.climate-data.org) 

 

http://en.climate-data.org/
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La nivel general climatul cu influențe submediteraneene explică 

caracteristicile reieșite din climograma satului Bogâltin, din figura 2, cu cauzalități 

specifice modului de utilizare al terenurilor, evident cu diferențierile altitudinale. 

La nivelul topoclimatelor deosebim: 

- un topoclimat de culoar de vale îngust specific cătunelor mai joase de pe 

dreapta Cernei (Țațu, Gura Iuții, Cracul Teiului); 

- unul al versanților însoriți de pe Culmea Vlașcu unde apar precipitații 

orografice (Scărișoara, Ineleț, Dobraia, Poiana Lungă ș.a.).  

Vegetația specifică întregului areal este al pădurii, etajului fagului (Fagus 

sylvatica), cu varietăți sudice (F. sylvatica var. Moesiaca și F. orientalis) în 

amestec cu Ulmus montana, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea, iar pe valea 

Belaricăi, la altitudini mai mici, apar pâlcuri de cărpiniță, mojdrean, cer, gârniță, 

liliac sălbatic, scumpie, stejar pufos, pin negru (Pinus nigra), tei și cireși sălbatici. 

Multitudinea fitonimelor cătunelor de pe tot cuprinsul comunei Cornereva arată 

specificul și eterogenitatea pădurii: Mesteacăn, Cireșeni, Cracu Teiului, Cozia (de 

la nucă), Cornereva (de la corn), Lunca Florii ș.a. Tocmai în acest peisaj mirific, 

frământat tectonic, se găsesc o mulțime de mici așezări de tip ”cătun” care au fost 

atestate abia la mijlocul secolului al XX-lea (tabel 1). Considerăm că este vorba de 

o disipare puternică a așezărilor de pe văi și o evoluție rapidă spre permanentizare 

a așezărilor sezoniere de pe plaiuri (odăi, stâne, bordeie) 

(www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/comunacornereva), pe fondul creșterii 

numerice a populației de după Al Doilea Război Mondial, roiri impuse de tradițiile 

milenare a locuitorilor zonei. Analiza numelor de familie a locuitorilor rezultate 

din focus-grupuri și anchete sociologice de teren, ne arată o situație reală asupra 

umanizării actuale: la Dobraia și Bedina sunt doar două familii, la Stepăn, Gura 

Iuții, Cracu Teilor și Scărișoara, sunt doar 3 familii, la Cracu Mare sunt 5 familii, 

la Ineleț sunt 6 familii, la Poiana Lungă sunt 8 familii, cel mai eterogen cătun fiind  

Prisăcina cu 22 familii la…doar 19 gospodării existente! Ocupațiile tradiționale ale 

locuitorilor care se constituie în potențial ecoturistic sunt: creșterea animalelor 

(ovine și bovine, inclusiv apicultura), cultura extensivă a pomilor fructiferi (mai 

ales pruni pentru țuică bănățeană, dar și peri, meri, nuci ….), micile ogoare cu 

porumb, cartof, legume și plante furajere. Practic avem două aliniamente de 

cătune: unul pe dreapta Cernei, și altul în bazinul Belarecăi, separate de culmea 

spectaculoasă a vf. Arjana (1512 m) și prelungirea ei mai joasă a Cornerevei. 

Singura cale de acces spre aceste cătune izolate de pe plaiul munților, în afara 

potecilor de picior peste munte, este drumul comunal (forestier) denumit și 

“magistral”, care pornește din valea Belarecăi, din DJ 608, care duce spre nord la 

Cornereva, din satul Bogâltin, cel mai vechi sat al zonei (tabel 1).  
 

 

http://www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/comunacornereva
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Tabel 1 (parțial după www.primariacornereva.ro/iunie 2014, altitudinile după: www.alpinet.org) 

Nr. 

crt. 

Cătunul Altitudine 

(m) 

Anul înființării Număr gospodării 

(conform 

cadastrului 

comunal) 

Număr locuitori 

(2011) 

1 Bogâltin 565 1452 93 225 

2 Costiș 810 1956 29 43 

3 Poiana Lungă, 

inclusiv Bedina 

990 1956 25 73 

4 Dobraia  960 1954 11 23 

5 Prisăcina, inclusiv 

Piatra Colbului 

780 1954 19 30 

6 Cracu Mare 940 1954 11 26 

7 Cracu Teiului, 

inclusiv Cracu 

Peșterii 

530 1954 25 64 

8 Ineleț 785 1956 11 24 

9 Scărișoara 710 1956 13 25 

10 Țațu 620 1956 17 44 

11 Gura Iuții 505 1956 8 11 

12 Stepăn 570 1956 3 ? 

14 Slătinic 545 1956 2 ? 

 

Lung de cca 30 de km acest drum nemodernizat urcă de la Bogâltin, unind 

toate cătunele dinspre versantul drept al văii Cernei: Cracu Mare, Poiana Lungă, 

Bedina, Dobraia, Prisăcina,  de unde se continuă, în coborâre, din ce în ce mai 

discret, ca o cărare mai largă, spre alte cătune izolate: Ineleț, Scărișoara, Slătinic, 

Cracu Teiului si Țațu. Cătunele s-au dezvoltat pe suprafața de eroziune Râu Șes 

aflată pe Culmea Vlașcu la cotele 1400-1200m și înclinată spre sud-vest până la 

sub 1000 m (Geografia România, vol. III:343). 

Suprafața arabilă foarte mică pe ansamblul comunei Cornereva (0,35 ha/loc., 

cca 54% din media națională – sursa: Novăcescu, 2012), pe fondul solurilor slab 

dezvoltate și cu productivitate redusă (luvosoluri și rendzine), demonstrează 

profilul pastoral și pomicol pronunțat. Cele mai întinse suprafețe agricole sunt 

ocupate cu livezi de prun din care se fabrica ţuica, numită de locuitorii zonei 

„răchie”, ştiut fiind faptul că ”tăria” din Banat este  de veche tradiţie, drept pentru 

http://www.primariacornereva.ro/iunie%202014
http://www.alpinet.org/
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care la Băile Herculane are loc, anual, ”Festivalul ţuicii”. Aşezările agro-pastorale 

analizate sunt localitățile în care suprafeţele din extravilan sunt ocupate cu păşuni 

şi fâneţe și care sunt favorabile activităților pastorale, alături de aceste suprafețe 

fiind utilizate și păşunile subalpine. Acest tip de așezări se întâlnește frecvent în 

bazinul superior al Cernei de la contactul cu rama muntoasă, unde ocupaţia de bază 

a locuitorilor este creşterea oilor: Lunca Florii, Ineleț, Dobraia (Novăcescu, 2012). 

Păşunile şi fâneţelor reprezintă baza furajeră principală pentru ocupaţia de 

bază a locuitorilor creșterea animalelor (Novăcescu, 2012). Și apicultura are 

condiții prielnice de dezvoltare pe baza întinselor câmpuri de pajiște secundară. 

Între 1991 și 2010 suprafața pășunilor și fânețelor a scăzut însă cu cca 350 ha, de la 

3200 ha la 2850 ha, aceste terenuri reîmpădurindu-se natural sau căpătând alte 

moduri de folosință, inclusiv arabil sau livezi. 
 

    
Foto 1-2. ”Drumul european” spre Ineleț și Scărișoara (Sursa: www.diaconescuradu.com și  

http://arhivadegeografie.files.wordpress.com/2012/06/07 ) 

 

     

Foto 3-4. Moară de apă cu generator electric pe valea Prisăcinei și panouri solare la școala din Dobraia 

Pentru turistul deprins cu senzațiile tari există un traseu care stârnește déjà 

interes: este vorba de sectorul de versant vertical denumit “La Cârlige”, lung de 

http://www.diaconescuradu.com/
http://arhivadegeografie.files.wordpress.com/2012/06/07
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cca 80 m și amenajat empiric de localnici cu patru scări din lemn de salcâm (foto 

1-2). Acest traseu reprezintă cel mai scurt acces pentru locuitorii din Scărișoara sau 

Ineleț până la DN 67D de pe Valea Cernei. Dezvoltarea turistică a fost și este 

limitată de lipsa curentului electric și a unui drum modernizat de culme. 

Majoritatea gospodăriilor folosesc sursele naturale, amenajându-și mici centrale pe 

râuri (la Dobraia, Prisăcina – foto 3-, Ineleț ș.a.), iar unele instituții publice, cum 

sunt biserica din Scărișoara și școala din Dobraia, au fost dotate cu panouri solare 

care alimentează iluminatul nocturn (foto 4). 
 

         

Foto 5-6. Cătunele Scărișoara și Prisăcina 

Concluzii. O regiune cu o risipire aparent haotică de cătune pe versanții 

Culmii Vlașcu, cu o utilizare a terenurilor rațională și echilibrată, o relativă bogăție 

a culturilor pomicole și porumb, cartof și legume pe fondul influențelor climatice 

submediteraneene, de adăpost, le oferă populației condiții suficiente de subzistență. 

Sporul migratoriu este  negativ, tinerii coboară la Herculane își fac studiile și nu se 

mai întorc…exact  cum mai zic unii din locuitorii mai hâtri ai cătunelor ” dacă 

lumină  electrică nu avem, măcar pe copiii noștri să-i lumineze cartea!!!” Dacă 

mai punem la socoteală faptul că locuitorii cătunelor se alimentează 100% ecologic 

cu energie electrică (din morile de apă și mai nou cu ajutorul panourilor solare), o 

incursiune în acest colț de rai bănățean este reconfortantă. După valoarea lor 

turistică, cătunele analizate pot fi clasificate în mai multe categorii (Novăcescu, 

2012): 

- sate peisagistice, satele pastorale şi de interes vânătoresc, cum sunt: 

Prisăcina, Dobraia, Poiana Lungă, Scărișoara, Ineleț, Cracu Mare, Costiș, Cracu 

Teiului; 

- sate etnografice și culturale cum este Bogâltin (inclusiv o mănăstire 

recentă) și parțial Poiana Lungă (foto 7).  
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Zona analizată fiind inclusă în Parcul Național Domogled-Valea Cernei are 

suficiente restricții cu privire la dezvoltare. Prin planul de management al Parcului 

Național Domogled -Valea Cernei se propune un obiectiv potențial aplicabil  

”utilizarea durabilă a resurselor 

ecosistemului”(www.domogled-

cerna.ro/planul_de_management.pdf). 

Administrația parcului dezvoltă anual un 

program ecoturistic de 3 zile numit ”Tradiție și 

natură spectaculoasă”, menit să încurajeze 

promovarea comunităților izolate din zona 

analizată și implicit a meșteșugurilor tradiționale 

și artei populare și a vânzării de produse 

ecologice: telemea, cârnați, șuncă, telemea și 

țuică bănățeană, fruncte proaspete, conserve de 

legume și fructe de pădure. Promovarea unor 

obiceiuri pastorale cu prilejul unor serbări 

populare nu ar fi lipsite de importanță, cum este 

”Datina arețului” (berbecilor) care la sfârșitul 

verilor sunt sloboziți în turma de oi. Posibilități 

turistice sunt legate și de traseele montane spre vârful Arjana și cătunul Poiana 

Lungă, pe urmele poeziilor scrise de împărăteasa Elisabeta (Sissi) care ar fi vizitat 

zona, de unde cel mai probabil se trage și ”Cracul Împărătesei”, un toponim local. 

Versurile, care sunt atribuite împărătesei, descriu în rimă simplă imaginea 

etnografică a zonei: 

”Dar la venirea serii 

Se-apropie păstorul cu oile şi mieii. 

Ei poposesc în Poiana Lungă; 

O aşteaptă aici, la adăpat, pe Titania. 

Ea pune evantaiul în dreapta, 

Păstorul îi umple paharul 

   Plin de lichid înspumat, parfumat 

     De tăria ierburilor, a rădăcinilor”. 

(după  www.travellermagazin.ro/arhiva/2011/03/11/pe-urmele-imparatesei-sisi) 

Șansele dezvoltării ecoturismului și turismului sportiv (alpinism, speo-sport 

ș.a.) rămân limitate, majoritatea practicanților acestor activități atacă zona dinspre 

valea Cernei și nu utilizează infrastructura  modestă ecoturistică a localnicilor. Este 

drept că nu există rețea de agroturism datorită și celor doi factori restrictivi 

amintiți: lipsa unui drum de acces auto și a curentului electric. 

 

Foto 7 – port popular feminin la Poiana 

Lungă 

http://www.domogled-cerna.ro/planul_de_management.pdf
http://www.domogled-cerna.ro/planul_de_management.pdf
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III. DIDACTICA GEOGRAFIEI 

Consideraţii asupra unor delimitări conceptuale utilizate de metodica predării 

 

Stratulat Liliana 
1
, Stratulat Radu 

2 

 

De multă vreme se discută despre metode clasice şi moderne, sau tradiţionale 

şi moderne. Acest „conflict” ia uneori aspecte extreme, mergând până la ideea că 

neaplicarea metodelor moderne conduce în mod automat la eşecul procesului 

didactic. Lăsând la o parte faptul că metodele folosite în predare ar trebui selectate 

în primul rând după criteriul eficienţei (celelalte fiind secundare), vom încerca 

pentru început să clarificăm o parte din termenii folosiţi în aceste discuţii. 

În mod obişnuit metodele opuse celor moderne sunt numite clasice sau 

tradiţionale. În cazul sintagmei „metode clasice”, clasic trebuie luat cu înţelesul 

„care concentrează caracteristicile (bune sau rele) ale unui lucru, ale unei situaţii 

etc.” (DEX 2009). Astfel metodele clasice nu au un caracter temporal iar folosirea 

lor este recomandabilă. Evident, nu este simplu să încadrăm o anumită metodă în 

categoria celor clasice. În acest context ni se pare mai potrivit să numim metodele 

care nu sunt moderne, metode tradiţionale (tradiţie=obicei statornicit de mult timp, 

practică uzuală - NODEX 2009).  

O problemă greu de rezolvat apare atunci când vrem să stabilim o linie de 

demarcaţie între tradiţional şi modern. Cu alte cuvinte să răspundem la întrebarea: 

Ce este o metodă modernă? 

În periodizarea istoriei se utilizează două criterii pentru stabilirea începutului 

epocii moderne [1],[2]. Unul se referă la un anumit moment istoric („din anul ...”), 

celălalt ia ca origine un anume eveniment istoric („de la ...”). Ambele variante au 

aspecte care trebuie discutate. Prima variantă presupune alegerea momentului după 

care metodele sunt ”moderne”. Dacă momentul este fix, ajungem la contradicţia că 

o metodă modernă acum 50 de ani să fie considerată modernă şi astăzi. Deci 

trebuie considerate moderne acele metode care au o vechime mai mică de, să 

zicem, 30 de ani (perioada de 30 de ani are strict caracter de exemplu). Un 

asemenea mod de a privi lucrurile ne obligă să stabilim precis momentul în care o 

anumită metodă a fost adoptată în practica şcolară, lucru care este foarte dificil, de 

multe ori imposibil. Considerăm că doua variantă este mai potrivită deoarece, pe 

de o parte, schimbările importante şi durabile în organizarea învăţământului au loc 

în urma  
1, 2 

Profesori la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi. E-mail: lili_stratulat@yahoo.com 
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unor schimbări majore în societate în general şi, pe de altă parte, nu trebuie aleasă 

în mod artificial o ”vechime” maximă a metodelor moderne. Nici această variantă 

nu este lipsită de pericole. Dificultatea majoră constă în alegerea acelui eveniment  

care  să  se  constituie  într-un  punct  de  cotitură  în  evoluţia învăţământului, iar 

acest lucru nu este întotdeauna uşor. De exemplu, nu putem fi de acord cu Cadar şi 

Beleuţă care consideră că evenimentele din 1989 constituie un asemenea prag 

deoarece, acele evenimente nu au avut efecte la nivel mondial [3]. Pentru timpurile 

mai vechi, un asemenea punct de cotitură poate fi considerat introducerea 

învăţământului obligatoriu, eveniment care a dus la adaptarea metodelor didactice 

la faptul că şcoala a început să se adreseze tuturor elevilor, atât celor capabili şi 

dornici să înveţe, dar şi celor mai puţin dotaţi sau indiferenţi faţă de şcoală. O 

periodizare a evoluţiei teoriei pedagogice folosind această metodă se găseşte în [4]. 

În domeniul mai restrâns al mijloacelor de învăţământ, secolului XX a 

înregistrat trei evenimente care au contribuit la schimbări importante în domeniul 

metodelor de învăţământ: filmul ştiinţific (şi implicit didactic) la începutul 

secolului, calculatorul şi ulterior internetul - la mijlocul şi către sfârşitul perioadei 

amintite. 

Filmul ştiinţific, introdus pentru prima dată în cercetare de profesorul doctor 

Gheorghe Marinescu a permis urmărirea unor procese în desfăşurare fără a asista 

efectiv la efectuarea experimentului. De remarcat că în respectiva perioadă istorică 

au apărut şi alte metode noi: metoda Montessori, Şcoala Waldorf etc. Acest fapt ne 

duce la ideea că există perioade istorice, este drept scurte, în care se înregistrează 

multe schimbări importante, şi perioade de „acalmie” când schimbările sunt 

aplicate, adaptate şi perfecţionate. 

Calculatoarele, mai precis dispozitivele automate de calcul au început să-şi 

„spună cuvântul” în domeniul învăţământului în anii ’60. O consecinţă a utilizării 

unor asemenea dispozitive a fost creşterea popularităţii aşa-numitelor „teste grilă”, 

evident în speranţa că folosirea lor va conduce la o evaluare complet automată, 

deci obiectivă. Facem observaţia că, deşi scopul iniţial nu a fost atins, în timp, 

practica învăţământului a evidenţiat limitele şi această metodă de evaluare s-a 

păstrat până astăzi. Aceeaşi perioadă a adus în atenţie manualele pentru 

„învăţământul programat”. Deşi realizarea era în forma obişnuită a manualului (pe 

hârtie), sistemul prefigura utilizarea calculatorului. De altfel, principiul acestei 

metode este folosit şi astăzi la învăţarea asistată de calculator. Tot atunci a apărut o 

avalanşă de manuale de tipul „Învăţaţi .... fără profesor”. Cu timpul această cale s-a 

dovedit neproductivă. Remarcăm că două descoperiri cu mari efecte asupra 

societăţii în general, radioul şi televiziunea, nu au avut efecte notabile asupra 

evoluţiei metodelor de învăţământ. 

Despre internet este încă prea devreme să vorbim. 
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În privinţa adoptării şi aplicării metodelor moderne apar, după cum am mai 

spus, numeroase exagerări. De exemplu, în [5] se consideră o metodă modernă 

prezentarea filmelor cu ajutorul calculatorului. Este vorba, evident, de o metodă 

veche şi de un mijloc de învăţământ nou. O altă afirmaţie hazardată din aceeaşi 

lucrare spune  că „introducerea computerului în orice domeniu de activitate 

înseamnă interdisciplinaritate”. De fapt, până în prezent, singura metodă specifică 

folosirii calculatorului în învăţământ, este simularea. Considerăm că pentru o 

analiză corectă a impactului unei metode noi este necesară întocmirea unui tabel 

comparativ după modelul celui din [3] eventual completat cu o coloană care să 

cuprindă avantajele şi dezavantajele. 
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Studierea localităţii de domiciliu şi formarea  

competenţelor la elevi 

 

Stănilă Cristian 
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1.  Importanţa studierii localităţii de domiciliu 

Elevii obţin informaţii referitoare la localitatea  în care locuiesc prin observaţii 

directe atunci când au loc ieşiri în teren, bineînţeles însoţiţi de un cadru didactic. În 

funcţie de specialitatea cadrului didactic, informaţiile pot fi de ordin istoric, 

geografic, biogeografic ş.a. 

 Din perspectivă geografică, se consideră că elevul trebuie să pornească 

învăţarea geografiei începând cu localitatea natală sau de domiciliu deoarece 

aceasta reprezintă realitatea imediat observabilă cu care intră în contact.   

 Pentru elevi importanţa studierii localităţii de domiciliu constă în faptul că ei 

pot dobândi informaţii cu privire la mediul în care trăiesc, se dezvoltă, identifică 

prin observare directă şi descoperire componente ale mediului local şi relaţiile 

dintre acestea şi îşi dezvoltă anumite competenţe cu ajutorul cadrului didactic 

îndrumător.
20

 

 Studiul orizontului local determină prin lecţiile desfăşurate în cadrul formal 

(sala de clasă), dar şi prin intermediul vizitelor şi drumeţiilor, dezvoltarea 

capacităţii elevilor de a analiza şi investiga componente geografice. Prin studiul 

individual, pe baza acestor observaţii şi investigaţii, elevii pot elabora lucrări cu 

character ştiinţific (referate, porofolii, proiecte, postere etc.).
21

 

2. Competenţe dobândite prin studierea localităţii de domiciliu 

 Conceptul de competenţă are diferite semnificaţii şi caracteristici. În 

literatura de specialitate termenul de competenţă este apropiat de sintagma “savoir-

faire” care înseamnă “a şti să faci” şi se referă la faptul că o persoană îşi dezvoltă 

competenţe necesare pentru executarea unei sarcini.
22

 Cu alte cuvinte, 

competenţele reprezintă ansamblul cunoştinţelor accumulate care ajută la 

îndeplinirea unei finalităţi dorite.   

 Prin studierea localităţii de domiciliu elevii îşi pot forma diverse competenţe 

specifice geografiei: 

 Competenţa de a se orienta în spaţiu; 
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 Competenţa de a elabora hărţi mentale; 

 Competenţa dea a analiza localitatea de domiciliu din punct de vedere al 

cadrului natural (relief, fenomene climatice şi meteorologice, hidrografie, 

aspect biopedogeografice); 

 Competenţa de a analiza şi clasifica localitatea de domiciliu din punct de 

vedere socio-economic; 

Din aceste competenţe cu caracter general derivă o multitudine de 

competenţe speficice ce se formează pe o durată mai mare de timp printr-o 

activitate didactică sau secvenţă a acesteia. 

3. Competenţa de a elabora hărţi mentale 

  

 Hărţile mentale sunt reprezentări pe care le poate realiza elevul despre 

spaţiul în care trăieşte sau cu care vine în contact, ca rezultat al unei observaţii 

directe şi chiar al unui proces de cartare în teren. Hărţile mentale au un caracter 

aproximativ şi presupun următoarele etape de realizare: 

 Actualizarea din memorie a elementelor percepute în spaţiu; 

 Realizarea fondului de hartă; 

 Alegerea semnelor conveţionale; 

 Reprezentarea pe hartă  a elementelor 

percepute; 

  Elevii clasei a V-a A de la Şcoala 

Gimnazială “Iorgu Iordan” Tecuci au primit ca 

sarcină de lucru - “Realizarea planului 

municipiului Tecuci şi reprezentarea 

principalelor instituţii culturale şi administrative 

ale acestuia”. 

 Obiectivele operaţionale. Pe parcursul 

situaţiei de învăţare elevii vor fi capabili : 

 Să reprezinte pe un plan principalele 

străzi ale oraşului (foto 1); 

 Să reprezinte clădirile cu funcţii 

importante din oraş şi cele din apropierea 

locuinţei. 

 Să precizeze denumirea străzilor. 

 Pe parcursul sarcinii de învăţare elevii au întâmpinat diverse dificultăţi 

referitoare la poziţia şi orientarea clădirilor pe străzi, forma unor clădiri, etc. 

 Prin realizarea unor astfel de sarcini elevii dezvoltă competenţa de a realize 

hărţi mentale ce îi ajută la actualizarea unor cunoştinţe şi creşterea capacităţii de a 

observa anumite detalii şi de a le memora.  

Foto nr.1: Realizarea hărţilor 

mentale de către elevi 
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 De asemenea, acest lucru vine şi în sprijinul cadrelor didactice care pot 

observa prin aceste exerciţii lacunele elevilor, neînţelegerile acestora sau greşelile 

în reprezentare şi îi pot spriji în realizarea sarcinilor.
23

 

 Este recomandat ca înainte de a le cere elevilor elaborarea unor hărţi 

mentale, cadrul didactic să realizeze o “ieşire” în orizontul local şi să fixeze 

elevilor anumite aspecte ce vor fi cerute în cadrul sarcinii de lucru. 

4. Competenţa de analiza localitatea de domiciliu din punct de vedere 

al cadrului natural 

 Prin studierea cadrului natural al orizontului local, elevii pot dobândi mai 

multe competenţe specifice geografiei. Competenţa de a analiza localitatea de 

domiciliu din punct de vedere al cadrului natural, este o competenţă generală din 

care derivă următoarele competenţe specifice: 

 Competenţa de a analiza formele şi tipurile de relief şi de a cartografia 

relieful; 

- Pentru ca elevii să-şi formeze această competenţă, aceştia trebuie 

implicaţi în diferite situaţii de învăţare prin care să achiziţioneze 

cunoştinţe esenţiale referitoare la relief (să definească concepte 

precum relief, curbă de nivel, altitudine, vale, versant, depresiune, 

câmpie, etc.) 

- De asemenea, în urma analizării reliefului în teren, elevii pot 

realiza hărţi ale reliefului (hipsometrice, ale fragmentării 

reliefului, orientării 

versanţilor, pantelor, 

etc.), machete prin 

modelare 3D cu 

principalele forme de 

relief ale orizontului 

local, sau pot întocmi 

colecţii de roci şi 

minerale. 

 Competenţa de a analiza clima 

şi fenomenele meteorologice 

din orizontul local; 

- În urma analizării 

fenomenelor climatice şi meteorologice prezente în orizontul local, 

elevii formează deprinderi de analiză a datelor meteorologice, de 

realizare şi interpretare  a climogramelor; îşi formează competenţe 
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Foto nr.2: Analiza datelor climatice la Staţia 

meteorologică din Tecuci 
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de explicare a fenomenelor meteorologice şi analiză a hărţilor 

sinptice şi nu în ultimul rând se familiarizează cu termeni şi 

concepte noi (foto 2). 

 Competenţa de a analiza hidrografia localităţii; 

- Studierea apelor din orizontul local duce la dobândirea de către 

elevi a mai multor competenţe. Indiferent de componenta naturală 

pe care o au de analizat elevii, totul se rezumă la ieşirea în teren şi 

cartarea şi analiza “step by step” cum ar spune englezii sau “étape 

par étape” la francezi, adică pas cu pas. Pentru a-şi dezvolta 

competenţa de a analiza  hidrografia localităţii, elevii trebuie să 

efectueze măsurători hidrologice, să analizeze bazinul hidrografic 

respectiv, să întocmească diagrame şi hărţi hidrologice. 

 Competenţa de a analiza aspectele biopedogeografice; 

- Această competenţă se dezvoltă prin însuşirea cunoştinţelor 

referitoare la vegetaţia, fauna şi solurile orizontului local. Pentru a 

dobândi această competenţă, elevii trebuie să analizeze hărţi ale 

zonelor de  vegetaţiei, să identifice elememente de floră şi faună în 

teren (în acest context pot întocmi ierbare şi insectare); pentru 

determinarea caracteristicilor solului, elevii trebuie să realizeze 

profiluri de sol. 

5. Competenţa de a clasifica localitatea din punct de vedere socio-economic 

 Clasificarea şi analizarea localităţii din punct de vedere socio-economic 

presupune studiul populaţiei (repartiţia şi dinamica populaţiei, structura 

demografică, analiza datelor demografice), dar şi studiul geo-economic ce vizează 

analiza potenţialului agricol al localităţii, dezvoltarea industrial şi a sistemului de 

aşezări, schimburile comerciale şi potenţialul turistic. 

 Prin analiza acestor componente elevii îşi dezvoltă competenţe specifice şi 

pot identifica disfuncţionalităţile apărute în cadrul sistemului teritorial, cauzele 

acestor disfuncţii şi măsurile care se pot lua pentru eliminarea sau ameliorarea lor. 

 Cadrul didactic trebuie să formuleze sarcini de învăţare care să ducă la 

achiziţionarea unor astfel de competenţe. 

 

6. Concluzii 

„ Şcoala trebuie să te înveţe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel  mai 

aspru. Şcoala cea mai bună este aceea în care înveţi înainte de toate să înveţi” - N. 

Iorga 

 Plecând de la acest motto şi făcând o corelaţie cu cele prezentate anterior 

putem spune că procesul de predare-învăţare-evaluare trebuie să pună accent pe 

formarea de competenţe, pe modul cum elevii îşi însuşesc cunoştinţele şi cum le 
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aplică în diverse domenii inter şi transdiciplinare. Ori de câte ori este cazul, 

procesul de formare de competenţe trebuie să depăşească spaţiul limitat al clasei.  

 „Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi. Caracterul însă al unei şcoli bune este că 

elevul să înveţe mai mult decât se predă, mai mult decât ştie însuţi profesorul”-  M. 

Eminescu. 

 Formarea competenţelor, geografice în cazul nostru, implică achiziţionarea 

informaţiilor din teren şi corelarea acestora cu cele predate la clasă, dar şi studiul 

bibliografic individual al elevului. 
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Abordări grafo-cronologice privind evoluţia scoarţei terestre 

 

Ipate  Emil  Dănuț 
1 

                                                 

 În general, se admite faptul că profilul geologic redă static doar modul de 

aranjare a formaţiunilor petrografice întâlnite într-un foraj sau într-o deschidere 

naturală, iar profilul geomorfologic redă o simplă linie care rezultă din intersecţia 

unui plan vertical cu relieful actual. Acest plan se poate aşeza transversal sau 

longitudinal faţă de componenta de mediu analizată. 

 Noi, însă, am inventat o formă flexibilă şi sugestivă de reprezentare, care 

poate să surprindă dinamica evoluţiei mediului pe întreaga scară a timpului 

geologic, respectiv de la formarea Pământului, de acum 4,63 miliarde ani şi până în 

prezent. 

 Pentru a înţelege şi a aplica cât mai bine profilul descoperit de noi, am 

propus  următoarele noţiuni cu etimologii ştiinţifice: 

- profilul megageomorfologic sau provine de la termenii greceşti „megas” = 

mare, uriaş, extins; „ge”= pământ; „morphe”= formă, configurare; 

- linia de contur cronolitosferic provine de la termenii greceşti Khronos = 

timp; lithos = piatră. 

- cronoaltitudinea îşi are originea în termenii greceşti Khronos = timp; altus = 

înalt; 

Profilul megageomorfologic sau megaprofilul constituie o metodă de 

reprezentare grafică modernă care redă oscilaţia scoarţei terestre între parcursul 

suboceanic şi cel subaerian al mediului luat în studiu. Desigur, evoluţia subaeriană 

sau submarină este determinată de modificările echilibrului izostatic. Acesta se 

realizează pe baza unei poziţionări a materiei în funcţie de  densitate. Astfel deşi 

densitatea medie a Pământului este de 5,5 g/cm
3
,  aceasta este de 12 g/cm

3
 în 

nucleu şi scade la 2,2 g/cm
3
 la nivelul scoarţei. Echilibrul izostatic este influenţat 

de raportul dinamic dintre forţele exogene şi endogene ale planetei, ceea ce creează 

şi modifică tipurile de peisaj sau de mediu terestru. 

Prin intermediul metodei noastre se redau în plus expansiunea razei telurice, 

etapele formării crustei, succesiunea transgresiunilor şi a regresiunilor marine, 

marile cicluri geologice, trecând prin etapele de geosinclinal şi de orogen. Această 

metodă generează încă o noţiune care denumeşte un fenomen dinamic, respectiv 

cronoaltitudinea, pe care o surprinde în mod estimativ. Altitudinea  mediului 
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analizat a oscilat în timp odată cu coborârea scoarţei în cazul dezvoltării unui  

geosinclinal, sau odată cu ridicarea scoarţei în situaţia unei noi orogeneze. Se ştie 

faptul că orogeneză alpină a înălţat sistemul montan alpino-carpato-himalaian, dar 

a scos de sub ape şi o mare parte din întinderile Mării Tethys, care separa cele două 

continente: Laurasia de la nord, faţă de Gondwana de la sud. 

Cronoaltitudinea măsurată faţă de nivelul unor mări din trecutul geologic este 

documentată pe baza tipurilor de peisaje, de roci, de floră şi faună fosilă descrise 

de cercetările geologice sau stratigrafice. Astfel am putut extrapola valorile atinse 

de cronoaltitudine în cazul mediului specific judeţului Iaşi, pe baza datelor 

stratigrafice extrase din  lucrarea ştiinţifică intitulată Geologia Moldovei Centrale 

dintre Siret şi Prut, Editura  Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 1995 (autori: Pierre 

Jeanrenaud şi Aurel Saraiman). 
 

 

Concret, reprezentarea grafică include pe abscisă vârsta de 4,6 miliarde ani a 

planetei, împărţită pe intervale, iar pe ordonată am inclus o scară aproximativă a 

altitudinilor pozitive (subaeriene) şi negative (suboceanice). La începutul 

profilului, în partea stângă, am introdus o scară distinctă pentru a ilustra creşterea 

continuă a razei telurice cu circa 2000 km. 

Megaprofilul este o metodă care se poate aplica la orice punct sau tip de mediu 

de pe planetă, oferind o imagine exhaustivă a evoluţiei mediului la nivel global, 

regional sau local. Metoda se este consecventă cu principiile cauzalităţii şi ale 
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istorismului – venerate de geografii Alexander von Humbold şi Simion Mehedinţi 

în următoarele afirmaţii ale lor: 

- în studiul geografiei…„gnosticul nu poate înţelege actualul fără trecut”; 

- este recomandat… „să căpătăm deprinderea de a privi în zarea timpului”.  
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Utilitatea geografiei în promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în 

școală 

 
Mirela (Ioniță) Chipăilă 

1
 

 

         Dezvoltarea durabilă definită de  Raportul Brundthald publicat în 1987 

(după numele doamnei Gro Harlem Brundthald - prim-ministru de atunci al 

Norvegiei , care l-a  realizat)- susţine că dezvoltarea durabilă este „capacitatea 

omenirii de a asigura satisfacerea cerinţelor generaţiilor prezente fără a 

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

necesităţi „.Pe scurt‚ dezvoltarea durabilă înseamnă dezvoltarea societăţii 

omeneşti în acord cu natura, dezvoltarea societăţii omeneşti în aşa fel încât 

mediul înconjurător să fie cât mai protejat şi conservat. Şi dacă, conform 

definiţiei , mediul înconjurător este mediul de viaţă al omului, studiat şi de către 

geografie se impune o abordare comună a geografiei şi dezvoltării durabile.  

Educaţia  prin geografie permite înţelegerea şi aplicarea conceptului de 

dezvoltare durabila la toate nivelurile intelectuale ale elevilor. Conform  Cartei 

Internaţionale privind Educaţia Geografică „a instaura pacea în şi între 

popoare  (pe de o parte ) şi a restabili pacea cu natura (pe de altă  parte ) este 

răspunsul fundamental prin care o dezvoltare susţinuta a omenirii poate fi 

întrevăzuta doar prin realizarea unui echilibru între economie şi ecologie şi 

prin stabilirea unui comportament just si paşnic al indivizilor şi populaţiei de 

pe pământ „ Această pace a omului cu natura trebuie avută permanent în 

vedere.  

         Lumea se schimbă si odată cu ea, se schimba si viziunea asupra geografiei. 

Geografia nu se mai limitează acum la simpla descriere a Pământului, aşa cum a 

definit-o filosoful grec Eratostene (240 î.Hr.). Termenul de geografie, provenit din 

limba greacă (geea = "pământ"; graphein = "a descrie") nu mai poate cuprinde doar 

descrierea Pământului.  

Geografia astăzi, constituie o ştiinţă a corelaţiilor dintre componentele 

naturii şi activităţile umane, o,,ştiinţă a legăturilor dintre geosfere„ (după cum 

preciza, încă din anul 1900, Simion Mehedinţi, întemeietorul geografiei moderne 

în România ), o ştiinţă care are avantajul de a integra prin obiectul său de studiu 

( Pământul )- elementele naturale cu cele sociale şi economice reuşind să cuprindă  

sintetic dinamica spaţială şi temporală a schimbărilor actuale pe Terra.     
1 
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        Pentru profesorii ce predau geografia şi pentru geografi, lucrurile sunt simple. 

Cunosc obiectul de studiu al geografiei, ramurile şi abordarea interdisciplinară. 

Datoria celor ce înţeleg geografia este să-i informeze pe neiniţiaţi, pentru a nu trece  

prin viaţă cu ochii închişi. 

       Educaţia geografică reprezintă un obiectiv fundamental promovat de Uniunea 

Internaţională de Geografie (UIG.). Scopul educaţiei geografice (prin orice 

mijloace şi la orice nivel: mass-media, preuniversitar, universitar) este de a proceda 

în aşa fel încât oamenii să-şi înţeleagă spaţiul şi să acţioneze asupra lui în mod 

conştient, iar Congresul Uniunii Internaţionale de Geografie -Glasgow- 2004  a 

stabilit că noţiunea de dezvoltare durabilă este esenţiala pentru toate domeniile 

geografiei . 

       S-a considerat astfel că pot fi puse în evidentă patru tendinţe pedagogice 

majore legate de educaţia elevilor pentru dezvoltare durabila . Acestea sunt: - 

legarea  predării geografiei de experienţa cotidiană a elevilor şi de alte  forme de 

învăţare , învăţarea prin experienţă directă, implicarea activă a elevilor în 

investigarea mediului prin diferite metode, implicarea activă a elevilor în 

rezolvarea unor probleme de mediu (Beroutchachvili et. al., 2004). 

       Cerinţele de geografie ale societăţii sunt din ce în ce mai mari, iar problemele 

studiate de geografie se înmulţesc pe zi ce trece. Modificările mediului şi impactul 

tot mai accentuat al activităţii umane asupra Terrei pot fi relevate în şcoală viitori 

lor adulţi prin studiul geografiei pentru că, mulţi nu ştiu că geografia nu înseamnă 

numai o înşiruire de denumiri geografice, de munţi, ape sau valori altimetrice. 

       Geografia studiază Pământul: un organism viu, cu o dinamică proprie a 

fenomenelor şi proceselor din mediul natural (aer, apă, sol, vieţuitoare, roci) şi 

mediul antropic (elemente legate de om şi activităţile sale), aflate în relaţii de 

interacţiune spaţiale, temporale şi de cauzalitate. În geografie există două mari 

ramuri: geografia fizică (ce studiază mediul natural) şi geografia umană (ce 

studiază răspândirea omului pe Terra, principalele lui activităţi, precum şi efectele 

acestor activităţi asupra naturii). 

       Geografia poate fi considerată astfel, o ştiinţă interdisciplinară care nu 

subminează obiectele de studiu ale celorlalte ştiinţe conexe (geologia, biologia, 

ecologia, sociologia, statistica etc.), ci le sintetizează. Astăzi, geografia cu 

orientarea sa tradiţională spre mediu în care omul îşi desfăşoară activitatea are doar 

o dimensiune nouă prin ceea ce s-ar putea denumi geografia mediului înconjurător 

(Octavian Mândruţ 2001). Astfel că, în şcoală, împreună cu alte ştiinţe, geografia 

permite dezvoltarea la elevi a numeroase atitudini, capacităţi şi aptitudini (a şti să 

culeagă informaţii, a şti să identifice o problemă, a şti să pună în legătură 

fenomene, a şti să imagineze o soluţie, citirea unei fotografii, construirea unui 

grafic, utilizarea unui program informatic). Geografia ca ştiinţă cercetează 

înfăţişarea scoarţei terestre (prin ramura sa geomorfologia), apele oceanice şi 
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continentale (prin hidrologie şi oceanografie), fenomenele şi procesele din 

atmosferă (prin meteorologie), răspândirea solurilor (prin pedologie), răspândirea 

omului pe Terra (prin geografia umană) şi principalele sale activităţi (prin 

geografia agriculturii, geografia industriei, geografia turismului etc.). La acestea se 

adaugă, ca o încununare, geografia mediului (mediul de viaţă și impactul societăţii 

omeneşti). Deşi mediul, în ansamblul său, nu reprezintă obiectul de studiu al unei 

anumite ştiinţe, al unei discipline sau al unui domeniu al practicii umane, geografia 

vede problematica mediului dintr-o altă perspectivă. Latura cu cele mai multe 

valenţe aplicative ale geografiei mediului înconjurător o constituie domeniul 

studiului conservării şi protecţiei mediului. Geografia mediului înconjurător îşi 

găseşte utilitatea şi în studiul organizării spaţiului geografic. Problemele actuale ale 

lumii contemporane sunt, într-o măsură mai mare sau mai mică ale fiecărui locuitor 

al planetei, iar problematica "geografică" a lumii contemporane se poate stabili 

pornind de la legătura strânsă între problemele societăţii în raport cu mediul ei de 

existenţă. Deşi lumea se schimbă şi, odată cu ea, şi geografia ca un mod de 

abordare, nevoia de geografie în şcoală, în mass-media şi în societate rămâne. 

        Fără să dramatizăm şi fără să condamnăm toate acţiunile antropice asupra 

mediului, şcoala poate să devina un pion important in promovarea conceptului de 

dezvoltare durabilă. 

        Concret‚ geografia permite prin conţinuturile abordate învăţarea de către elev 

a unor noţiuni şi concepte care să îi permită însuşirea şi aplicarea in viitor, ca adult 

a conceptului de dezvoltare durabilă. 

        Astfel la clasa a V-a şi la clasa a IX-a , conţinuturile de geografie fizică 

permit elevului să înveţe despre alcătuirea internă a Pământului, dinamica scoarţei 

terestre, procese geomorfologice, atmosfera, hidrosfera, pedosfera …Din geografia 

umană, studiată la clasa a V-a şi a X-a, elevul află în cadrul unor lecţii distincte 

despre conceptul de dezvoltare durabilă , iar la clasa a XI -a şi a XII- a  se continuă  

studiul conceptului de dezvoltare durabilă la scara planetară, continentală şi la 

nivelul ţării noastre. Această abordare sintetică, de la general la  particular permite 

o mai bună înţelegere a conceptului de dezvoltare durabilă prin geografie. 

        In acest fel geografia devine indispensabilă pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

dezvoltării lumii prezente şi viitoare. Pentru aceasta geografia trebuie să 

promoveze transdisciplinaritatea (ceea ce se află în acelaşi timp între discipline, 

înăuntrul diverselor discipline si dincolo de orice disciplină - Nicolescu,1996) cu 

celelalte discipline apropiate :fizica, chimia, biologia, economia, sociologia.       

        Aspectele legate de dezvoltarea durabilă implică o legătura strânsă a 

noţiunilor geografice de mediu cu aspectele identificate în orizontul local. Această 

idee a fost promovată în România încă din 1913 la congresul de geografie  de la 

Constanța, în cadrul căruia s-a stabilit că orizontul locului trebuie să fie situat pe 

primul plan al profesorilor de geografie. Simion Mehedinţi accentuează şi dezvoltă 
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acest concept pledând pentru o abordare atât inductiva cât şi deductivă a 

orizontului local înţelegând prin aceasta „nu numai vecinătatea imediată a şcoalei 

şi a oraşului , ci toată seria de excursii( tot mai largi ) având ca punct de plecare 

oraşul în care e aşezată şcoala”.  

         În concluzie, considerăm necesară studierea conceptului de dezvoltare 

durabilă în învăţământul preuniversitar  geografic pentru conştientizarea elevilor 

privind problemele care interesează mediul înconjurător  şi evoluţia sa viitoare şi 

apreciem  că, nevoia de geografie în şcoală este vitală deoarece suportul teritorial 

al mediului, suprafaţa terestră  populată de comunităţi umane este studiat de 

geografie. 
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Pedagogia Waldorf și predarea geografiei în ciclul gimnazial 

 

 
Ichim Mihaela

1 

 

 “Scopul şcolilor nu este atât  acela de a oferi o educaţie completă, cât de a 

pregăti individul să şi-o poată obţine singur de la viaţă” spunea Rudolf Steiner 

odată cu înființarea primei școli Waldorf, în 1919 în Germania la Stuttgart. În 

România alternativa educațională Waldorf a luat ființă în 1990, în cadrul 

învățământului de stat prin decizia ministerului învățământului din acea perioadă. 

În decursul timpului alternativa a cunoscut o extindere, rezultând în țară inițiative 

care cuprind grupe de grădiniță, clase primare și gimnaziale și în unele locuri  nivel 

liceal. În prezent există inițiative educaționale Waldorf în 21 județe și   

Bucuresti.(vezi harta de mai jos) 

 
 

Obiectivele acestor școli sunt multiple: dezvoltă grija faţă de copil, având în vedere 

formarea sa armonioasă, echilibrată; promovează teorii şi principii pedagogice care 

pleacă de la nevoile copilului, de la dorinţele şi posibilităţile sale; copilului nu i se  
1 
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impune nimic din afară, el învaţă acţionând, din propria sa experienţă; vizează 

respectarea copilului, valorificarea ritmului său de dezvoltare, a sensibilităţii, a 

autonomiei şi înclinaţiilor sale naturale; încurajează dezvoltarea de competențe 

întegrate, care fac posibilă  învăţarea continuă; stimulează concurența constructivă 

din cadrul sistemului educațional. Foarte mulți profesori din învățământul 

tradițional își pun întrebarea: ce este pedagogia Waldorf și cum se predă geografia? 

PPeeddaaggooggiiaa  WWaallddoorrff    eessttee  artă a educării şi predării, clădită întru totul pe 

cunoaşterea fiinţei umane, care se extinde asupra omului întreg, de la naştere şi 

până la moarte, dar care vrea să cuprindă, de asemenea, tot ceea ce se manifestă, ca 

realitate suprasensibilă, între limitele acestei vieţi; o pedagogie ce se adresează 

minţii, inimii şi mâinilor copilului, împletind cunoaşterea academică cu cea 

experimentală; încurajează dezvoltarea sănătoasă a capacităților fizice, sufletești și 

spirituale ale tânărului. Este acea pedagogie care consideră copilul un individ unic, 

care stabilește cu el o relație bazată pe încredere  reciprocă , care  permite  să-și 

dezvolte și întărească armonios capacitățile și potențialul; pedagogia care 

promovează cunoașterea nemijlocită a lumii prin acțiune, educarea prin mijloace 

specifice şi accesibile fiecărei vârste. Elementele ce diferențiază pedagia Waldorf 

de alte sisteme educaționale ar fi: educarea  omului în ansamblul său, ţinând seama 

de ritmurile sale de dezvoltare, artisticul împletindu-se cu ştiinţificul, 

armonizându-se în procesul educaţional; disciplinele şcolare nu sunt privite ca scop 

în sine, ci ca mijloace educaţionale; copiii şi elevii primesc la sfârşitul anului 

şcolar o caracterizare scrisă de învăţător şi de profesori, ce sintetizează evoluţia lor 

în anul şcolar respectiv, progresele dar şi greutăţile întâmpinate la fiecare disciplină 

de învăţământ; se evită folosirea manualului şcolar ca unică sursă de informare 

pentru elevi, uneori renunţându-se complet la acesta, în favoarea creării la elevi a 

obişnuinţei de consultare a unor surse variate de informare; disciplinele de 

învăţământ: limba maternă, matematica, istoria, geografia, biologia, fizica şi 

chimia ş.a. sunt predate în module/epoci de câte 3-4 săptămâni, câte două ore pe zi, 

de regulă la începutul cursurilor. Limbile străine, educaţia fizică, educaţia 

muzicală, educaţia artistică şi orele de exerciţiu la limba maternă şi matematică 

apar în orar în ritm săptămânal. 

       Clasa a V-a este socotită „punctul culminant al copilăriei”. Apare, 

conform cu esenţa fiinţei, ca la această vârstă să fie introdusă în mod deosebit 

lumea vechilor greci. Copiii înşişi acţionează conform unui ideal grec de 

frumuseţe, resimţit întru-totul lăuntric. Lumea spirituală este atât de palidă pentru 

el pe cât o indică dialogul dintre Ahile şi Ulise. 

       Predarea geografiei trebuie să înceapă pe cât posibil abia după predarea 

botanicii, când a fost deja discutată legătura lumii plantelor cu pământul. La clasa a 

V-a în școala Waldorf se studiază Europa prin polarități. De ce? Pentru a continua 

extrapolarea teritoriului apropiat: în clasa a IV-a s-a studiat orașul natal, apoi țara 
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în care locuiesc și în această clasă continentul din care face parte țara lor. Vor fi 

alese ţinuturi mari ale Europei Centrale. Se poate merge de-a lungul unor fluvii 

mari: Rin, Dunăre, Elba, în călătorii mari de la izvor până la gura de vărsare, 

pentru a cunoaşte peisajele pe care le parcurg, oraşele, relaţiile economice, căile de 

comunicaţie, de circulaţie şi diversele relaţii dintre activităţile oamenilor. De 

asemenea există posibilitatea de a face legătura cu botanica, dintre acţiunea 

pământului, apei, aerului şi căldurii cu formarea plantelor. Trebuie lucrat în 

opoziţii: N-S, E- V, NV- SE etc.   

                Al şaselea an de şcoală este un an de mari transformări. În această clasă 

poţi observa că elevii devin pe zi ce trece tot mai critici, că dau de veste mai repede 

şi mai insistent dacă nu le place ceva ori dacă ar vrea să li se îndeplinească o 

dorinţă. La unii începe să se schimbe felul de a se mişca, până la primele stângăcii 

ale băieţilor sau primele cochetării ale fetelor, aşa cum vor fi ele generale la 

pubertate. Pe de altă  

parte, la această vârstă se trezeşte o facultate esenţialmente nouă: gândirea cauzală, 

adică posibilitatea de a face o legătura sub formă ideatică între cauze şi efectele lor. 

Ea va juca un rol cu totul deosebit la materiile naturalist-ştiinţifice care încep să fie 

predate. De aceea la geografie se studiază mineralogia și elemente de astronomie. 

               Clasa a VII-a vine cu studiul continentelor deoarece elevii ajung la vârsta  

când sunt atrași și impresionați de perioada Marilor Descoperiri Geografice iar 

clasa a VIII-a încheie clasele gimnaziale cu studiul României. 

                 În concluzie putem spune că respectul pentru individualitatea copilului 

şi integritatea copilăriei, susţinerea drepturilor fundamentale ale copiilor şi 

sprijinul activ al diversităţii umane şi culturale se află în centrul educaţiei Waldorf.  
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Curriculum la decizia şcolii: necesitate şi aplicabilitate practică. 

Studiu de caz: Geoinformatica
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1. Elemente introductive 

 Conceptul de curriculum este foarte vechi, însă el a început să fie uzitat cu 

consecvenţă în a doua jumătate a secolului al XX-lea în ţările cu un sistem de 

învăţământ dezvoltat. Termenul provine din limba latină (sg. curriculum, pl. 

curricula) şi înseamnă alergare, cursă
24

. În literatura pedagogică actuală există 

diverse opinii cu privire la definiţia conceptului de curriculum. Acest concept 

poate fi definit însă ca un ansamblu coerent de conţinuturi, metode de învăţare şi 

evaluare, organizat cu scopul realizării unor obiective bine determinate. 

 Principalele concepte şi termeni asociaţi cu care se operează sunt: finalităţile 

învăţământului, ciclurile curriculare, arrile curriculare, curriculum-nucleu şi 

curriculum la decizia şcolii (CDŞ). CDŞ-ul vizează segmentul opţional al 

disciplinelor obligatorii şi este recomandat pentru situaţiile din schema orară, în 

care se va opta pentru numărul maxim de ore la o disciplină. Pe de altă parte, acest 

curriculum vizează şi disciplinele opţionale propriu-zise
25

. Curriculumul la decizia 

şcolii oferă o paletă largă de posibilităţi, din care şcoala va alege una sau mai multe 

variante: 

 Curriculum nucleu aprofundat – pentru colective de elevi mai slab pregătiţi 

se impune aprofundarea conţinuturilor acoperite de trunchiul comun; 

 Curriculum extins – în cazul unor colective foarte bune, unitatea şcolară 

poate opta pentru numărul maxim de ore din schema orară pentru aplicarea 

secvenţelor marcate prin asterisc în cadrul programelor şcolare; 

 Curriculum elaborat în şcoală – dedicate unor activităţi transdisciplinare şi 

interdisciplinare derivate din una sau mai multe discipline (Istoria 

descoperirilor geografice, Geoinformatică, etc.). 

2. Întocmirea unui Curriculum la Decizia Şcolii 

                                                           
1 
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 Procesul de întocmire a unui CDŞ se realizează pe baza unor etape bine 

definite. De regulă, cum se amintea şi anterior, aceste CDŞ-uri sunt constituite 

atunci când schema orară permite introducerea lor fără a depăşi numărul maxim de 

ore pe săptămână sau când unitatea şcolară doreşte să vină în întâmpinarea elevilor 

şi pentru satisfacerea necesităţilor acestora cu o disciplină nouă, atrăgătoare.  

 Etapele  pentru introducerea unui CDŞ  în oferta educaţională a şcolii sunt: 

- depunerea ofertelor (motivaţia alegerii cursului, perioada de desfăşurare – an 

şcolar, ciclu de învăţământ-, conţinuturile învăţării, sugestii metodologice, 

modalităţi de evaluare, bibliografie) în anul şcolar anterior anului în care CDŞ-ul 

va fi predat, de către cadrele didactice interesate şi abilitate pentru susţinerea unui 

curs opţional;  

- elaborarea fişelor de opţiuni pentru părinţi şi elevi (CDŞ-ul trebuie ales de către 

elevi prin consultarea cu părinţii, fără a fi influenţaţi de şcoală); 

- întocmirea grupelor de elevi din clase diferite care au exprimat opţiuni pentru 

acelaşi opţinal sau stabilirea la nivelul clasei a opţionalului care este majoritar în 

viziunea părinţilor şi elevilor; 

- includerea  opţionalelor în schema orară a fiecărei clasei, la începutul anului 

şcolar. 

 În elaborarea şi propunerea CDŞ-urilor trebuie să se ţină seama de factori 

precum resursele umane existente (profesori, elevi), resursele materiale ale şcolii, 

opţiunile părinţilor şi elevilor, afinitatea elevilor către o anumită disciplină, precum 

şi  specificul localităţii. 

3. De ce sunt necesare CDŞ-urile? Care este aplicabilitatea acestora? 

 CDŞ-urile vizează elemente de atractivitate pentru elevi. Aceştia trebuie să 

fie evaluaţi în cadrul orelor de opţional prin metode interactive, diferite de 

evaluările standardizate de la disciplinele din trunchiul-comun. 

 Notarea elevilor în cadrul CDŞ-urilor se poate realiza pe baza unor portofolii 

electronice, referate individuale sau în grup, proiecte, postere, interviuri sau 

prezentări. 

 Elevii trebuie motivaţi şi stimulaţi spre cunoaştere prin aceste CDŞ-uri. 

Introducerea unor CDŞ-uri în schema orară este necesară pentru a valorifica 

potenţialul creativ al elevilor, pentru creşterea calităţii actului educaţional din 

perspectiva descentralizării şi  concurenţei pe piaţa educaţiei (părinţii vor alege 

pentru copiii lor şcoli cu o paletă largă de CDŞ-uri care sa vizeze componenta 

formativă a actului didactic). 

 Totodată, CDŞ-urile trebuie să urmărească aplicabilitatea practică pe termen 

lung. Spre exemplu la CDŞ-ul “Geoinformatică” (pentru clasa a VII-a), lecţia 

“Realizarea unor site-uri cu conţinut geografic” îi iniţiază pe elevi în tainele 

webdesign-ului. Aceştia vor învăţa în cadrul opţionalului cum să realizeze site-uri 

cu temă geografică, însă prin achiziţionarea acestor cunoştinţe elevii îşi pot realiza 
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site-uri proprii pentru promovarea unor creaţii, afaceri de familie, etc. 

Conţinuturile din programele CDŞ-urilor trebuie să fie în corelaţie cu competenţele 

specifice şi activităţile de învăţare propuse. 
  

4. Analiza SWOT a Curriculumului la Decizia Şcolii în unităţile şcolare 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

- personal didactic calificat, cu competenţe 

necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică 

educativă diversă; 

- bază materială didactică modernă (spaţii, 

echipamente, material didactic etc.); 

- deschiderea oferită de disciplinele opţionale 

în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspecti-vele de dezvoltare ale societăţii;  

- existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia, comunitatea, organizaţiile 

guvernamentale şi non-guvernamentale în 

vederea responsabilizării acestora în susţinerea 

şi îmbunătăţirea actului educaţional. 

- activitatea supraîncărcată; 

- inexistenţa, de cele mei multe ori, a 

dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor 

de curs; 

- fondurile insuficiente pentru desfăşurarea 

activităţilor practice; 

- uşoare discrepanţe în relaţiile de colaborare 

între unele cadre didactice la nivel de şcoală; 

- instabilitatea cadrelor didactice în sistem;  

- rutina cadrelor didactice de a se limita numai 

la transmiterea de cunoştinţe;  

- deschiderea activităţii educative şi prin 

intermediul disciplinelor opţionale spre 

implica-re şi responsabilizare  în viaţa 

comunităţii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- în selectarea materiilor opţionale s-a urmărit 

racordarea acestora la viaţa comunităţii din 

care elevii noştri fac parte; 

- diversificarea ofertei educaţionale, creşterea 

calităţii actului educaţional din perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa 

educaţiei;  

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor 

prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri;  

- interesul elevilor de a participa la procesul de 

selectare a disciplinelor opţionale şi de luare a 

deciziilor în şcoală;  

- interesul elevilor de a se implica în cât mai 

multe activităţi extraşcolare;  

- valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea 

conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor. 

- atitudinea şi demersurile pur formale sau 

menţinute la nivelul tradiţional în organizarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

- dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate;  

- menţinerea unor programe de opţional pe 

perioade foarte îndelungate, fără să fie adaptată 

tematica acestora la problemele de interes ale 

diferitelor clase de elevi; 

- ameninţările determinate de resursele de timp 

dar şi de întocmire a orarului şcolii; 

- pasivitatea părinţilor în cunoaşterea ofertei 

educaţionale a şcolii; 

- alegerea de către copiii a disciplinelor 

opţionale pe baza unor criterii de multe ori pur 

subiective (simpatia pentru un anumit profesor, 

alegerea opţionalului în funcţie de alegerea 

colegilor din clasă etc.). 
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5. Studiu de caz. Curriculum la decizia şcolii: GEOINFORMATICĂ 

a) ARGUMENT 

 În concordanţă cu actualele cerinţe ale M.E.N., scopul prezentului 

curriculum este trecerea de la geografia de tip descriptivist spre un demers de 

învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a 

elevului aflat în perioada ciclului gimnazial. 

 Geoinformatica este un concept şi totodată un opţional care poate fi ales de 

către elevii pasionaţi atât de informatică cât şi de geografie, folosindu-se cele mai 

interactive şi moderne metode de predare-învăţare . 

 Geoinformatica are rolul de a trezi interesului elevilor de la şcoala noastră, 

de a cunoaşte şi de a înţelege faptul geografic imediat, precum şi importanţa 

protecţiei unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate folosind 

noi mijloace precum AeL, internetul, diferite programe de prezentare, filme 

documentare ş.a. Cu alte cuvinte, studiul geografiei, trebuie să depăşească, ori de 

câte ori este nevoie, spaţiul îngust al sălii de clasă, mijloacele moderne şi natura 

fiind mediul cel mai potrivit de a înţelege faptul geografic. 

 Parcurgerea acestui opţional de către elevi duce la dezvoltarea unui 

vocabular geografic în rândul acestora, dezvoltă capacităţi de utilizare a 

informaţiilor geografice provenite din surse on-line, crează aptitudini pentru 

realizarea şi studiul hărţilor geografice. 

 Prin acest opţional, se încearcă corelarea geografiei cu informatica  şi, pe de 

altă parte, adoptă formula unui Curriculum la Decizia Şcolii.  

 În dozarea şi progresia elementelor programei am ţinut seama de existenţa 

ciclurilor curriculare. Astfel, pentru clasa a – VII-a, am prefigurat o aprofundare a 

achiziţiilor dobândite la orele de geografie prin creşterea dificultăţii conceptelor şi 

a operării cu acestea. 

 

 

b) COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate şi dezvoltarea unui vocabular  

 geografic; 

2.  Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic cu ajutorul 

calculatorului; 

3. Utilizarea informaţiei şi a unor  metode şi tehnici de investigaţie. 

4. Crearea de aptitudini pentru studiul hărţilor şi raportarea realităţii geografice 

la un suport cartografic şi grafic. 
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c) VALORI  ŞI  ATITUDINI 

 

 Interes şi curiozitate pentru descoperirea realităţii geografice cu 

ajutorul calculatorului 

 Iniţiativă personală 

 Atitudine favorabilă faţă de ştiinţă şi  cunoaştere în general 

 Disponibilitate de a evalua / autoevalua activităţi practice  

 Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi 

 Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi 

 Disponibilitate pentru învăţare permanentă 
 

 

d) COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI  
 

Competenţe specifice Conţinuturi  

 

1.1.localizarea corectă a  elementelor de bază ale 

geografiei. 

1.2.sesizarea anumitor elemente de ordonare. 

2.1.cunoaşterea  rolului calculatorului în învăţarea 

geografiei 

2.2.utilizarea corectă  a reprezentărilor spaţiale 

referitoare la geografia fizică şi umană 

 2.3.utilizarea calculatorului şi internetului în 

scopul asimilării de cunoştinţe. 

2.4.transferarea  elementelor din  informatică în 

învăţarea geografiei. 

3.1. selectarea faptelor  specifice esenţiale şi a 

conceptelor 

3.2.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

învăţate 

3.3.utilizarea metodelor simple de investigare 

(observare,analiză,interpretare) 

4.1.recunoaşterea denumirilor şi termenilor 

geografici în limbi străine 

4.2.utilizarea  hărţilor electronice în învăţarea 

geografiei. 

4.3.explicarea legăturilor dintre realitatea 

observată şi fenomene din  alte ştiinţe 

4.4.utilizarea operaţiilor şi noţiunilor informatice 

la nivel elementar 

4.5.utilizare semnelor convenţionale 

4.6.utilizarea reprezentărilor grafice simple 

4.7.utilizarea programelor geografice specializate 

Geoinformatica – caracteristici  generale 

 Ce este geoinformatica? 

 Resursele informatice în predarea 

geografiei 

 Utilizarea programelor  la orele de 

geoinformatică. 

 Google Earth 

 Seterra 

 Microsoft Encarta 

 AmiGlobe2002 

 Celestia 

 Stellarium 

 Aplicaţii practice 

Internetul – sursă infinită de informaţie 

 Superlativele lumii – filme 

documentare 

 Utilizarea Google şi Google Earth 

 Pagini web cu conţinut geografic 

 Starea vremii pe Glob cu ajutorul 

internetului 

 Aplicaţii practice 

Călătorii virtuale cu ajutorul calculatorului 

 Explorarea virtuală a unor zone de pe 

Glob 

 Hărţile generate de calculator 

 Ştim să realizăm hărţi cu MapCreator 

 Internetul ne ajută să explorăm  Terra 

 Aplicaţii practice 
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4.8.identificarea informaţiilor cu caracter 

geografic în baze de date accesibile prin internet  
Microsoft Office – aplicaţii în geografie 

 Cum realizăm un proiect geografic în 

Microsoft Word? 

 Realizarea graficelor geografice cu 

ajutorul aplicaţiei Excel 

 Prezentările Power Point ne ajută să 

descoperim lumea 

 Microsoft Publisher şi aplicabilitatea sa 

în geografie 

 Aplicaţii practice 

Intuitext şi învăţarea interactivă 

 Prezentarea programului Intuitext 

 Utilizarea programului la orele de 

Geoinformatică 

 Aplicaţii practice 

Soft-ul Ael în predarea geografiei 

Cum profităm de tehnologia multimedia? 

e) COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

 

1.1.localizarea corectă a  elementelor de bază ale 

geografiei. 

1.2.sesizarea anumitor elemente de ordonare. 

2.1.cunoaşterea  rolului calculatorului în învăţarea 

geografiei 

2.2.utilizarea corectă  a reprezentărilor spaţiale 

referitoare la geografia fizică şi umană 

 2.3.utilizarea calculatorului şi internetului în 

scopul asimilării de cunoştinţe. 

2.4.transferarea  elementelor din  informatică în 

învăţarea geografiei. 

3.1. selectarea faptelor  specifice esenţiale şi a 

conceptelor 

3.2.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

învăţate 

3.3.utilizarea metodelor simple de investigare 

(observare,analiză,interpretare) 

4.1.recunoaşterea denumirilor şi termenilor 

geografici în limbi străine 

4.2.utilizarea  hărţilor electronice în învăţarea 

geografiei. 

 

 

-exerciţii de localizare pe un suport electronic 

dat; 

-descrierea unor sisteme observabile (râuri, 

etaje de vegetaţie, etc.) pe un suport electronic. 

-cunoaşterea soft-urilor folosite la orele de 

geoinformatică; 

-exerciţii de identificare în sursele de 

informaţie a faptelor specifice (de exemplu: 

date, denumiri, localizări); 

-explicarea termenilor, a faptelor concrete şi a 

conceptelor; 

-exerciţii de selectarea a paginilor web cu 

conţinut geografic folosind diverse browsere; 

-transformarea informaţiilor pe suporturi 

electronice; 

-compararea noţiunilor învăţate anterior cu 

faptele observate direct (de exemplu: buletinul 

meteo, succesiunea fenomenelor în timpul 

unui an). 

-notarea corectă a numelor proprii; 
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4.3.explicarea legăturilor dintre realitatea 

observată şi fenomene din  alte ştiinţe 

4.4.utilizarea operaţiilor şi noţiunilor informatice 

la nivel elementar 

4.5.utilizare semnelor convenţionale 

4.6.utilizarea reprezentărilor grafice simple 

4.7.utilizarea programelor geografice specializate 

4.8.identificarea informaţiilor cu caracter 

geografic în baze de date accesibile prin internet  

-analiza hărţilor electronice; 

-localizarea pe harta digitală a elementelor de 

bază. 

-interpretarea hărţilor geografice obţinute de 

pe hărţile electronice; 

-cartografierea simplă a unor areale din 

orizontul local. 

- analiza unor hărţi cu caracter fizico-

geografic aflate pe suport electronic sau în 

mediul on-line. 

 

f) SUGESTII METODOLOGICE 

 

 Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea 

programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-

învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul acestui curriculum la decizia şcolii. 

 Programa şcolară reprezintă un instrument de lucru pentru cadrele didactice 

care predau Geografie. Aceasta este concepută în aşa fel încât să orienteze 

activitatea didactică spre formarea la elevi a competenţelor specifice claselor din 

învăţământul gimnazial, lăsând în acelaşi timp flexibilitatea necesară pentru 

adecvarea demersului didactic la particularităţile elevilor.  

 Se vor utilize strategii didactice care accentuează rolul practic al activităţilor 

de învăţare recomandate. Se vor urmări dezvoltarea abilităţilor de comunicare în 

context geografic, prin care se încurajează explorarea mediului geografic on-line 

sau cu ajutorul tehnologiei informaţiei. 

 Vor fi alternate forme de activitate individuală, pe perechi şi în grup cu 

accent pe dezvoltarea şi valorificarea curiozităţii elevilor. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Se 

recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare, alternative (referate, 

proiecte, etc.) şi autoevaluarea. Procesul de evaluare va pune accent pe 

recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către elevi 

în contexte formale, non-formale sau informale. 

  

g) MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

- Alcătuirea unor baze de date (portofolii) electronice 

- Susţinerea unor proiecte geografice în Power Point 

- Referate individuale sau în grup 

- Teste docimologice electronice cu itemi variaţi 

- Realizarea unor hărţi electronice 

- Interpretarea unor imagini şi hărţi. 
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Influența proiectelor eco asupra realizării finalităților educației 

 

 
Elefteriu Crina-Aurelia 

1
, Anicolăesei Alexandra 

2 

 

 

 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, a 

poluării mediului precum şi cultivarea unui spirit ecologice reprezintă premise 

obligatorii pentru educația viitorului. Educația ecologică, prin conștientizarea sa 

chiar și virtuală, vine să trezească în mintea elevilor certitudinea că aceasta trebuie 

să existe sau chiar există. Ecologia își găsește locul în centrul preocupărilor 

oamenilor, mai ales de când poluarea și criza energetică i-au făcut mai conștienți că 

pământul nu ne permite să-l exploatăm și să-l maltratăm. Luând în considerare 

faptul că există o legătură strânsă între a descoperi și a construi, am propus elevilor 

diverse mijloace de promovare a ariilor protejate de lege.  

 Încercăm astfel prin câteva posibile soluţii didactice (unele deja performate 

la clasă) să demonstrăm că şcoala, elevii şi profesorii din învăţământul 

preuniversitar liceal pot manifesta o disponibilitate, o deschidere spre 

interdisciplinaritate/ transdisciplinaritate văzute ca o necesitate obiectivă a 

reorganizării conţinuturilor învăţământului. Necesitatea abordării interdisciplinare/ 

transdisciplinare a problemelor globalizării derivă din imposibilitatea unei ştiinţe, 

oricare ar fi aceea, de a cerceta global problemele complexe ale realităţii 

contemporane. 

 Aceste argumente duc la o nouă ecologie educativă, care presupune 

dezvoltarea unei gândiri de tip holistic, a unor competenţe de procesare 

informaţională, dezvoltarea memoriei vii. Rolul profesorului în procesul de 

modelare a omului este poate cel mai important. Punându-şi elevii în situaţii 

variate de instruire, el transformă şcoala „într-un templu şi un laborator” (Mircea 

Eliade). 

 Îngrijirea mediului implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni 

practice care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de 

acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa plantelor, animalelor şi a omului. 

Natura, această splendidă minune, care constituie însăşi leagănul civilizaţiei 

umane, asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de neconceput fără lumea 

fascinantă a plantelor şi animalelor. Manifestarea unei atitudini responsabile faţă 

de mediul înconjurător apare la elevi ca urmare a desfăşurării unei activităţi variate 

din punct de vedere a temei, conţinutului şi a strategiilor utilizate, care pun copilul 

în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului. Prin 

participarea la aceste activităţi copilul înţelege rolul  pe  care  îl  are  în  mediu,   ce  
1, 2  
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acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini 

necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător. 

 Mediul în care copilul îşi desfăşoară activitatea constituie un prilej 

permanent de influenţare asupra acestuia, oferă posibilitatea de a veni mereu în 

contact cu ceva nou pentru el, le stârneşte curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere. 

Prin întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectelor eco, le-am orientat 

curiozitatea pentru a cunoaşte cât mai multe lucruri din natură şi societate. 

Educaţia ecologică a copiilor începe cu propriul mediu înconjurător, cu ambianţa, 

cu locuinţa, sala de clasă, parcul din vecinătate, strada . Cel mai apropiat loc unde 

elevii desfăşoară acţiuni simple de îngrijire a plantelor este „colţul verde” pe care l-

au amenajat în fiecare sală de clasă. 

  Educația ecologică vine din dorința de a ocroti patrimoniul natural, de a-l 

cunoaște mai bine și de a păstra peisajul unic moldav. În cadrul concursului 

național propus prin proiectul educațional ,,Școli pentru un viitor verde”, echipa 

noastră verde de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea” a admirat, a analizat 

geografic și apoi a creeat un poster cu minunățiile de la ”Pietrele Doamnei” din 

Munții Rarău cu ajutorul programului Adobe Ilustrator. Împletind idee cu idee și 

amintire cu amintire, elevii au dat viață unui  superb poster în care se regăsesc 

monoliții calcaroși și  peisajele de vis care pot fi admirați de pe ,,turnurile” 

Rarăului. 

 După prezentarea, discutarea și afișarea în „colțul verde” al școlii al 

posterului realizat, am observat atenția sporită a elevilor din clasele gimnaziale și 

ciclul liceal inferior pentru valoarea naturală a acestei rezervații, urmând să creeăm 

un website dedicat promovării acestei arii protejate: ”Pietrele Doamnei” din 

Masivul Rarău. 

 Fiecare fotografie din acest poster vine să sugereze aspecte ale localizării 

geografice, ale modului de formare, aspectelor geologice care la un loc creează în 

mintea adolescentului răspunsul la întrebarea: De ce trebuie  să ocrotesc natura? 

Aspectele geografice din cadrul natural al acestei rezervații  au fost analizate și o 

dată cu parcurgerea traseului montan ce duce la ”Pietrele Doamnei”. O dată 

străbătute la pas calcarele monolitice devin un simbol în mintea autorului 

posterului și mai ales când acestea sunt protejate de legea românească sau ,,Natura 

2000”. 

  Elevii, atât în timpul creării posterului cât și atunci când au vizitat rezervația, 

au fost impresionați de păduri, pajişti, asociaţiile vegetale ale versanţilor stâncoşi şi 

de grohotişuri precum şi de numărul de specii rare sau endemice, la care se adaugă 

forme spectaculoase de relief, toate aflându-se la depărtare de orice aşezare umană. 

Astfel, deşi ocupă o suprafaţă mică de 969,9 ha, Rezervația Naturală ”Pietrele 

Doamnei”, de factură geomorfologică și geologică, asigură conservarea a 16 tipuri 

de habitate de interes comunitar dintre care două prioritare, foarte puţin alterate de 
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factorul antropogen, cu elemente de floră şi faună foarte diverse printre care se 

regăsesc şapte specii de plante, cinci de lilieci, trei de nevertebrate şi trei de 

amfibieni de interes comunitar.  

 Vegetaţia este alcătuită în majoritate din păduri de molid, brad, uneori fag, 

stejar, gorun şi numai sporadic pin. În compoziţia făgetelor se întâlnesc frecvent 

salcia căprească, plopul tremurător, scoruşul de munte şi paltinul de munte. Stratul 

arbustiv al făgetului este format din alun, zmeur şi mur, iar stratul ierbos cuprinde 

muşchi de pământ, ferigi, cornişori şi firuţe. Brădetele se întâlnesc până la 1300 m 

altitudine. Molidul urcă până la 1600 m atitudine, având în situl „Natura 2000” cea 

mai mare întindere. 

  Fauna de nevertebrate a rezervației include nouă specii şi trei forme noi de 

fluturi pentru fauna României. Dintre acestea, speciile de insecte de interes 

comunitar sunt croitorul alpin și cosaşul transilvănean. Elevii au fost interesați de 

ciclurile de viață și habitatul acestor viețuitoare conștientizându-se evident 

termenul de mediu, de protecție și de ocrotire a tot ceea ce ne înconjoară. 

 Exemplele de bună practică sunt demne de luat în seamă. Elevii sunt astfel 

educați și îndrumați spre o activitate practică, din care pot extrage tehnici de 

conștientizare pentru protecția și conservarea mediului de mâine. Tuturor ne revine 

datoria de a păstra mediul nealterat. Autoritățile nu pot fi considerate responsabile 

pentru acțiunile necugetate ale fiecărui individ. De demersul nostru cetățenesc 

depinde viitorul țării noastre. 

 Educaţia pentru ocrotirea mediului nu ignora disciplinele clasice,dar propune 

un alt demers în şcoală şi în afara acesteia. Scopul educaţiei ecologice este de a 

forma cetăţeni conştienţi şi preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, care 

să înţeleagă şi să acţioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului. 

 Educaţia ecologica se finalizează cu efecte reale în comportamentul tinerilor, 

doar prin realizarea în strânsa legătură cu educaţia morala, educaţia sanitară, 

educaţia rutieră, educaţia religioasă, educaţia estetică. 
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Lucrare înscrisă la Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 

Universitatea ”Alex. I. Cuza” din Iași, 6-8 iunie 2014, la secțiunea ”Învățământ și educație 

pentru protecția mediului”. 
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Activități specifice în sprijinul învăţării geografiei în ciclul primar 

 

Dolores Rotariu – Kiss 
1 

 

 Introducere. Activităţile ce se desfăşoară la orele de geografie, în clasă şi în 

afara ei, vin în sprijinul elevilor, ajutându-i să înţeleagă mai bine unele dintre 

aspectele naturii studiate în orele destinate acestei discipline. Necesitatea îmbinării 

acestor activităţi este determinată de complexitatea sarcinilor instructiv-educative 

prevăzute de programă pentru însuşirea cunoştinţelor de geografie. Principiul pe 

care trebuie să se bazeze organizarea acestor activităţi este participarea de bună 

voie şi în mod activ și dezvoltarea competențelor creative a elevilor din ciclul 

primar.  

Noțiuni generale. Activitatea în afara clasei este o continuare a muncii din 

clasă, prin care trebuie să urmărim adâncirea cunoştinţelor şi educarea elevilor. 

Prin caracterul lor practic, activităţile în afara clasei şi a şcolii contribuie la 

formarea priceperilor şi deprinderilor şi la legătura dintre teorie şi practică. Ele 

măresc interesul elevilor pentru studierea geografiei şi contribuie la educarea lor. 

În organizarea acestor activităţi trebuie să se ţină cont de: 

 legătura lor cu programa;  

 evitarea supraîncărcării; 

 îmbinarea intereselor care-i preocupă pe elevi cu conţinutul geografic al 

activităţilor întreprinse;  

 să aibă caracter cognitiv, afectiv şi estetic;  

 conţinutul şi formele pe care le îmbracă aceste activităţi trebuie să fie simple 

şi accesibile. 

Formele cele mai importante pe care le pot avea activităţile geografice la clasele 

mici sunt: 

- lectura geografică; 

- studiul orizontului local; 

- excursii şi vizite; 

- jocuri geografice; 

- olimpiade geografice; 

- expoziţii organizate cu materiale confecţionate; 

- concursuri de orientare etc. 

Una dintre cele mai importante activităţi în afara clasei o constituie „observarea 

vremii”. Încă din clasa I, elevii sunt puşi să citească un termometru, să aprecieze 
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temperatura în clasă şi afară, iar cu ajutorul învăţătorului, să întocmească un grafic 

al temperaturilor, ce poate fi lipit pe un colţ al tablei şi completat zilnic. În clasele 

următoare, prin excursii şi vizite în orizontul local, elevii trebuie să observe 

peisajul natural, starea vremii (precipitaţii, vânturi, temperaturi), activităţile 

diferenţiate în funcţie de anotimpuri. Elevii pot fi îndrumaţi să strângă amteriale 

din natură, pe care să le folosească şi la alte ore (abilităţi practice, matematică), să 

înveţe versuri legate de anotimpul respectiv, ghicitori, să relateze întâmplări din 

excursii, să compună povestiri. 

O formă simplă şi la îndemâna elevilor este lectura geografică. Lecturile 

trebuie să aibă un caracter atractiv şi să ajute la formarea reprezentărilor şi 

noţiunilor geografice. Este bine ca aceste lecturi să fie însoţite de proiecţii sau 

măcar de imagini ilustrate din albume geografice. 

Lectura se poate folosi şi în excursiile organizate, sub formă de concurs. Se 

citeşte un fragment, iar elevii sunt puşi să recunoască obiectul sau fenomenul 

despre care este vorba, după care pot veni cu ghicitori sau imagini despre ceea ce 

este pus în discuţie. Din punct de vedere instructiv-educativ, lectura geografică 

asigură dezvoltarea gândirii independente, lărgeşte orizontul intelectual, leagă 

cunoştinţele de realitatea înconjurătoare, de actualitate şi trezeşte interesul şi 

dragostea pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării.   

O altă formă instructivă de activitate specifică, cu rezultate foarte bune 

pentru particularitațile vârstei educabilului, o constituie jocurile geografice. Ele 

contribuie la dezvoltarea rapidităţii gândirii şi interesului pentru cunoaşterea cât 

mai multor noţiuni geografice. Cele mai frevent folosite jocuri didactice sunt: 

lanţul geografic, rebusul geografic, şaradele, loto-ul, călătoria imaginară, puzzle 

geografic (harta în bucăţele) etc. 

Genul cel mai complex al activităţilor în afara clasei şi a şcolii îl constituie 

matineele şi seratele. Acestea se pot organiza la clasele a IV-a, de 1-2 ori pe an. 

Temele au un conţinut larg şi constituie o recapitulare şi fixare a cunoştinţelor 

studiate la geografia oraşului, judeţului sau a ţării. Se aleg diferite teme, de comun 

acord cu elevii, după care se caută fragmente din literatura cu conţinut geografic şi 

texte muzicale. Toate acestea se pot combina cu proiecţii, imagini ilustrate din 

albume sau de pe internet.  

O altă activitate interesantă o constituie corespondenţa geografică între elevii 

din diferitele şcoli. Pentru buna desfăşurare a activităţii se stabileşte tematica 

corespondenţe. Exemple de tematici ale scrisorilor: schimb de calendar al vremii, 

schimb de plan al clasei, schimb de plan al şcolii, descrierea comunei şi schimb de 

vederi sau fotografii, descrieri de forme de relief din împrejurimi, descrierea apelor 

din împrejurimi etc. Se pot schimba, de asemenea, mijloace de învăţământ 

confecţionate de elevi (colecţii de plante, frunze, seminţe, cochilii de melci, 

rebusuri, roci, metale, şabloane de hărţi etc.). 
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Gama activităţilor în afara clasei este mare şi poate continua cu multe alte 

activităţi. Reuşita acestor activităţi depinde de ingeniozitatea 

învăţătorului/profesorului şi de spiritul lui de iniţiativă. 

Partea aplicativă - Joc didactic. Harta administrativă a României este una 

dintre temele înscrise în curriculumul la decizia şcolii, astfel încât, în cazul în care 

s-a optat pentru curriculum extins, se poate organiza o activitate-joc de tip concurs. 

Echipele formate din elevi vor primi plicuri cu piese de puzzle reprezentând 

judeţele României, decupate în prealabil cu mare precizie de pe colile de carton 

prezentate mai jos, şi câte o imagine-contur a României, în cadrul căreia piesele 

vor fi asamblate în aşa fel încât suprafaţa României să fie complet acoperită de 

judeţe. Pentru ca lucrările să poată fi expuse fără ca piesele să se împrăştie, după 

asamblare ele vor fi lipite pe suprafaţa ocupată.  Echipa care va reuşi să completeze 

prima, corect şi îngrijit, suprafaţa conturată a României va fi declarată victorioasă. 

Pași necesari realizării jocului didactic sunt redați în fig. 1-4. 
 

 

Fig. 1. Imagine-contur 
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Fig. 2-3. Puzzle cu județe 
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Fig. 4 - Imagine completată 

Concluzie. Etapizarea activităţilor geografice vizează mai întâi cunoaşterea 

orizontului local, a satului sau oraşului; treptat, se lărgeşte orizontul asupra 

judeţului şi a ţinuturilor mai îndepărtate, până ce cuprinde întreaga ţară. Aplicația 

permite o bună corelare pentru cunoașterea județului și a reședințelor 

administrative ale acestora. 
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Interdisciplinaritatea: utilizarea unor repere geografice 

în studiul operelor literare 

 
Mateiciuc Oana 

1 

 

În ultimii ani se promovează intens în procesul didactic noţiunea de 

interdisciplinaritate, ceea ce îl transformă pe profesor într-o replică adaptată a lui 

uomo  universale, etalând cunoştinţe din domenii diverse de cultură şi ştiinţă. 

Din postura de profesor de limba şi literatura română, am remarcat, studiind 

operele literare propuse de programa de liceu, importanţa conexiunilor între 

disciplinele din întreaga arie curriculară. 

În lucrarea de faţă ne-am axat pe relaţiile care se stabilesc între noţiunile din 

geografie şi conţinutul creaţiilor literare studiate în liceu. 

Dintotdeauna, reperele spaţio-temporale şi-au făcut simţită prezenta în 

literatură, dacă ne gândim retrospectiv la celebrele epopei din Antichitate, Iliada si 

Odiseea ale lui Homer sau Epopeea lui Ghilgames sau Eneida lui Vergiliu si altele, 

care solicită intens cititorul, respectiv comentatorul de text, să fixeze traseul 

geografic pe care îl parcurg eroii, în atingerea ţelurilor lor. Un exemplu îl 

constituie personajul Ulise (Odiseu), „cel mai isteţ dintre ahei”, care străbate 

mările lumii greceşti, pentru a ajunge acasă, în insula Itaca  la soţia sa, Penelopa. E 

o adevărată provocare geografică să încerci, împreună cu elevii, să identifici 

insulele - între mit si realitate  - pe care le-a colindat Ulise: poate fi insula Santorini 

- insula uriaşilor care aruncau stânci în corăbiile echipajului; insula Kithira, cu 

falezele ei abrupte, între Creta si Capul Tenaron, poate fi insula sirenelor ş.a.m.d. 

Ajungând în spaţiul culturii si literaturii române, pot fi invocate aici, ca 

pretext al importanţei geografiei în orele de limba română, opere numeroase din 

programa de liceu. De exemplu, în clasa a IX-a, cea mai ofertantă temă este cea a 

călătoriei sau a aventurii, prefaţată de informaţii preluate direct din sfera 

geografiei. Cu această ocazie sunt amintiţi marii călători ai lumii, de la Magellan, 

Cristofor Columb, Amerigo Vespucci, Marco Polo, Vasco da Gama pe plan 

mondial, până la exploratorii si călătorii români: Nicolae Milescu Spătarul, Iuliu 

Pop, Emil Racoviţă. 

Orele de limba română dobândesc un plus de atractivitate, deoarece elevii 

manifestă un interes deosebit pentru tot ceea ce înseamnă curiozitatea ştiinţifică, 

premieră mondială, informaţii noi, ţinuturi exotice, toate fiind dublate, pe cale 

vizuală, de hărţi sau imagini relevante. Ca o constatare proprie, harta sau 

reprezentarea plastic (de tip afiş, panou, poster etc.) a unei informaţii redate prin 

logos, exercită o fascinaţie vizibilă asupra elevilor si ajută la fixarea cunoştinţelor 
1 
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pe care profesorul intenţionează să le transmită. Acesta realizează o evaluare dublă: 

a cunoştinţelor în sine si a discursului. 

Concret, în cadrul temei „Călătoria. Aventura”, la clasa a IX-a, se studiază 

povestirea ”Balta - Albă”, de Vasile Alecsandri, prilej pentru profesor de a 

prezenta relaţia ficţiune - realitate. Locul cu ape miraculoase, pe care îl invocă 

personajul - pictorul francez venit pentru prima oară în Valahia - este un loc real, 

aflat lângă Buzău, cu o suprafaţă de 1167 ha si este declarat rezervaţie naturală. 

Conţine în adâncuri „un aur negru” mai preţios decât petrolul, respectiv un nămol 

special, cu calităţi terapeutice incontestabile, care face adevărate minuni în privinţa 

tratării unor boli. Balta-Albă s-a bucurat de renume, la sfârşitul secolului al XIX-

lea, pentru proprietăţile sale sapropelice, rivalizând cu vestitele nămoluri de la 

Mangalia sau Techirghiol. 

Concluzia este că elevii îşi pot testa cunoştinţe de geografice în cadrul orelor 

de limba română. 

Pentru o mai bună ilustrare a interdisciplinarităţii, în cazul de fată geografia - 

limba si literatura română, vom continua să prezentăm câteva secvenţe în care cele 

două arii curriculare se intersectează, efectul de captatio benevolentiae fiind cu 

mult mai eficient. 

La clasa a X-a, romanele „Baltagul” de Mihail Sadoveanu si „Maitreyi” de 

Mircea Eliade reprezintă exemple elocvente de valorificare a cunoştinţelor de 

geografie. În prima operă propusă, traseul justiţiarei ţărănci de la munte, Vitoria 

Lipan, prinde viaţă prin intermediul unei hărţi (sau varianta on-line Google Earth), 

aceasta putând fi urmărită de la punctul de plecare - Măgura Tarcăului, apoi Bicaz, 

Călugăreni, Borca, Vatra Dornei, Sabasa, muntele Stănişoara, Suha, până la 

punctul final, întoarcerea la Sabasa. Romanul „Maitreyi” al lui Mircea Eliade, pe 

altă parte, aduce în prim - plan un peisaj exotic, din India, prilej de evocare a 

acestei ţări din nordul Asiei, cu tot ceea ce are ea specific, de la forme de relief 

(munţii Himalaya, podişul  de tip semideşert  Dekkan, câmpia Indo - Gangetică), 

până la aspecte legate de populaţie, obiceiuri, tradiţii, religie, cultură etc). 

În continuare, în clasa a XI-a, în cadrul orelor dedicate romanului „Enigma 

Otiliei”, de George Călinescu, se pot face referiri la Bucureştiul începutului de 

secol al XX-lea, autorul însuşi insistând, pe pagini întregi, asupra arhitecturii 

clădirilor (în special casa lui Costache Giurgiuveanu). Spre finalul operei, apare 

imaginea Câmpiei Bărăganului (moşia lui Pascalopol), prilej pentru profesor de a 

menţiona distincţia între descrierea literară, ornată cu numeroase podoabe 

stilistice si descrierea ştiinţifică, preluată dintr-un manual de Geografie sau dintr-

un studiu de specialitate. Câmpia Bărăganului este o câmpie din S-E României, 

cunoscută pentru solul său negru şi cu un conţinut bogat de humus, precum si 

datorită vegetaţiei de stepă. Face parte din Câmpia Română, fiind delimitată în S si 

E de Dunăre, iar la N de râul Buzău. 
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În încheierea ciclului liceal se ajunge la creaţia lui Lucian Blaga, poetul-

filozof recunoscut, printre altele, pentru teoria spaţiului mioritic. Din nou, 

profesorul extinde aria curriculară spre domeniul geografiei. Ideea lui Blaga se 

referă, pe scurt, la amprenta pe care o lasă conformaţia reliefului asupra 

caracterului şi personalităţii poporului  din acele zone. 

     În concluzie, se poate constata ca interdisciplinaritatea este o componenta 

sine qua non a procesului didactic; pentru studierea si înţelegerea unor opere 

literare este necesar sa apelam la cunoştinţe din arii curriculare complementare, 

rezultatul fiind, in ultima instanţă, un elev bine instruit, capabil sa realizeze un 

discurs cu un conţinut ştiinţific de înalt nivel, coerent, elevat, ancorat în realităţile 

geografice şi istorice. 
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IV. GEOGRAFIA STUDENȚILOR 

Caracteristicile solurilor din bazinul hidrografic Vămășoaia 

 

Chiscop Cătălin
1 

 

Bazinul hidrografic al pârâului 

Vămășoaia cuprinde toată rețeaua de 

ape permanente și semipermanente de 

pe versanții vestici ai Dealurilor 

Păun-Repedea, parte a Coastei Iașilor, 

care domină la sud orașul Iași. Izvorul 

pârâului principal este sub Dealul 

Repedea, la cota 270 m, lângă satul 

Pietrărie, de unde curge spre satul 

Bârnova. Aici, panta redusă a pemis 

crearea a două acumulări antropice, 

un mic iaz la fostul conac al lui Ion Inculeț și un altul lângă Primăria comunei 

Bârnova. Apoi, cursul apei însoțește DJ 247A Bârnova - Iași, intră în cartierul 

rezidențial nou construit după anul 2000 de pe Șoseaua Bârnova, apoi se îndreaptă 

către N, pentru ca în momentul în care ajunge lângă calea ferată Socola-Ungheni să 

se îndrepte spre E, până la vărsarea în Bahlui. Este afluent de ordinul II al 

Bahluiului și de ordinul IV al Prutului. Cei mai importanți afluenți sunt: Repedea 

pe dreapta și Vișani pe stânga, toate fiind văi destul de tinere de vârstă holocenă 

(fig. 3). Datorită pantei sale mari este canalizat atât râul principal cât și afluenții, 

cum sunt Pietrăria și Vișani. Pe cursul Pr. Vișani, amenajat hidrotehnic, sunt 5 

acumulări antropice cu rol multiplu, pentru regularizarea debitului, prevenirea 

inundațiilor și ca rezervor de apă pe timp de vară. Considerăm cursul inferior 

actual al Vămășoaiei din șesul aluvial al Bahluiului ca fiind unul nou, antropic, 

stabilit odată cu construirea căii ferate (secolul XIX) și, mai ales, după construirea 

polderului de la debușeul pârâului în șesul aluvial (sub Dealul Căprița , fig. 2). 

Lungimea pârâului stabilită prin planimetrare pe harta topografică 1:25000 este de 

12,3 km, iar suprafața bazinului hidrografic este de 35 km
2 
.  

Cadrul natural ca suport al solurilor. Înfăţişarea geomorfologică de 

ansamblu, zona din sudul municipiului Iași este dominată de o treaptă deluroasă de 

racord între platoul structural Repedea-Păun și șesul aluvionar Bahlui-Nicolina,  

1 
Student la USAMV ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, e-mail: gigi2008@gmail.com 



143 

 

spre care se adună toate micile pârâuri de versant autohtone podișului. Relieful se 

prezintă sub forma unei serii de dealuri şi platouri mai impunătoare, aparţinând 

Coastei Iaşilor (fig. 4). Văzut de pe dealul Repedea, întregul ansamblu de înălţimi  

şi văi oferă imaginea unui larg amfiteatru natural. Impresia aceasta este creată, în 

primul rând, de etalarea înălţimilor celor mai mari către limitele de sud ale 

teritoriului administrativ al municipiului Iași, cu dealurile dispuse pe direcția vest-

est: Vișan – 154 m, Socola – 130 m, Căpriţa – 210 m, Vlădiceni – 200 m, Trelea – 

344 m, Păun –404 m. care delimitează practic flancul al doilea deluros al Coastei 

Iașului, de forma unui imens golf depresionar  între dealurile descrise (fig. 3) și 

care din punct de vedere geomorfologic și ca unitate de peisaj corespunde părții 

estice a Depresiunii de contact Bârnova-Voinești. Această depresiunea face 

legătura dintre cele două unități geomorfologice de nivelul al doilea al Podișului 

Moldovei, respectiv Podișul Central Moldovenesc și Câmpia colinară a Moldovei 

(Jijia-Bahlui). În fapt, aceste limite altitudinale, corelate cu structura geologică și 

înclinarea reliefului, s-au constituit drept factori restrictivi în metamorfozarea 

peisajului natural, împădurit sau cultivat pomi-viticol. 
 

 
 

Fig. 2. Harta topografică scara 1:100000 cu sectorul sudic al Municipiului Iași (1986). Limita bazinului cu linia 

galbenă 
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Descreşterea altitudinilor spre șesul aluvial Bahlui-Nicolina, se realizează 

brusc, valea Vămăşoaia are şesul destul de îngust (maxim 500 m), fiind o vale 

tânără, adâncită în versanții din flancul nordic al Coastei Iaşilor. Cu bazinele 

hidrografice slab dezvoltate și pe alocuri formate din ogașe și rigole, aceste văi 

prezintă însă, în profil transversal, diferenţe de nivel de peste 100 m, atestându-şi 

prin energia lor, apartenenţa la altă unitate geomorfologică şi fizico-geografică a 

Podişului Central Moldovenesc, respectiv la Depresiunea de contact, Bârnova-

Voinești (V. Băcăuanu și col., 1980).  

 Fragmentarea orizontală a reliefului evidenţiază interfluvii care, prin 

evoluţia avansată a versanţilor, au ajuns la înălţimi de sub 100 m, cum este sectorul 

Dealului Cetăţuia-Socola, festonat de valea pârâurilor Vișani și Manta Roșie. 

Astfel, valorile acestui indicator al peisajului geomorfologic confirmă caracterul 

complex, de contact geomorfologic al reliefului Iaşilor spre limita sa sudică. 

Înclinarea terenului pe care a evoluat teritorial oraşul în partea de sud, variază 

mult, fiind slabă, sub 3° pe interfluvii și mijlocie (3°-5°-10°) pe versanţii cu 

dinamică accentuat-moderată (de ex. versantul drept al pârâurilor Manta Roșie și 

Vișani). În zonele cornişelor de alunecare, ale muchiilor de cuestă din sectorul 

Coastei Iaşilor, pe malurile unor canale de albie minoră ca şi în zonele cu 

microrelief negativ de origine antropică (canale, debleuri, diverse excavaţii, 

poldere, baraje) înclinarea reliefului depăşeşte 45°, terenurile prezentându-se 

frecvent subvertical sau chiar în surplombe.  
 

 
 
Fig. nr. 3. Profil transversal pe direcția NV-SE, în zona de record a Câmpiei colinare Jijia-Bahlui (Moldovei) cu 

Podișul Central Moldovenesc, peste Depresiunea de contact, Bârnova-Voinești (zona studiată).  
Legenda: 1.complexul argilo-marnos cu intercalații nisipoase și calcaroase (Sarmațianul mediu); 2.calcare, gresii calcaroase și 

lumașeluri sarmațiene; 3.depozite de terasă cuaternare (prundișuri și nisipuri aluvionare); 4. luturi loessoide aluvio-coluviale; 5. 

aluviuni recente (holocene), argilo-nisipoase (prelucrare după: Geografia României. Vol.IV, 1992:494; V. Băcăuanu, 1968 citat 

de I. Ioniță, 2000:62-64) 
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Prin contrast, podurile teraselor ceva mai largi ale Vămeșoaiei ca şi podurile 

interfluviilor sculpturale şi platourile structurale (de ex. Socola, Păun) ori şesurile 

aluviale, rămân orizontale sau au înclinări neînsemnate (Barbu,  Ungureanu, 1987), 

generând peisaje geomorfologice diversificate (fig. 2, 3 și 4). 

Factorii limitativi ecopedologici altitudine, expoziție, pantă determină și 

categoriile de soluri care sunt caracteristice bazinului hidrografic al Pârâului 

Vămășoaia. Favorabilitatea mai mare pentru a doua jumătate a versanților deoarece 

în zona văilor se scurg curenți reci și inversiunile. Favorabilitatea pentru pomi-

viticultură a determinat ca cea mai mare parte a zonei studiate este ocupată de 

agro-terase și plantațiilor care în 2005 ocupau cca 70% (harta color). După anul 

1991 odată cu reforma agrară și cea economică prin restrângerea treptată a 

activității S.C. ”Agroindustriala Bucium” care administra terenurile plantate pomi-

viticol, dar majoritatea livezilor și viilor au fost distruse și înlocuite cu cartiere 

rezidențiale de către foștii proprietari cărora li s-au reconstituit dreptul de 

proprietate. Conform ortofotoplanurilor la scara 1:5000 (2006-2008) suprafață 

ocupată de vii s-a redus cu cca 70% , iar cea a livezilor cu 90%. S-au distrus 

aproape toate livezile de prun, măr, păr și gutui, care ocupau versanții vestici ai 

Vămășoaiei și Vișanilor. Livezile de măr  din jurul satelor Pietrăria și Bârnova au 

fost înlocuite cu spații intravilane, în 2012 mai existând cultivate doar cca 12-15% 

din fostele livezi (sursa: primăria Bârnova). Viile de pe versanții terasați din cursul 

mijlociu al Vămășoaiei, platoul Vișani, platoul Socola, versanții văii Repedea și 

Dealul Bucium. 

Pâlcurile de pădure, cu rol antierozional, ocupă suprafețe mici de 2-3 ha și se 

găsesc pe platourile și cursul superior al văii Vișani, pe versanții degradați ai văii 

Vămășoaia, unde apare un masiv forestier pe complexul de soluri de versant 

(coluviale) în care apar: cernoziomuri spălate/ de pantă, regosoluri, erodisoluri și 

mici lăcoviști între valurile de alunecare (Barbu, 1987:114). Platourile netede ale 

dealurilor Vișan, Bălan și Căprița, sunt dominate de cernoziomuri cambice slab 

până la mijlociu levigate a carbonaților. Acestea au o reacție slab acidă până la 

neutră (pH 6,5-7) și un grad de saturație în baze mai redus (85-90%). Unica pădure 

masivă este cea prin care curge Pârâul Pietrăria, care ocupă o suprafață de cca 13 

km
2 

. Este o pădure matură, de amestec cu foioase, dominată de carpen, tei, cireș 

sălbatic, ulm, izolat făgete amestecate. Albia pârâului puternic ravenată și adâncită 

în stratele geologice recente ne oferă o imagine de ansamblu asupra solurilor de tip 

faeziom greic care este predominant pe cea mai mare parte a suprafeței.  

Solurile zonei studiate.  

1. Clasa Protisoluri cuprinde aluviosolurile și regosolurile întâlnite în bazinul 

inferior al Vămășoaiei. Aluviosolurile (fostele solurile aluviale – SRCS 1980) 

ocupă cea mai mare parte a albiilor majore a pârâurilor, pe valea Vămășoaia de la 

cca 140-150 m altitudine. Extinderea maximă a acestor soluri este în zona cursului 
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inferior, în șesul comun Bahlui-Nicolina, pe cursul nou, actual, al Vămășoaiei. 

Coluvisolurile se găsesc pe fâșii înguste și discontinui la baza dealurilor Socola, 

Căprița și Bălan, fiind formate pe coluviile de versant sau glacisurile coluvio - 

proluviale active sau semiactive, cu drenaj vertical bun (Barbu și Brânduș, 1968). 

Multe dintre ele sunt dezvoltate în complex de soluri cu cernoziomuri, regosoluri, 

erodosoluri sau cu soluri din clasa salsodisoluri (fostele soluri hidro-halomorfe din 

SRCS, 1980). Sunt soluri incipiente, relativ sărace în humus și în elemente 

nutritive (Barbu, 1987). 

2.  Clasa Cernisoluri este cel mai bine reprezentată pe întreaga suprafață a 

bazinului hidrografic analizat prin faeoziomurile greice (SRTS - 2002, 2012, soluri 

cenușii- SRCS 1980). Acestea sunt soluri tipice de silvostepă, formate pe loessuri, 

luturi loessoide, luturi, argile și nisipuri.  

 
Tabel 1 – Însușirile fizico-chimice ale unui faeoziom greic, dezvoltat pe depozite loessoide în Câmpia  

    Moldovei (după Grigoraș și col., 2007:136 ) 

Ele ocupă cea mai mare parte a versanților nordici ai dealurilor Vișani, 

Socola, Bucium, unde coboară altitudinal la 100 m, unde pădurile au înaintat 

progresiv până la baza versanților în trecut (Barbu, 1987:116). Orizontul de 

diagnostic este Ame (molic eluvial, Grigoraș, 2007) gros de 20-30 cm. Estimativ, 

cca 70% din bazinul hidrografic al Vămășoaiei este format din faeoziomuri greice. 

Aceste soluri au un conținut de humus inferior cernoziomurilor, cu 3-4% humus în 

orizontul Am, o levigare mai accentuată a bazelor (75-90%) impusă de pantă, o 
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reacție ușor-moderat acidă (pH 5,7-6,5 la Barbu, 1987, sau 5,2-6,8 la Grigoraș, 

2007), activitate microbiologică și aprovizionare cu substanțe nutritive medie, 

textură mijlocie (majoritar lutoasă). Carbonații sunt levigați în baza profilului la 

adâncimi de peste 130 cm (Grigoraș, 2007:136). Profilul și proprietățile fizico-

chimice ale acestor soluri sunt redate prin exemplu din tabelul 1. 

Cu ajutorul delimitării certe ale extinderii acestor soluri putem reconstitui 

limita pădurilor de foioase care au constituit peisajul natural al zonei. Pădurea 

antropică de pe versantul degradat Căprița-Bucium-Bălan ocupă 60,8 ha a fost 

plantată între anii 1972-1975. Versantul degradat a fost plantat cu salcâm (34,2 ha), 

pin (25,1 ha) și plop euroamerican (1,5 ha). Cea mai mare parte a suprafeței zonei 

studiate este ocupată de soluri cenușii (peste 65% din suprafață).  

Cernoziomurile cambice sunt extinse pe platourile dealurilor Căprița, 

Vișani, Bucium și Bălan, la altitudini cuprinse  între 140-200 m. Sunt soluri slab 

până la moderat levigate (carbonații sunt levigați mai adânc decât în cazul 

cernoziomurilor tipice), au o reacție slab acidă până la neutră (pH 6,5-7) și un grad 

de saturație în baze de 85-90%.  

Rendzinele apar insular la izvoarele pârâului Vămășoaia și sunt din 

categoria rendzinelor cambice, fiind soluri mai evoluate, cu un conținut ridicat de 

humus, dar cu o fertilitate redusă datorată volumului fiziologic util, pe fondul 

scheletului calcaros din profil. Majoritatea lor sunt ocupate cu pășuni, pădure și 

livezi de prun și măr. 

3. Clasa hidrisoluri (fostele soluri hidromorfe), ca și alte soluri slab evoluate, sunt 

soluri carbonatate sau slab salinizate,cum sunt lăcoviștile apar la baza versanților 

în benzi și pe zonele de alunecare. Pe fosta lăcoviște mlăștinoasă de sub dealul 

Căprița, drenată, a fost amenajat un polder pentru scoaterea de sub pericolul 

inundațiilor a șesului Nicolina-Bahlui și triajului SNCFR Socola (polderul este 

vizibil pe harta din fig. 2) la precipitații abundente și manifestarea hazardului 

climatic. 

4. Clasa Antrisoluri sunt reprezentate de erodosoluri și 

antrosoluri.  Antrisolurile  au un orizont antropedogenetic sau lipsesc orizonturile 

A si E, îndepartate prin eroziune accelerată sau decapitare antropică. Solurile 

transformate în urma amenajării agroteraselor  a condus la încadrarea lor, conform 

SRTS 2012, în Antrosoluri arice (A Tad) sau soluri desfundate conform SRCS 

1980, adică pe ele s-au efectuat lucrări și amenajări mai adânci de 50 cm (Țărău și 

col., 2012). Această clasă de soluri ocupă suprafețe mai mari pe versanții degradați 

sau pe suprafețele înclinate unde eroziunea în adâncime s-a instalat și profilul de 

sol a fost degradat prin ravenare sau chiar torențialitate, cum este cazul versantului 

Dealului Repedea și bazinul hidrografic minor al văii omonime. 
5. Complexurile de soluri slab evoluate de pe versanții înclinați ai văilor 

Vămășoaia și Vișani, dealul Socola și versantul vestic al dealului Căprița cuprind 
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cernoziomuri, regosoluri, erodosoluri și lăcoviști. Pe alocuri se por confunda cu 

coluvisolurile. 

Un alt complex, dar pe suprafețe mici, este cel dintre luvosoluri, 

preluvosoluri (Florea și Munteanu, 2003) și peticele de rendzine cambice, 

dezvoltate în zona izvoarelor văilor Vămășoaia și Pietrăria–Repedea. Rendzinele 

cambice de aici au un conținut ridicat de humus dar fragmentele de rocă de pe 

profil le fac slab rentabile agricol, majoritatea fiind utilizate ca pădure, pășuni sau 

pomi-viticol. 
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V. GEOGRAFIA VĂZUTĂ DE ELEVI 

Programul ”Școala altfel!” - în vizită la ”ferma animalelor vesele” de la Liceul 

Agricol din Miroslava 

 

Vieriu Bianca
1
, Ianuș Eduard

2
 și Potochină Andrei Vlad

3 

 

  Trebuie să recunoaștem că am privit puțin contrariați programul propus de 

dirigintele nostru pentru săptămâna ”Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai 

bun!”… Mai participasem la activități extrașcolare propuse de școala noastră dar 

asupra vizitei și programului ce avea a se desfășura în ziua de 9 aprilie 2014, plutea 

o umbră de necunoscut și 

probabil o provocare specifică 

vârstei noastre! Domnul 

diriginte nu ne-a oferit prea 

multe detalii tehnice despre 

traseu, ci doar cele enumerate pe 

grupul clasei de pe Facebook, cu 

privire la echipamentul 

obligatoriu, alimente și apă 

necesară! Grupul nostru a plecat 

din fața corpului B al școlii, 

fiind însoțiți de doi profesori 

Paraschiv Viorel și Baranga 

Gabriel. Pentru început am avut privilegiul să vedem cum arată o periferie 

insalubră a orașului Iași situată pe strada Cicoarei și prelungirea ei pe sub dealul 

Galata-Miroslava, acolo unde civilizația pare a fi departe, o stradă nemodernizată 

și case care abia se țin drepte… Aici am zăbovit câteva minute pentru ca profesorii 

să ne dea mici explicații despre evoluția zonei, iar noi a trebuit să identificăm, în 

echipe de doi-trei elevi, posibile dominante ale acestei zone suburbane. Apoi am 

ajuns lângă satul Găureni de unde am început să urcăm pieptiș pe versant. Nu a 

fost ușor drept pentru care am făcut un nou popas de observare și interpretare a 

vegetației, dar și asupra șesului Bahluiului. Aici deasupra unei alunecări de teren 

stabilizate, după cum spunea dl diriginte, am avut o perspectivă asupra evoluției 

șesului Bahluiului și a părții de vest a orașului Iași. Apoi am observat și interpretat 

evoluția sezonieră a vegetației, observând că pe culme copacii sunt mai înfloriți  
1, 2, 3 

 elevi la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, clasa a X-a B 
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decât pe vale și am găsit explicația cu 

ajutorul profesorilor care ne-au spus despre 

inversiunile termice care se succed zilnic, 

pe văi staționând aerul mai rece care este și 

mai greu! Apoi, am găsit o fântână părăsită 

prilej pentru un nou și scurt popas cu care 

am aflat informații despre aceste meserii 

dispărute specifice meșterilor care sculptau 

odinioară ”budăi” de fântână.  

Ne-am continuat drumul și am intrat în 

satul Miroslava, îndreptându-ne către 

Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail 

Kogălniceanu”. Aici, grupul nostru s-a 

întâlnit cu cei 3 colegi de clasă originari din 

zonă și am intrat în ferma ”animalelor 

vesele”, unde doamna profesor Vasiliu ne 

aștepta oferindu-ne o prezentare generală a 

 fermei și a tradițiilor liceului. Apoi am 

intrat în padocul cailor unde am avut posibilitatea să aflăm importanța cailor de 

rasă și am urmărit în manej și pe micul hipodrom amenajat, măiestria dresajului 

acestora. Unii am avut posibilitatea să oferim cailor morcovi drept delicatesă. Am 

continuat vizita în fermă, la iepuri, caprine, bovine, porcine (rasa vietnameză, fără 

colesterol!!) și am exersat practic, la un simulator, mulsul manual al cornutelor. 

Pentru unii dintre noi chiar a fost o activitate curioasă. Toate acestea s-au 

desfășurat sub supravegherea profesorilor noștri și a celor din fermă. 

După încheierea vizitei la ferma foarte veselă a liceului din Miroslava ne-am 

îndreptat către muzeul școlar etnografic, adăpostit într-un vechi conac boieresc din 

secolul al XVIII-lea (Balș-Mavrocordat-Sturdza), unde am fost așteptat de dl prof. 

Dumitru Bunea, întemeietorul muzeului. Clădirea impozantă adăpostește în 12 săli 

un patrimoniu valoros despre tradițiile rurale din zonă. Colecțiile organizate pe 

domenii ne-a impresionat foarte mult, inclusiv povestea despre ”mitul Olgăi 

Sturdza”.  La ieșire dl diriginte ne-a rugat să exprimăm fiecare, cum putem ajuta 

agroturismul dezvoltare satului Miroslava. Evident că în primul rând noi am 

așteptat răspunsul de la colegii noștri din zonă. Ușor, ușor, ne-am dat seama că 

vizita noastră a fost o invitație la agroturism și o mișcare pentru o sănătate.  

Toate cele vizitate, observate, discutate, orice informație primită trebuie 

valorificată de către noi cei care vom opta la sfârșitul clasei a IX-a pentru 

specializarea în turism, una dintre specializările specifice liceului. La rugămintea 

d-lui diriginte unii dintre noi am postat feedback-ul acestei activități pe grupul 

clasei…Impresiile sunt diferite, dar toate sunt pozitive. Ne-am dat seama cum 
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anumite tradiții rurale vor dispare și rolul acestui muzeu școlar va crește în 

comunitatea respectivă. Chiar dacă drumul la întoarcere ne-a mai solicitat din nou 

efortul acestei zile, s-a meritat. La ultima oprire, pe dealul Galata, am făcut 

observări asupra văii Nicolina și a evoluției cartierului unde se află școala noastră 

(corpul B). Noi suntem satisfăcuți că am avut parte de o zi minunată din toate 

punctele  de vedere și mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă vizita noastră. 

Și nu uităm că am rămas datori cu morcovi și mere pentru căluții de la padoc! 

Promitem că vom reveni! 
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Două lucrări geografice rod al colaborării profesor-elev 
 

Ioana - Cristina Dobranici 
1 

 

 

Sub egida Colegiului Național „I. L. Caragiale” din București, în anul școlar 

2013-2014 au fost editate, în format electronic, două lucrări cu caracter geografic: 

„Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie” (2014) și „Mic dicționar 

geografic școlar cu superlative și singularități, Vol. I, Geografie fizică” (2014). 

Ambele volume au fost scrise de două grupuri destul de numeroase de elevi de la 

clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, coordonate de prof. dr. Ioan Mărculeț. 
 

  
 

Enciclopedia este structurată în două părți. În prima parte se evidențiază un Scurt 

istoric al Uniunii Europene, realizat de coordonator, iar în a doua parte sunt 

caracterizate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru realizarea celei de-a 

doua părți, fiecărui elev i-au fost alocate câteva țări, aceștia fiind responsabili cu 

extragerea informațiilor din diferite surse, conform unui model stabilit: Date 

generale (poziţia geografică, insulele componente, vecinii, suprafaţa, forma de 

guvernământ, limba oficială, sărbatoarea naţională, moneda și anul aderării la UE), 

Cadrul fizico-geografic (relieful, clima, hidrografia, asociaţiile biogeografice, 

solurile, resursele naturale și ariile protejate) și Repere demografice şi socio-

economice (numărul populaţiei, densitatea populaţiei, structura etnică, structura 

confesională, bilanţul natural, populaţia urbană, speranţa de viaţă, capitala,  
1
 elev la Colegiului Național „I. L. Caragiale”,  București 
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principalele oraşe, obiectivele turistice și PIB-ul). La finalul fiecărui stat a fost 

atașată o casetă în care se regăsește o prezentare succintă a capitalei: poziţia 

geografică, atestarea documentară, informații istorice, demografice, economice etc. 

Asupra lucrării, doamna lect. univ. dr. Mioara Clius, din Facultatea de Geografie 

din Universitatea București, s-a exprimat, în Prefață, astfel: „lucrarea [...] este un 

exemplu că în România anului 2014 se mai scrie din pasiune pentru geografie. 

Dincolo de titlul care ne duce spre un spațiu familiar, interesul cititorului este 

provocat chiar de la lectura numelor [...] un grup de elevi minunați care au pășit 

cu naturalețe și entuziasm din băncile școlii direct în lumea științei. [...] este o 

lucrare care trebuie citită și păstrată! De ce? Pentru că este pentru prima dată 

când un grup de elevi aflați în pragul maturității empatizează cu dragostea 

profesorului lor pentru geografie, lasă deoparte ultimele gadget-uri și pornesc pe 

calea documentării și editării documentelor științifice”. 

Volumul „Mic dicţionar geografic şcolar cu superlative şi singularităţi, Vol. 

I, Geografie fizică” (2014), dezvoltă tematica din lucrarea „Mic dicţionar 

geografic şcolar”, realizată în anul 2012. Față de precedentul volum, în cel actual 

se pune accentul pe partea destinată superlativelor și singularităților geografice. În 

acest demers, un rol important l-au avut elevii, ei fiind implicați în identificarea și 

caracterizarea lor. Definirea științifică a termenilor de geografie a revenit strict 

coordonatorului și doamnei dr. Cătălina Mărculeț, din Institutul de Geografie al 

Academiei Române (participantă și la realizarea enciclopediei statelor Uniunii 

Europene).  

Despre dicționar, în Prefață, doamna profesor dr. Steluța Dan, Inspector 

General în Ministerul Educaţiei Naționale – Specialitatea Geografie, a scris: „este 

o lucrare de tip enciclopedic, cu siguranță primită cu interes, atât de profesorii de 

specialitate, de elevi, cât și de publicul larg. Lucrarea este cu atât mai valoroasă, 

cu cât abordează, denumiri din domeniul geografiei fizice, având și un caracter 

interdisciplinar”. 

În încheierea expunerii noastre, precizăm numele elevilor implicați în cele două 

proiecte, în ordine alfabetică: Florin Cătălin Bogiu, Diana-Maria Buf, Monica 

Bulai, Ștefania Burnaz, Diana Maria Cotorobai, Valeria Chele, Stefania Di 

Pucchio, Ioana-Cristina Dobranici, Mihai-Tudor Enăchescu, Florin Găină, Ana-

Maria Gheorghiu, Victor Florentin Ilie, Georgiana-Claudia Moroz, Natalia-

Veronica Oanță, Oana-Bianca Salop, Miruna Ana-Maria Scarlatache, Ana-Maria 

Stan și Andreea Roxana Vijulan. 
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Comuna Miroslava, județul Iași - între sistematizarea comunistă și  

redefinirea neo-capitalistă actuală 

 

Găină Alexandra-Gabriela
1 

 

 

Comuna Miroslava este situată în sud-vestul municipiului Iași la doar 2 km 

de limita administrativă a acestuia (figura 1) și se întinde pe o suprafață de 82,57 

km
2
. Din punct de vedere geomorfologic comuna Miroslava se desfășoară pe 

Depresiunea de contact Bârnova-Voinești, cu altitudinile cele mai mici pe șesul 

aluvial al Bahluiului (cca 40 m la nord-vest de Uricani) și cu altitudinile maxime 

pe interfluviul Bahlui-Nicolina, peste 150-180 m. (180 m Dealul Miroslava). 

Numele satului și comunei provine, cel mai probabil, de la antroponimul Miroslav 

(Obreja,1977). Administrativ comuna este compusă din 13 sate, majoritatea lor  

datând din secolele XV-XVI. Cele mai nou întemeiate sate sunt Dancaș (1820) și 

Valea Ursului (1864). În vremea regimului comunist o mare parte din satele 

comunei fiind foarte mici și slab dotate edilitar au fost propuse dezafectării. 

Populația comunei a crescut lent până în 2002, când au fost înregistrați 8073 

locuitori, pentru ca la recensământul din 2011 populația  să crească la 11.958 

locuitori, înregistrându-se un spor de 3885 locuitori în 9 ani! Densitatea populației 

a crescut de la 97,8 loc/km
2
 (2002) la 144,8 loc/km

2 
(2011).  

 

    
Figura 1. Poziția geografică a comunei Miroslava în județul Iași și ca zona de interfluviu între bazinele Bahlui și 

Nicolina, în lungul DJ 248A (Sursa hărților: www.google.com  ) 

 

Acest spor demografic s-a datorat în special fenomenului de dezindustrializare al 

Iașiului și a stabilirii reședinței pentru mulți locuitori în proximitatea orașului, în 

mediul rural, dar și dezvoltării comerciale din lungul DE 583.  
1 

Elevă la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași – clasa a X-a C. Coordonator științific prof. dr. 

Viorel Paraschiv 

http://www.google.com/
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Mobilitatea pendulară a populației era în 1977 de peste 1000 de persoane, fiind 

inferioară în perioada actuală, când formele de navetism nu cuprind mai mult de 

700 de persoane. Astfel comuna Miroslava se încadrează teritorial în axele 

periferice cu potențial de dezvoltare dinamic (Groza și col., 2012). Au explodat 

proiecte imobiliare rurale cu case la curte și chiar blocuri de locuințe în toate satele 

comunei, pe fondul impozitelor mai reduse și a liniștei proverbiale rurale. 

Construirea variantei ocolitoare rutiere a Iașiului ( VO 28D - breteaua vest de 

centură) între DE 583/DN 28  –  DJ 248A - DJ 248 (care leagă satele Uricani -

Valea Ursului - Lunca Cetățuii) a favorizat și mai mult dezvoltatorii imobiliari din 

zonă. Practic această șosea traversează pe direcția nord-sud toată comuna. Corelat 

cu modernizatea DJ 248, Iași-Buhăiești, racordat la DN 15D, Vaslui-Buhăești-

Negrești-Roman, toate satele comunei au legături rapide cu orașul Iași, inclusiv 

cele mai îndepărtate, cum sunt Brătuleni și Vorovești, legate printr-un drum 

modernizat prin Programul pentru dezvoltare rurală Sapard de DJ 248 A.  

Analiza istorică. În perioada comunistă prin programul național de creștere 

a gradului de urbanizare prin sistematizarea așezărilor rurale din zonele 

preorășenești să urmărea accelerarea procesului și eliberarea unor noi terenuri ale 

fostelor sate ”sistematizate” adică desființate ”la analiza sistematizării teritoriului 

trebuie să facem o succintă trecere în revistă a modului cum au apărut acestea” 

(Mihăilescu, Rotar, 1984). Schița de sistematizare a satului Lunca Cetățuii, aflat în 

comuna vecină, Ciurea, realizată în 1976, prevedea atingerea standardelor urbane 

în maxim 15 ani (Mihăilescu și col, 1984:110). Numai că cele 4000 de apartamente 

propuse a se construi au fost racordate la rețeaua Combinatului de Utilaj Greu Iași, 

societate care a intrat în tranziția economiei de piață și nu mai putea susține un 

asemenea balast social proiectat în mentalitatea colectivistă. Datorită poziției 

geografice, relief colinar și departe de calea ferată, comuna Miroslava nu a avut 

parte de tratamentul altor comune suburbane ale Iașiului, unde s-au construit 

cartiere-dormitor pentru clasa muncitoare, cum sunt cazurile: Dancu, Tomești 

(vale) și Lunca Cetățuii.  

Între 2002-2011, pe durata a doar 9 ani, unele sate ale comunei Miroslava 

care erau aproape stinse, propuse dezafectării până în 1989, s-au dezvoltat 

puternic, renăscând practic în ultimii ani: Valea Adâncă, Valea Ursului și Horpaz. 

Studiu de caz. Evoluția spațială și temporală a satelor comunei Miroslava a 

fost dificilă în unele perioade istorice, reflectând realitatea economico-socială a 

vremurilor. Construirea unor fabrici moderne la Miroslava,  Brătuleni, Balciu și pe 

DE 583/DN 28 –în zona administrativă a comunei - a generat o dezvoltare rapidă a 

comunei și din punct de vedere urbanistic. Fabrica de componente auto ”Delphi” 

de la Brătuleni are cca 2000 de angajați, ce-i drept majoritatea din municipiul Iași. 

Alte firme economice cu un număr important de salariați sunt: ”National Paints” 

din Miroslava producător de vopsele, fabrica de mobilă ”Indecasa” din Balciu și 
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cele din platforma industrială a DE 583, respectiv: ”Avi-Top” creșterea și 

industrializarea păsărilor, ”Zeelandia” industria aditivilor alimentari și cele 4 mari 

companii comerciale cu vânzare: ”Arabesque”, ” Metro”, ”Dedeman” și ” Black 

Sea”. În domeniul serviilor s-a dezvoltat foarte mult zona turistică de lângă lacul 

Iezăreni (hotel ”Capitol”) de la Horpaz. Perspective bune pentru turism are și lacul 

de la Ciurbești cu 154 ha luciu de apă care posedă o bază nautică care ar putea fi 

refăcută și cu utilizare multiplă recreativ-turistică pentru pescuit. 

Satele Miroslava și Balciu sunt practic un singur corp iar tendința imediat 

următoare va determina unificarea spre sud a satelor Balciu și Valea Adâncă (fig. 

1). 

Satul Valea Adâncă este situat cel mai aproape de municipiul Iași, cu care se 

învecinează direct, doar o singură stradă despărțindu-le (figura 1). A fost un sat 

mic pe toată durata secolului al XX-lea (tabel 1) doar construirea unui siloz pentru 

cereale în anii 1970 a determinat o stabilitate demografică a populației așezării. 
 
                  Tabel 1 – Evoluția demografică a satului Valea Adâncă (datele: Obreja, 1977 și Bulbașa, 2009) 

1912 1930 1966 1977 2011 

150 loc. 151 loc. 276 loc. 299 loc. 973 loc. 

 

Constatăm cum schimbarea politicilor economice și a regimului politic de 

după anul 1989 au făcut ca în doar 23 de ani, un sat propus dezafectării să devină 

cel mai important sat din comuna Miroslava, înregistrând creșteri demografice de 

peste 300% între anii 1977-2011(figura 2). 
 

 
Figura 2 – Evoluția demografică a satului Valea Adâncă în perioada 1930-2012 

 

Satul Valea Ursului este un sat liniar dezvoltat în lungul DJ 248 A (figura 3), 

drum străjuit de stejari seculari și pini monumentali. În anul 1989 în sat mai erau 

24 de gospodării, situate pe partea dreaptă a DJ 248 A. La intrarea dinspre 

Miroslava impresionează cele 7 exemplare de pin  (Pinus sylvestris) cu vârsta de 

100 ani iar, apoi, cele 6 exemplare de stejar (Quercus robur), cu vârsta 250 ani, 

situate lângă șosea peste drum de biserica nouă (Ipate, 2013), care sunt moștenire 
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din vechii codri sau de la clădiri monumentale care au existat în urmă cu peste un 

secol. 
 

 
Figura 3. Satul Valea Ursului (Sursa: Map data© 2014 Google) 

 

Practic creșterea numerică și evoluția satului Valea Ursului a fost extrem de 

lentă pe durata secolului al XX-lea (tabel 2), abia după 1990 înregistrându-se un 

adevărat boom demografic și teritorial (figura 3, 4). 

Indicele de înnoire edilitară în comuna Miroslava a fost calculat folosind 

formula (Ilinca, 1999): I îe = (N+r).100/Tc ; în care N = numărul caselor nou 

construite după 1990; r = numărul renovărilor totale; Tc = numărul clădirilor 

actuale în 2013.  Acest indice are valori diferite în funcție de mai mulți factori 

sociali și economici. Evident că infrastructura de transport și vecinătatea orașului 

Iași au făcut ca la Valea Adâncă acest indice să aibă valoarea cea mai mare (94), 

urmat de Valea Ursului (83,4), Miroslava (69,5) și Horpaz (63).  
 
Tabel 2. Evoluția numerică a populației satului Valea Ursului (datele: Obreja, 1977 și Bulbașa, 2009) 

1912 1930 1966 1977 2011(estimat) 

59 loc. 98 loc. 101 loc. 108 loc. 256 loc. 
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Figura 4. Evoluţia numerică a populaţiei satului Valea Ursului între 1912-2011  
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Valorile cele mai reduse ale indicelui de înnoire edilitară sunt înregistrate în 

satele cele mai depărtate de orașul Iași dar și de centrul comunal, fiind sate fără 

infrastructură suficientă și cu poziție geografică periferică față de culoarele de 

transport public: Proselnici, Ciurbești, Dancaș și Găureni, cu valori cuprinse între 

18 și  30,9 (tabel 3). 
 

          Tabel 3. Indicele de înnoire edilitară în comuna Mirolsava 

Numele satului Numărul locuințelor 

(gospodăriilor) 

I îe Procent 

 creștere (%) 

1990 2013 

Miroslava 300 985 69,5 328 

Valea Adâncă 82 1364 94 1663 

Valea Ursului 24 145 83,4 604 

Horpaz 233 629 63 269 

Uricani 220 340 35,3 54 

Cornești 140 234 40,17 67 

Ciurbești 272 343 20,7 26 

Balciu 113 200 43,5 77 

Proselnici 146 178 18 22 

Brătuleni 86 164 47,6 91 

Găureni 65 94 30,9 45 

Dancaș 60 82 26,8 37 

Vorovești 240 352 31,8 47 

 

  Concluzii. Evoluția celei mai mari comune, după populație, din județul Iași 

spre urbanizare are mai multe dominante spațial-teritoriale, în primul rând satele 

care se învecinează direct cu municipiul Iași, Valea Adâncă și Miroslava, vor avea 

o evoluție rapidă urbană. Ele vor fi înglobate municipiului Iași drept cartiere sau 

vor evolua prin urbanism independent. Satul Balciu formează deja corp comun cu 

Miroslava și observăm tendința de unificare viitoare cu Valea Adâncă, care este și 

o perspectivă imediată a Planului urbanistic general al comunei Miroslava. 

Înnoirea edilitară este rezultatul evoluției din ultimii 24 de ani a comunei, cu 

infrastructura de transport modernizată, prin dezvoltarea economică care au creat 

locuri de muncă stabile, dar și ca efect al lucrului în străinătate a locuitorilor. 

Dezvoltatorii imobiliari au fost cei mai avantajați de modernizarea infrastructurii 

de transport care tranzitează comuna (VO 28 D și DJ 248, mai ales)  aspect vizibil 

peste tot în peisajul construit în ultimii 10-15 ani. Dacă pornim de la taxonomia 

descrisă de Jaquelin Beaujeau Garnier și George Chabot (1963, citată de Ilinca 

1999) zona suburbană analizată ar fi de tipul dormitor, care alimentează curenții de 

migrație zilnică (navetism)! Analiza navetismului la ultimul recensământ (2011) 

arată însă un regres al acestuia din sectoarele secundar și terțiar (industrie și 

servicii), majoritatea formelor actuale de navetism fiind în educația secundară și 
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universitară. Asistăm mai curând la încadrarea comunei în taxonomia zonelor 

semirezidențiale  și industrial - comerciale și agrare de tip suburban. Toate aceste 

considerații sunt dovezi ale modificărilor structurale, demografice și economico-

sociale, în evoluția zonei suburbane din zona metropolitană a municipiului Iași, 

comuna Miroslava fiind un bun exemplu dintre cele cu evoluție rapidă. 
 

 

 

 

 

Bibliografie 

Bulbașa, V., (2009), Monografia comunei Miroslava, județul Iași. Istorie și actualitate. Editura 

Kolos, Iași 

Groza, O., Țurcănașu, G., Rusu, A., Tudora, D., Muntele, I., (2012), Coeziune teritorială și 

disparități în Moldova. Editura Universității ”Al.I. Cuza”, Iași 

Ilinca, N., (1999), Geografia urbană. Editura Atlas Multimedia, București 

Ipate D.,E., (2013), ” Aplicația practică pe teren în cadrul Cercului Pedagogic nr. 2 – filiera 

tehnologică – al profesorilor de geografie ieșeni din  09 iunie 2013”, în revista Repere 

geografice, nr. 8. Editura Pim, Iași     
Mihăilescu, C., Rotaru, A., Serea, E., Lupu, G., Anistoroae, D., (1984), ”Modelarea urbană a 

satelor situate în zona preorășenească a municipiului Iași” în Buletinul Societății de Geografie 

din România, vol.VII, București  

Obreja, A., (1979), Dicționar geografic al județului Iași. Editura Junimea, Iași 

Susai, Ș., (2013), Comuna Miroslava. Despre locuri și oameni. Editura Masterprint, Iași 

Ungureanu, A., (1980), Orașele din Moldova. Studiu de geografie economică. Editura 

Academiei, București 

www.primariamiroslava.ro/docs/monografia_miroslava_2014.pdf  

www.miroslava.wiki.ro 

www.zmi.ro  

 

 

 

Notă 

Lucrarea a fost prezentată la Concursul național de comunicări științifice ale elevilor de liceu, 

faza județeană Iași, desfășurată la C.C.D. în 12 iunie 2014. A  fost evaluată și a primit mențiune 

la secțiunea Geografie umană. 
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 VI. ANALIZE, EVENIMENTE ȘI MANIFESTĂRI GEOGRAFICE 

 

 

Analiza concursurilor școlare cu reflectare națională și internațională 

desfășurate în anul școlar 2013-2014 la Iași 
  

 

Mihaela Lesenciuc
1 

 

 

1. Concursul național de geografie – faza județeană. A avut loc în data de 15 

martie la Școala gimnazială ”Otilia Cazimir” Iași.Au participat, în total, un 

număr de 65 de profesori de geografie (Comisia județeană, Comisia de 

contestații și profesori evaluatori), un număr de 40 de cadre didactice de alte 

discipline (conform metodologiei pentru asigurarea asistenței elevilor în sălile 

de concurs, profesori de la școala gazdă, Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” 

și Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași) și un număr de 202 elevi, 

număr comparabil cu cel din anii anteriori. 
 

 
 

  La clasa a VIII-a se înregistrează, în fiecare an, cel mai mare număr de 

elevi participanți. Din cei 56 de elevi participanți, aproximativ 70% sunt din 

municipiul Iași,  4 din Pașcani, 2 din Tg. Frumos și 14 din mediul rural (școlile 
 1 

inspector școlar de geografie la I.Ș.J. Iași. Profesor dr. la Colegiul Național ”Emil Racoviță”  

Iași. E-mail: geomihaela2000@yahoo.com  

mailto:geomihaela2000@yahoo.com
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gimnaziale Dancu, Maxut - Deleni, Moțca, Comarna, Conțești – Valea Seacă, 

Erbiceni, Cotnari și Glodenii Gândului - Țibănești). Au fost premiați un număr de 

29 de elevi, inclusive elevi de la Școala Dancu (un premiul II și o mențiune), 

Moțca (un premiu III), Maxut  (2 mențiuni),  Conțești și Comarna  (fiecare cu câte 

o mențiune). 

La clasa a IX-a au fost premiați un număr de 27 de elevi, singura participare 

din afara municipiului Iași obținând și un merituos premiu II ( Liceul Tehnologic 

“V. M. Craiu” Belcești, profesor coordonator prof. Mihai Ciprian). 

La clasa a X-a au fost premiați un număr de 24 de elevi, două mențiuni 

fiind obținuite de elevi de la Colegiul Tehnic ”CF Unirea„ Pașcani, profesor 

coordonator Elefteriu Crina. 

La clasa a XI-a au fost premiați un număr de 27 elevi din Iași, Hîrlău 

(Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” – prof. Olenic Alina) și Pașcani (Liceul 

Teoretic ”Miron Costin” - prof. Buruiană Daniela). Au mai participat elevi de la 

Colegiul Tehnic ”CF Unirea” Pașcani și Liceul Teoretic ”Ion Neculce” Tg. 

Frumos. 

La clasa a XII-a au fost premiați un număr de 22 de elevi din municipiul 

Iași, din Hârlău (Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Hîrlău – prof. Olenic Alina 

obținând un merituos premiu II) și Pașcani (de la Colegiul Tehnic” C.F. Unirea” 

un elev, coordonat de prof. Marcu Carmen obținând mențiune). Au mai participat 

trei elevi de la Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” din orașul Podu Iloaiei. 

Din municipiul Iași cele mai multe premii și mențiuni, 57%, s-au îndreptat 

către patru unități de învățământ (tabel 1): 

- COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI (20 de elevi 

premiați) 

- COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ” IAȘI (20 de elevi 

premiați) 

- COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” IAȘI (18 de elevi 

premiați) 

- COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI (16 de elevi premiați). 

În total un număr de 36 de profesori au coordonat pregătirea elevilor care au 

performat în domeniul geografiei, obținând rezultate deosebite la olimpiada 

județeană de geografie (tabel 1). 

 

 

 

 



162 

 

Tabel 1 – rezultate finale centralizate pe profesori 

NR. 

CRT. 

PROFESOR 

COORDONATOR 

UNITATEA ȘCOLARĂ NUMĂR 

TOTAL DE 

PREMII ȘI 

MENȚIUNI 

1 IANCU SIMONA COLEGIUL NAȚIONAL ”C. NEGRUZZI” IAȘI 16 

2 FISCUTEAN DORIN COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI 12 

3 NEGREA-VĂCĂRIȚA 

MARGARETA 

COLEGIUL NATIONAL ”M. EMINESCU” IAȘI 11 

4 LESENCIUC MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ” 

IAȘI 

9 

5 GROZAVU FLORENTINA COLEGIUL NAȚIONAL ”M. EMINESCU” IAȘI 7 

6 HRISCU CONSTANTIN COLEGIUL NAȚIONAL ”G. IBRĂILEANU” IAȘI 6 

7 ALEXA GEORGE COLEGIUL DE ARTĂ  ”O. BĂNCILĂ”  IAȘI 6 

8 IORDACHE SILVIU COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ” 

IAȘI 

6 

9 CAZAMIR FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ”' 

IAȘI 

5 

10 FISCUTEAN CORNELIA COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI 4 

11 IANCU FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL 'C. NEGRUZZI' IASI 4 

12 OLENIC ALINA COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” 

HÎRLAU  

4 

13 MAȘTALERU 

CONSTANTIN 

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV NR. 1 

IAȘI 

4 

14 VILCU VALERIU LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ ”GR. 

MOISIL”  IAȘI 

3 

15 DUMITRAȘCU BOGDAN COLEGIUL NATIONAL ”G. IBRĂILEANU” IAȘI 3 

16 PAPAGHIUC LIDIA LICEUL TEORETIC ”AL. I. CUZA” IAȘI 3 

17 DĂSCĂLESCU FLORIN 

 

LICEUL  TEORETIC ”DIMITRIE CANTEMIR” 

IAȘI 

 

2 

18 HADARAG MARNELA 

 

LICEUL TEORETIC ”MIRON COSTIN” IAȘI 

 

2 

19 GHEORGHITA 

CONSTANTIN 

 

COL. TEHN. DE ELECTR. SI TELEC. ”GH. 

MÂRZESCU” IAȘI 

2 

20 NECULAU CARMEN 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” 

DANCU  

 

2 

21 ȘOVA ADRIAN - MARIUS 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ. MAXUT - DELENI  

 

2 

22 ELEFTERIU CRINA 

 

COLEGIUL TEHNIC ”C.F. UNIREA” PAȘCANI 

 

2 

23 LOBODAN ANCA 

 

LICEUL TEORETIC ”AL. I. CUZA” IAȘI 2 

24 DIMITRIU ANCA 

 

LICEUL  TEORETIC ”DIMITRIE CANTEMIR” 

IAȘI 

 

1 

25 MIHAI CIPRIAN 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”V. M. CRAIU” 

BELCEȘTI 

1 

26 COMAN DANA 

 

LICEUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU” IASI 1 

27 CREȚU DUMITRU 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL 

BUN" IAȘI 

1 
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28 ISACHE MIHAELA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȚCA  

 

1 

29 PÂSLĂ ANCA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OTILIA CAZIMIR” 

IASI 

 

1 

30 SAMOILĂ DANIELA 

 

COLEGIUL ”RICHARD WURMBRAND” IASI 

 

1 

31 MELINTE DANA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMARNA 

 

1 

32 STAVARACHE OANA 

PETRONELA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONȚEȘTI – VALEA 

SEACĂ 

 

1 

33 ȚÎRCĂ CRISTINEL 

 

COLEGIUL NATIONAL ”G. IBRĂILEANU” IASI 1 

34 PAVEL MIHAELA 

 

LICEUL TEORETIC ”V. ALECSANDRI” IASI 

 

1 

35 BURUIANĂ DANIELA 

 

LICEUL TEORETIC ”MIRON COSTIN” 

PAȘCANI  

 

1 

36 MARCU CARMEN SILVIA 

 

COLEGIUL TEHNIC ”C.F. UNIREA” PAȘCANI 

 

1 

 

2. ETAPA NAȚIONALĂ. S-a desfășurat la Bacău, în luna aprilie 2014. Lotul 

județului Iași s-a clasat pe locul 6 la nivel național, cu 82,74 puncte (după 

Suceava, Galați, București, Hunedoara, Bacău). Rezultatele elevilor sunt 

redate în tabelul 2. 

Tabel 2. Rezultate elevi la Olimpiada națională de la Bacău 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevilor 

Clasa  Unitatea 

şcolară de  

provenienţă 

Loc 

clasamen

tul 

național 

Premiul 

obținut 

Profesorul 

care l-a 

pregătit 

LOT 

național 

1. Foșalău 

Cristian 

Manuel 

VIII C.N. ”Emil 

Racoviță” 

Iași 

7 
Mențiune 

MEC 

Lesenciuc 

Mihaela  

  

2. 
Doboș 

Teodora 

IX C.N. ”C. 

Negruzzi” 

Iași 

5 
Mențiune 

SGR 
Iancu Simona 

  

3. 
Dinter Oliver 

Valentin 

X C.N. ”Mihai 

Eminescu” 

Iași 

8 
Mențiune 

MEC 

Grozavu 

Florentina 

  

4 
Brânzilă 

Emanuel 

X C.N. ”Emil 

Racoviță” 

Iași 

13 
Mențiune 

SGR 

Lesenciuc 

Mihaela  

  

5 

Amironesei 

Aura Elena 

XI 
Colegiul 

Național 

Iași 

11 
Mențiune 

SGR 

Fiscutean 

Dorin 

Calificat 

lot etapa 

internați-

onală 

6 Rusu Ioana XII C.N. ”Mihai 33 - Văcărița   
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Eminescu„ 

Iași 

Negrea 

Margareta 

7 
Ivan Adrian 

Theodor 

XII Colegiul 

Național 

Iasi 

22 
Mențiune 

SGR 

Fiscutean 

Dorin 

  

  

Elevii au fost însoțiți, încurajați și sprijiniți în toate problemele apărute pe durata 

deplasării la Bacău, de prof. Dana Coman – Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași. 

3. ETAPA INTERNAȚIONALĂ. La etapa internațională desfășurată la 

Cracovia -  Polonia, în luna august, a participat eleva Amironesei Aura Elena 

de la Colegiul Național Iași, coordonată de domnul profesor Fiscutean Dorin. 

Aura a obținut medalia de argint. Lotul României s-a clasat pe locul III la nivel 

mondial și locul I în Europa cu un total de două medalii de aur, una de argint și 

una de bronz. Cei patru elevi ce au reprezentat țara noastră au fost pregătiți în 

Iași, în perioada 25 iulie – 6 august, de către domnii prof. Fiscutean Dorin și 

Cornelia, doamna profesor însoțind lotul României la Cracovia. 

 

II. CONCURSUL NAȚIONAL  ”TERRA” 
1. ETAPA JUDEȚEANĂ 

Cea de-a doua ediție a concursului național ”Terra”, etapa județeană s-a 

desfășurat în data de 29 martie, la Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași. 

Consatatăm cu bucurie participarea unui număr foarte mare de elevi de 

gimnaziu pasionați de geografie, elevi care au obținut la etapele locale peste 80 de 

puncte. Astfel, în acest an, au participat, la această etapă, un număr de aproape 400 

de elevi, 36 profesori evaluatori și 25 profesori asistenți (a mobilizat și un număr 

de 15 studenți geografi pentru asistență). 
 

 
Figura 2 .Statistica elevilor participanți la faza județeană a concursului național ”Terra” 
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Au participat elevi din Iași, Pașcani ( Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” 

„Iordache Cantacuzino”, Colegiul Tehnic de ”Căi Ferate Unirea”) și Târgu  

Frumos (Școlile Gimnaziale. “Garabet Ibrăileanu”  și ”Ion Creangă”) precum și 

numeroși elevi din mediul rural  de la școlile gimnaziale din:  Comarna, Dancu, 

Moțca, ”Constantin Erbiceanu” – Erbiceni, Popricani, Vînători - comuna 

Popricani, Satu Nou, Podolenii de Sus, Glodenii-Gândului, Topile, Moșna, Sinești, 

Valea Seacă, Osoi, Bârlești,  Ruși, Golăiești și liceele tehnlologice „V. M. Craiu” 

Belceşti și Cozmești. 
 

Tabel 3. Statistica premiilor obținute de profesorii coordonatori 

NR. 

CRT. 

PROFESOR 

COORDONATOR 

UNITATEA ȘCOLARĂ NUMĂR 

TOTAL DE 

PREMII ȘI 

MENȚIUNI  

1 IANCU SIMONA COLEGIUL NATIONAL 'C. NEGRUZZI' IASI 23 

2 FISCUTEAN CORNELIA COLEGIUL NATIONAL IAȘI 17 

3 

ACATRINEI ELENA 

COLEGIUL NATIONAL 'M. EMINESCU' IASI / 

LICEUL TEORETIC DE 

INFORMATICA”G.MOISIL” 

12 

4 ȘIPOTEANU ANCA COLEGIUL NATIONAL IAȘI 9 

5 CAZAMIR FLORIN COLEGIUL NATIONAL 'EMIL RACOVITA' IASI 7 

6 DUMITRAȘCU BOGDAN COLEGIUL NATIONAL 'G. IBRAILEANU' IASI 7 

7 LESENCIUC MIHAELA COLEGIUL NATIONAL 'EMIL RACOVITA' IASI 6 

8 IANCU FLORIN COLEGIUL NATIONAL 'C. NEGRUZZI' IASI 5 

9 CREȚU DUMITRU SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL 

BUN" IAȘI 

5 

10 MELINTE DANA 

 

SCOALA GIMNAZIALA COMARNA 5 

11 HADARAG NECOARĂ 

MARNELA LICEUL TEORETIC ,,MIRON COSTIN,, IAŞI 

5 

12 DANA COMAN 

 

LICEUL PEDAGOGIC 'V. LUPU' IASI 4 

13 DUMITRASCU CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “D.A. STURDZA” IAȘI 3 

14 PAVEL MIHAELA 

 

LICEUL TEORETIC ”V. ALECSANDRI„ IASI 

 

3 

15 NEGREA-VACARITA 

MARGARETA 

COLEGIUL NATIONAL ”M. EMINESCU„ IASI 3 

16 TOFAN VLADEANU 

GHEORGHE SCOALA GIMNAZIALA  “I. SIMIONESCU” IASI 

3 

17 NECULAU CARMEN 

 

SCOALA GIMNAZIALA ' STEFAN CEL MARE' 

DANCU IASI 

 

2 

18 LOBODAN ANCA 

 

LICEUL TEORETIC 'AL. I. CUZA' IASI 2 

19 MOVILA ANDREEA LICEUL  TEORETIC 'DIMITRIE CANTEMIR' 

IASI 

 

2 

20 MARCU CARMEN SILVIA 

 

COLEGIUL TEHNIC C.F. UNIREA PASCANI 

 

2 
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21 ISACHE MIHAELA 

 

SCOALA GIMNAZIALA MOTCA IASI 

 

2 

22 

ARNĂUTU MIHAELA 

SCOALA GIMNAZIALA VERONICA MICLE / 

GEORGE COȘBUC IAȘI 

2 

23 CUCUTEANU STEFANIA ŞC. GIMN. “ŞTEFAN BÂRSĂNESCU” IAŞI 2 

24 PAVEL IACOB ȘCOALA ”ION CREANGA”TG. FRUMOS 2 

25 AMIRONESEI DENISA SCOALA GIMNAZIALA ,,GH. MÂRZESCU”IAŞI 2 

26 GROZAVU FLORENTINA COLEGIUL NATIONAL 'M. EMINESCU' IASI 1 

27 STAVARACHE OANA 

PETRONELA 

 

SCOALA GIMNAZIALA CONTESTI IASI 

 

1 

28 AXINTE ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALA  BÎRLESTI 1 

29 PAFTALA TEODORA 

MADALINA ȘC. GIMNAZIALĂ „V. COSTACHI” - SINEȘTI 

1 

30 VÎNTU MONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUŞI – BELCEȘTI 1 

31 STEVA DOINA ȘCOALA ”ELENA CUZA” IAȘI 1 

32 IVAN ELENA ŞC.GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI, COM.POPRICANI 1 

33 TATARU RADU LIC. TEHNOLOGIC ”M. BUSUIOC” PAȘCANI 1 

34 ROMANESCU GABRIELA ŞCOALA ”B.P.HAŞDEU”IAŞI 1 

 

Elevii care au obținut, la această etapă premiul I, ca urmare a cumulării unui 

punctaj de peste 90 de puncte s-au calificat pentru etapa națională.  

Tabel 4. Elevi calificați la etapa  națională 

Nr. 

crt 

Elev(a) clasa Scoala/liceul/colegiul Prof. coordonator 

1 GHEORGHITĂ 

SEBASTIAN 

V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

2 TEACU MIHAIL 

SEBASTIAN 

V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

3 DUREA ȘTEFAN V C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” CAZAMIR 

FLORIN 

4 IBRIAN VLAD 

GABRIEL 

V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

5 VELNIC COSMIN V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

6 SUNGURU DENISA V C.N.” MIHAI EMINESCU” ACATRINEI 

ELENA 

7 GHERGHEL STEFAN V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

8 NASTASA VLAD V COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

9 POPA CĂTĂLIN V C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” LESENCIUC 

MIHAELA 

10 ROȘCA VICTOR V C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” LESENCIUC 

MIHAELA 

11 VITEL ALINA V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 

12 NEAGU RARES 

MIHAIL 

V LICEUL “V. ALECSANDRI “IASI MIHAELA PAVEL 

13 PUIU ANDREEA V SCOALA P.PONI  MIHAELA PAVEL 

  

1 VAMESU CALIN VI COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 
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2 MART ANDREI VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

3 POPA EDUARD 

ADRIAN 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

4 ISTRATE TUDOR VI COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU FLORIN 

5 LUPULEASA ANDREI 

MIRCEA 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

6 BARLIBA ANDREI VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

7 BÎȘCĂ TEONA VI C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” CAZAMIR 

FLORIN 

8 ROTAR MARIA 

ALEXANDRA 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

9 LOGHIN IOANA   VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”V. MICLE” 

IAȘI 

ARNĂUTU 

MIHAELA 

10 MUNTEANU IULIAN VI C.N.” MIHAI EMINESCU” ACATRINEI 

ELENA 

1 BUSUIOC RARES VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

2 ANTOCE SEBASTIAN VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

3 SOLOMON BIANCA VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

4 ROSU ANDREI VII LICEUL TEORETIC DE 

INFORMATICA”G.MOISIL” 

ACATRINEI 

ELENA 

5 CHIRITA ELENA VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

6 NISTOR GEORGIANA VII LICEUL TEORETIC,,MIRON COSTIN,, 

IAŞI 

HADARAG 

NECOARĂ 

MARNELA 

7 AGHIORGHIESEI ANA VII LICEUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU” 

IAŞI 

COMAN DANA 

8 SAFTA-ROMANO 

MARIA 

VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

9 CHIRILA IUSTINA VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

10 GURLUI OCTAVIAN VII COLEGIUL “ COSTACHE NEGRUZZI” IANCU SIMONA 

11 SAADE SANDRA VII COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 

  

2. ETAPA NAȚIONALĂ 

S-a desfășurat în data de 10 mai, la Colegiul Național Iași, etapă la care au 

participat un număr de 34 de elevi și 15 cadre didactice. Etapa a avut loc, conform 

regulamentului, în format online, lucrările elevilor fiind evaluate atât de o comisie 

județeană cât și la nivel național. Un procent de 70% dintre elevii participanți la 

etapa finală au obținut premii și mențiuni: 
 

Tabel 5. Rezultatele la etapa națională  

Nr. 

crt 

Elev Clasa Școala Prof. 

coordonator 

Punctaj 

etapa 

națională 

Premiu 

etapa 

națională 

1 VELNIC COSMIN V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 
93 II 

2 DUREA ȘTEFAN V C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” CAZAMIR 

FLORIN 
89 III 
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3 VITEL ALINA V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 
85 III 

4 TEACU MIHAIL 

SEBASTIAN 

V COLEGIUL NATIONAL SIPOTEANU 

ANCA 
84 M 

5 POPA CĂTĂLIN V C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” LESENCIUC 

MIHAELA 
83 M 

6 VAMESU CALIN VI COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
99 I 

7 ISTRATE TUDOR VI COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

FLORIN 
97 I 

8 POPA EDUARD 

ADRIAN 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
96 I 

9 MUNTEANU 

IULIAN 

VI C.N.” MIHAI EMINESCU” ACATRINEI 

ELENA 
94 II 

10 BARLIBA ANDREI VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
93 II 

11 BÎȘCĂ TEONA VI C.N.”EMIL RACOVIȚĂ” CAZAMIR 

FLORIN 
93 II 

12 LUPULEASA 

ANDREI MIRCEA 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
89 III 

13 MART ANDREI VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
86 III 

14 ROTAR MARIA 

ALEXANDRA 

VI COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
82 M 

15 ROSU ANDREI VII LICEUL TEORETIC DE 

INFORMATICA”G.MOISIL” 

ACATRINEI 

ELENA 
98 I 

16 SOLOMON 

BIANCA 

VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
97 I 

17 ANTOCE 

SEBASTIAN 

VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
94 II 

18 BUSUIOC RARES VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
90 II 

19 SAFTA-ROMANO 

MARIA 

VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
90 II 

20 CHIRITA ELENA VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
88 III 

21 SAADE SANDRA VII COLEGIUL NATIONAL FISCUTEAN 

MIHAELA 
88 III 

22 CHIRILA IUSTINA VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
83 M 

23 GURLUI 

OCTAVIAN 

VII COLEGIUL “ COSTACHE 

NEGRUZZI” 

IANCU 

SIMONA 
81 M 

 

Felicitări elevilor ieșeni precum și profesorilor coordonatori care au reușit să 

stârnească pasiunea și interesul acestora către acest domeniu al cunoașterii care ne 

„îmbogăţeşte” intelectual, ne ajută practic şi formează moral, cum puţine alte 

ştiinţe reuşesc să o facă. 

 

*** 
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La finalul anului școlar, în data de 16 iunie, a avut loc, în Aula ”Mihai 

Eminescu” din cadrul Universității ”Alexandru Ion Cuza” din Iași, premierea 

elevilor ieșeni cu rezultate merituoase la etapele județene ale olimpiadelor și 

concursurilor pe teme geografice (foto 1-5). 

În prezența reprezentanților Universității și ai I.S.J. Iași, a profesorilor de 

geografie din județul Iași și a numeroși părinți au fost premiați peste 300 de elevi 

de gimnaziu și liceu (foto 1), care au dovedit interes și pasiune pentru geografie, 

principala știință a interacțiunii globale dintre natură și societate  și care oferă 

suportul educațional cel mai larg și complex al înțelegerii dimensiunii actuale a 

mediului terestru. Toți elevii au primit diplome și cărți  de specialitate, Facultatea 

de Geografie sponsorizând evenimentul cu peste 500 de volume, investind, astfel, 

în cultura geografică a tinerei generații. Evenimentul continuă lista unor ample 

colaborări, desfășurate pe parcursul întregului an școlar, între învățământul 

geografic preuniversitar și cel academic din Iași, schimbul de experiență între cele 

două niveluri contribuind la creșterea calității în educația prin și pentru geografie.  
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Foto 1-5. Festivitatea de premiere a olimpicilor la geografie din județul Iași 
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Congresul EUGEO 2013: “Europe, what’s next? Changing geographies and 

geographies of change ” (5-7 septembrie 2013, Roma, Italia)  
 

 

Oana-Ramona Ilovan 
1 

 

EUGEO este Asociaţia Societăţilor de Geografie din Europa şi scopul său este „de a-i 

reprezenta pe membrii săi, de a coordona activităţi comune pentru avansarea cercetării şi 

educaţiei asupra Geografiei Europei şi de a promova studiul disciplinei Geografia Europei”.  

Congresul EUGEO 2013 a fost principala activitate a EUGEO în acest an şi, de aceea, cea 

mai mare parte a informaţiilor despre 

asociaţie a fost distribuită prin cele şapte 

newsletter-uri ale congresului. Aceastea 

au reflectat principalele activităţi în 

desfăşurare şi rezultatele obţinute. Cel 

de-al patrulea Congres EUGEO a avut 

loc la Roma, între 5 şi 7 septembrie 

2013, la Universitatea „La Sapienza” şi 

la Societatea de Geografie din Italia. 

Programul a inclus prezentări în plen, 

comunicări pe secţiuni, postere, dezbateri 

tematice, evenimente ştiinţifice şi de 

socializare care au găzduit experţi şi 

cercetători din întreaga lume, dar mai 

ales din Europa. Congresul a fost un 

mare succes şi „un impuls pentru Geografie în Italia şi în Europa”. Cu câteva sute de participanţi, 

congresul a fost foarte viu şi interesant. Mai mult de 450 de prezentări au fost incluse în 38 de 

secţiuni, în trei dezbateri tematice şi în patru secţiuni de prezentări în plen, iar aceasta a depăşit 

aşteptările organzatorilor.  

Comitetul Ştiinţific i-a inclus pe Sergio Conti, Gino De Vecchis, Franco Farinelli, Henk 

Ottens, Franco Salvatori şi pe Lidia Scarpelli. Comitetul de Organizare a fost reprezentat de 

Filippo Celata, Sandra Leonardi, Marco 

Maggioli, Filippo Randelli, Alessandro Ricci, 

Andrea Riggio, Claudia Robiglio, şi de 

Massimiliano Tabusi (coordonator).  

Prezentările în plen au putut fi urmărite şi 

online, pe website-ul congresului 

(www.eugeo2013.com). Acestea au fost 

susţinute de Vladimir Kolossov, Preşedintele 

Uniunii Internaţionale de Geografie, Institutul de 

Geografie, Academia Rusă de Ştiinţe (Rusia), de 

Anne Buttimer, fost Preşedinte al Uniunii 

Internaţionale de Geografie, University College 

Dublin (Irlanda), de Ron Boschma, CIRCLE, 

Lund University, Suedia, Utrecht University,  
1 

Lector univ. dr., Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Participanţi la Adunarea Generală  

(board meeting) a EUGEO, în Roma 

Participanţi la Congresul 

EUGEO 2013, Roma 

Prezentare în plen la Congresul EUGEO 2013, Roma 
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Olanda, de Peter Mehlbye, Director al Coordination Unit pentru Programul ESPON, Comisia 

Europeană etc. Unii dintre cei mai activi membri ai EUGEO au prezidat dezbaterile în plen (de 

exemplu, Henk Ottens, Preşedintele EUGEO şi Preşedintele Societăţii de Geografie din 

Danemarca, Gino De Vecchis, Preşedintele Asociaţiei Italiene a Profesorilor de Geografie, 

Sapienza Università di Roma) şi au ţinut discursuri: Ministrul Italian pentru Cultură şi Turism, 

Rectorul Universităţii „La Sapienza”, Primarul Romei, Preşedintele Societăţii de Geografie din 

Italia, Università di Torino etc.  

În plus, la congres, organizatorii au asigurat săli pentru întâlniri ale unor grupuri de cercetare. De 

asemenea, congresul a reprezentat un cadru în care au putut fi prezentate Societăţile de 

Geografie din Italia, membre ale EUGEO, precum şi revistele lor de specialitate: Associazione 

dei Geografi Italiani (Geotema); Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (J-Reading); 

Società Geografica Italiana (Bollettino della Società Geografica Italiana) şi Società di Studi 

Geografici (Rivista geografica Italiana).  

Rezumatele contribuţiilor prezentate la congres au fost publicate într-un volum cu ISBN ce 

a fost oferit participanţilor. 

În acest an, Adunarea Generală a EUGEO a avut loc tot la Roma, cu o zi înainte de 

începerea congresului. La Adunarea Generală, au participat persoanele delegate de către fiecare 

ţară (câte un reprezentant pentru fiecare Societate de Geografie). Eu am fost delegată de către 

Societatea de Geografie din România pentru a o reprezenta la această întâlnire. Organizatorii 

întâlnirii le-au oferit delegaţilor raportul anual pentru 2012 şi propunerile pentru perioada 2012-

2015. În Raportul anual pentru 2012 era precizat că „activităţile EUGEO în 2012 s-au concentrat 

asupra Adunării Generale şi Seminarului care au avut loc la Conferinţa Uniunii Internaţionale de 

Geografie din Cologne şi asupra pregătirilor pentru congresul bianual al EUGEO în 2013, din 

Roma. În Cologne, au fost aprobate modificări la Statutul EUGEO, astfel încât asociaţia are o 

structură mai simplă şi un Comitet Executiv cu mai puţini membri, şi s-a stabilit componenţa 

Adunării Generale. O altă decizie importantă a fost de a suspenda plata unei contribuţii anuale de 

către membri şi alocarea rezervelor financiare ale EUGEO pentru organizarea de activităţi, în 

special pentru congres şi seminarii”. În 2012, au fost adoptate o serie de politici pe termen mediu şi 

acestea au reprezentat punctele de interes ale Adunării Generale de la Roma. Persoanele delegate 

au discutat problemele enumerate mai jos (aşa cum apar în documentele oferite de organizatori şi 

pe care le-am completat eu însămi cu informaţii rezultatele în urma discuţiilor de la întâlnirea din 

2013, de la Roma):  

- Programul EUGEO privind activităţile regulate este limitat la o singură activitate pe an. În 

fiecare an, alternativ, va fi organizat un congres pe tema problemelor de interes geografic ale 

Europei şi un seminar asupra poziţiei Geografiei în Europa. De asemenea, în timpul congresului, 

va fi organizat un seminar cu scopul de a crea o serie regulată de întâlniri asupra poziţiei 

Geografiei/geografilor/societăţilor de Geografie din Europa. Seminarul va fi unul informal în anii 

când are loc congresul bianual al EUGEO şi va fi unul mai elaborat în ceilalţi ani. Tema 

seminarului va fi Starea Geografiei şi a Societăţilor de Geografie din Europa. Atât congresul, cât 

şi seminarul vor fi organizate doar de o societate de Geografie membră a EUGEO sau de un mic 

consorţiu de societăţi membre, cu suport limitat de la Comitetul Executiv sau de la Secretariatul 

General. S-a propus ca seminarul „extins” din 2014 să aibă loc la Conferinţa Regională a Uniunii 

Internaţionale de Geografie de la Cracovia, Polonia, şi ca următorul congres bianual al EUGEO, 

din 2015, să aibă loc în Ungaria, preferabil la Budapesta. Atunci când este posibil şi se preferă 

varianta de a organiza congresul/seminarul alături de un eveniment ştiinţific local sau de un 

eveniment al Uniunii Internaţionale de Geografie, se poate alege această modalitate de organizare, 
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dar EUGEO trebuie să se asigure că activităţile sale vor putea avea propria identitate atunci când 

sunt combinate cu alte evenimente.  

- O Adunare Generală a EUGEO va avea loc cu ocazia evenimentului anual al EUGEO. 

- Se va menţine comunicarea prin newsletter şi printr-un website simplu, cu link-uri spre 

paginile organizaţiilor membre. Opinia generală a fost că este necesar un efort mai mare pentru a 

atinge acest obiectiv.  

- Comitetul Executiv va încerca să organizeze susţinerea pentru iniţiative privind Geografia 

în Europa şi Geografia Europei, aparţinând membrilor sau grupurilor de membri. Aceste 

iniţiative sunt foarte bine venite şi trebuie făcute cunoscute Comitetului Executiv (o abordare de 

jos în sus a unor activităţi disparate). 

- În 2013, opinia generală a fost că trebuie menţinut un Comitet Executiv mic şi că ar fi 

necesar să fie adăugat un nou membru structurii actuale, în conformitate cu noul statut. Acest al 

cincilea membru ar putea fi un reprezentant al Royal Geographical Society din Marea Britanie, 

cea mai importantă Societate de Geografie din Europa întrucât are cel mai mare număr de 

membri (nu numai din Marea Britanie, ci şi din alte state ale lumii). 

- Având în vedere că EUGEO are o rezervă financiară bună, nu vor mai fi încasate 

contribuţii. Totuşi, s-a luat decizia de a cere societăţilor care vor deveni membre sa plătească taxă 

de membru pentru un an (ca o taxă de intrare). Henk Ottens este responsabil de managementul 

financiar al EUGEO. 

- Massimiliano Tabusi este responsibil 

cu partea tehnică şi cu a manageria conţinutul 

website-ului. La întâlnirea de board din 2013, 

el a propus ca website-ul să fie îmbinătăţit şi 

să fie creat şi un forum în cadrul acestuia, 

care să fie accesibil doar membrilor. M. 

Tabusi a solicitat ajutor pentru îmbunătăţirea 

website-ului, deci voluntarii sunt bineveniţi.  

- Societăţile de Geografie din Europa 

care încă nu sunt membre ale EUGEO vor fi 

invitate să adere. Prin urmare, s-a decis să fie 

trimise scrisori de invitaţie formale şi 

informale către preşedinţii acelor societăţi de 

Geografie. Scopul este ca EUGEO să aibă 

influenţă asupra acelor societăţi de Geografie şi asupra Geografiei din ţările respective.  

- S-a luat decizia că până în August 2015, Comitetul Executiv va avea următoarea 

alcătuire: Henk Ottens ca preşedinte (Dec. 2012-Dec. 2014), Massimiliano Tabusi ca secretar 

general, Zoltán Kovács şi Christian Vandermotten ca membri. 

Seminarul EUGEO 2013 privind starea Geografiei şi a Societăţilor de Geografie din Europa 

a avut loc tot pe 4 septembrie 2013, după Adunarea Generală. Principalele teme propuse pentru a fi 

discutate au fost următoarele: „găsirea unui echilibru între Geografia integrată şi tematică, adesea cu 

specializări inter- şi multidisciplinare; poziţia Geografiei ca disciplină de interes major în educaţia 

din şcoala primară şi gimnazială, şi ca disciplină de studiu atractivă; Geografia ca disciplină de 

importanţă crucială pentru probleme majore din societate, politică şi afaceri; necesitatea întăririi 

Geografiei la nivel instituţional în ceea ce priveşte cercetarea şi educaţia; noi modele geografice prin 

care să poată fi abordate schimbările majore din Europa (şi din lume); leadership, excelenţă şi 

vizibilitate între geografi şi strategiile societăţilor de Geografie (luând ca exemplu strategia reînnoită 

Participanţi la Seminarul EUGEO 2013, în Roma 
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a Royal Geographical Society)”. În acest an, seminarul a fost sub forma unei întâlniri informale în 

care au fost prezentate şi discutate exemple de bună practică. Membrii au prezentat şi discutat 

iniţiative care s-au concentrat asupra unei reorientări a educaţiei geografice în şcolile primare şi 

gimnaziale din Europa (conţinut, metode şi didactica), asupra unei reorientări a cercetării în 

Geografie spre teme majore (loc, spaţiu, regiuni, peisaje, mediu etc.) şi asupra aplicabilităţii în 

practică şi asupra unei modernizări a societăţilor de Geografie (scopuri, proiecte). Prezentările au 

fost realizate de reprezentanţi ai societăţilor de geografie din Danemarca, Spania şi Italia.  
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Simpozionul internațional Present 

Environment and Sustainable 

Development – ediția a IX-a 

 Viorel Paraschiv 
1 

 

Simpozionul este organizat în fiecare an în 

preajma zilei mondiale a mediului de către 

colectivul de mediu al Facultății de 

Geografie – Geologie din Universitatea 

”Alex. I. Cuza” Iași, în parteneriat cu 

Garda Națională de Mediu și Societatea de 

Geografie din România - Filiala Iași. 

Simpozionul este deschis participării 

specialiștilor și cercetătorilor din cele mai 

diverse domenii științifice din întreaga 

lume cu preocupări despre problematica 

mediului. În acest an au participat numeroși specialiști din România și Republica 

Moldova, alături de care au fost și tineri cercetători din: Armenia,  Bourkina  Faso, 

Camerun, Germania, Israel, Nigeria, Senegal, Sri Lanka și Tunisia (foto 1-2). O 

diplomă specială a fost acordată academicianului Ion Dediu de la Institutul de 

Ecologie și Geografie al Academiei de Științe al Republicii Moldova. Numeroasele 

secțiuni ale simpozionului au fost grupate în funcție de preocupările științifice ale 

participanților, din care amintim: Mediul atmosferic, Mediul hidrologic, 

Biodiversitate și protecție a mediului, Poluarea și tehnologii de mediu, 

Monitorizarea și protecția mediului, Impactul sistemic al utilizării terenurilor, 

Geomatică în cercetarea mediului, Riscuri naturale și antropice ș.a.  

Ca o noutate pentru tradiția simpozionului, începând din acest an, a fost 

secțiunea de ” Învățământ și educație pentru protecția mediului”, deschisă, mai 

ales, participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. La secțiunea 

această secțiune moderată de prof. dr. Mihaela Lesenciuc și prof. dr. Viorel 

Paraschiv, au fost înscrise un număr de 8 lucrări științifice, ale unor profesori din 

România și Republica Moldova, care au tratat aspecte curriculare și extrașcolare, 

proceduri de organizare și desfășurare, demne de a fi considerate exemple de bune 

practici. Din aceeași categorie a noutăților, de la această ediție a simpozionului, 

amintim că revista bianuală PESD este indexată DE GRUYTER OPEN, fiind o 

nouă recunoaștere a capacității sale științifice. Tot din categoria noutăților acestei  
1 
Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași. E-mail: vpv2014@yahoo.ro, membru în 

Comitetul de organizare al simpozionului 

mailto:vpv2014@yahoo.ro
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ediții amintim și parteneriatul cu Societatea de Geografie din România – Filiala 

Iași, care sperăm să devină obișnuință și cu materializări științifice prin 

participarea mai multor membri ai societății proveniți din învățământul 

preuniversitar. 

Aplicația practică de două zile a vizat obiective turistice din județele Iași, 

Botoșani și Suceava, pe un traseu extrem de interesant: Iași – Lețcani (Cimitirul 

Eroilor) – Tg. Frumos – Cotnari (vizită la S.C. Cotnari S.A.) – Hîrlău (vizită la 

Muzeul Viei și Vinului – foto 3) – Mănăstirea Coșula – Mănăstirile Vorona și 

Sihăstria Voronei (cu vizite locale) – Botoșani (vizită în centrul vechi, parcul, 

biserica Uspenia) – Ipotești (foto 4) - Suceava – Șcheia -  Fălticeni – Pădurea 

Moțca – Pașcani – Iași . 

 

   
 

   
  

Foto 1- 4. Aspecte din cadrul desfășurării simpozionului 

 

Vă așteptăm cu interes la ediția a X-a care va avea loc în iunie 2015! 
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Conferința națională anuală a  Societății de Geografie din România - Tulcea, 

29 mai - 1 iunie 2014 
 

Marlena-Păpușa Asaftei 
1 

 

 

 Organizată și coordonată în acest an de Filiala  S.G.R. ”Constantin 

Brătescu” a județului Tulcea, conferința a reunit personalități  de prim rang ale 

geografiei românești din domeniul universitar, preuniversitar și numeroși slujitori 

pasionați  de acest domeniu științific. Programul conferintei a debutat prin 

inregistrarea participantilor, urmată de un spectacolul cultural interetnic desfășurat 

în piața civică  a orașului. 

             Deschiderea festivă a avut loc în sala Teatrului ”Jean Bart” (foto 1) și a 

cuprins alocuțiunile introductive ale membrilor comitetului de coordonare, 

oficialităților locale, urmate de gala premiilor S.G.R. pentru 2013 și de 

comunicările în plen. Deosebit de onorantă  în acest context a fost premierea 

geografiei ieșene  reprezentată  prin:  

- Diploma Geo Master oferită domnului prof. univ.dr. emeritus  Ioan Donisă, 

pentru  întreaga activitate și la aniversarea a 85 de ani de viață; 

- Premiul Cartea anului -  “Limnology of the Red Lake”, Editura Springer - 

New York, coordonator prof. univ. dr. Gh. Romanescu; 

- Titlul profesorul de geografie al anului - Mihaela Cornelia Fiscutean de la 

Colegiul Național, pentru locul I mondial obținut cu lotul național la 

Olimpiada internațională  din Japonia (foto 2);  

- Diploma Carol I acordată Facultății de Geografie aUniversității Al.I. Cuza,  

cu prilejul aniversării a 110 ani de la înființare; 

-  Diploma Tiberiu Moraru acordată elevului  Ivan  Theodor Adrian, Colegiul 

National Iasi- pentru medalia de aur la Olimpiada internațională  din Japonia 

(elev pregatit la lot și de prof. de la clasă, Dorin Fiscutean). 

            Comunicările în plen au avut  o tematică diversificată și au prezentat un 

larg interes. Menționăm lucrările: “Rezervația Biosferei Delta Dunării-protecție și 

conservare” - prof. dr. Petre Gâștescu, “Unitățile morfostructurale din România” - 

prof. dr. Mihai Ielenicz, ”Disciplina geografie în contextul sistemului de 

învățământ actual”- prof. dr. Steluța Dan, ”Aspecte geopolitice în Marea Neagră” - 

prof. dr. Silviu Neguț, ”Parcul Național al Munților Măcin” prof. dr. Viorel Roșca. 

La finalul ședintei în plen au fost nominalizați și felicitați pentru întreaga activitate 

“seniorii geografiei tulcene”, un moment emoționant, demn de urmat, menit să 

sublinieze profesionalismul, atașamentul, abnegația  și dăruirea colegilor noștrii 

aflați la “vârsta a treia”, care au slujit cu cinste învățământul românesc. 

 
1 

Profesor la Liceul Tehnologic de Mecatronică si Automatizări Iași. E-mail: papusha50@yahoo.com 
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             Comunicările pe secțiuni s-au încadrat  următoarelor tematici:  I - Educatia 

prin geografie pentru dezvoltare durabilă în învățământul preuniversitar; II - 

Metode și tehnici inovative în predarea geografiei; III- Geografie fizică și 

dezvoltare durabilă; IV - Dimensiunea umană a modificării mediului; V – 

Potențialul turistic și direcțiile de dezvoltare durabilă; VI - Geografie regională și 

geopolitică; VII - Modificările mediului și hazardele naturale. 

             Din partea Filialei Iași a S.G.R. au susținut  comunicări științifice 

următorii: prof. univ. dr. Eugen Rusu despre ”Peisajele forestiere”, prof. univ. dr. 

Gh. Romanescu  și colaboratorii despre “Un model de sedimentare în climat 

semiarid - culoarul Beibugeac din Dobrogea de Nord”, prof. dr. Viorel Paraschiv - 

LiceulTehnologic Economic de Turism Iași despre “Valorificarea turistică a 

peisajului carstic din M-ții Hăghimaș - potențial și infrastructură”, prof. Marlena – 

Păpușa Asaftei - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași – despre 

“Geografia în trecere de la sensul enciclopedist la cel operațional”, prof. 

Constantin Gheorghiță - Colegiul Tehnic  de Electronică și Telecomunicații ”Gh. 

Mârzescu” Iași – despre “Proiecte Europene în Comunitatea Autonomă Madrid”. 

Prof. Alexandru Todiraș de la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” a avut o 

prezentare de carte proprie în holul teatrului. 

 

    

Foto 1-2. Deschiderea festivă. Profesorul de geografie al anului, Mihaela Cornelia Fiscutean. 

 

             Aplicațiile de teren au avut două trasee, unul în Delta Dunării cu vasele 

turistice între Tulcea - Canalul Sireasa - Canalul Șontea - Lacul Nebunu și retur 

(foto 3); iar al doilea în Podișul Niculițelului și Babadagului, de la Tulcea - 

Mânăstirea Cocoșu - Biserica “Sf.Atanasie” Niculițel (întâlnire colegială la o agapă 

cu profesorii zonei) - Mânăstirea Celic Dere – cetatea Enisala (foto 4) – Lacul 

Razim și retur. Aceste aplicații au fost însoțite de explicații  de specialitate oferite  

de cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar, buni cunoscători 

ai cadrului natural dobrogean ceea ce a contribuit substanțial la clarificarea unor 
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probleme de strictă specialitate și la  lărgirea orizontului geografic al tuturor 

participanților. O contribuție însemnată în acest sens  le-au adus și materialele 

oferite la mapa conferinței care constituie o sursă de documentare extrem de 

valoroasă, actualizată, informațiile oferite fiind de un real folos pentru eventualele 

excursii, sau pentru întocmirea unor comunicări științifice  în vederea susținerii lor 

în cadrul diverselor manifestări (sesiuni de referate, simpozioane, cercuri 

pedagogice, ședințe de cerc cu elevii, expoziții cu materiale informative în 

cabinetul de specialitate etc). 

 

    

Foto 3 - 4. Aplicațiile de teren în Delta Dunării și la Enisala –formațiile folclorice ale rușilor lipoveni din Sarichioi  

 

               A fost o manifestare  organizata impecabil, extrem de diversificată, 

densă, capabilă să  satisfacă și  cele mai înalte exigențe, reușind să apropie  peste 

120 de geografi din toată țara, să facă posibil un  productiv schimb de experiență, 

să restabilească legături colegiale  sau să înfiripeze  altele noi. O dată în plus  am 

plecat cu convingerea că ne-am ales o profesie frumoasă și că, în ciuda tuturor 

vicisitudinilor, ne străduim fiecare în parte  să o slujim cât mai bine cu putință. 

Anul viitor, la împlinirea  celor 140 de ani de la înființarea SGR (în 1875),  

Conferința națională  va fi organizată de Filiala S.G.R. - Dolj și se va desfășura, cel 

mai probabil,  la Craiova  sau Calafat, iar aplicațiile de teren vizează zone pitorești 

locuite de românii sau vlahii din Bulgaria si Serbia (valea Timokului)! 
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Simpozionului Județean ”Probleme Actuale ale Omenirii”  

 

Țiu Marius 

 

 

Ajuns la ediția a III a, Simpozionul organizat de Colegiul Național ”Elena 

Ghiba Birta” din Arad s-a aflat în calendarul activităților educative ale I.S.J. 

Arad și în Programul Acțiunilor Ecologice al Primăriei municipiului, bucurându-se 

și anul acesta de o participare numeroasă (44 de lucrări, 88 de elevi din 17 licee din 

județ, 34 de profesori coordonatori, numeroși invitați din partea unor instituții). 

Ideea și scopul organizării acestui simpozion au fost următoarele: 

- evidenţierea complexelor probleme cu care se confruntă omenirea în prezent, în 

special cele create de om pe multiple planuri;  

- identificarea cauzelor acestor hazarduri antropice;  

- proiectarea unor măsuri concrete care să reducă sau să elimine aceste fenomene 

negative; 

- conştientizarea rolului pe care îl are omul pe planetă, binele şi răul pe care-l 

poate face prin intervenţiile sale; 

- marcarea adecvată a suitei de activități ecologice (consacrate la nivel local) – 

„Săptămâna Pământului în Arad”, derulate în acea perioadă. 

- Lucrările s-au derulat pe două grupe - Licee Teoretice și Licee Tehnologice, 

fiecare având câte două secțiuni: Probleme tehnologice și de mediu pe Glob, 

respectiv Probleme sociale și politice pe Glob. Fiecare liceu a avut maxim 3 

echipe înscrise, fiecare compusă din câte doi elevi și un profesor coordonator, 

toate lucrările constând în prezentări Powerpoint cu maxim 15 slideuri. După 

jurizarea făcută de câte o echipă de cadre didactice desemnate și (în paralel) de 

profesorii coordonatori ai elevilor participanți, au rezultat căștigătorii, premiile 

fiind oferite de principalii parteneri în organizare: Asociația Educatio, 

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Administrația Parcului Natural 

Lunca Mureșului și Clubul Rotaract Arad. 

S-a constatat o creștere reală a nivelului de pregătire a materialelor expuse și o 

implicare mai amplă a participanților, exigențele și așteptările organizatorilor fiind 

pe deplin atinse. Toate acestea crează premisele tranformării acestui simpozion 

județean în unul național, înscris în calendarul Ministerului Educației, urmând ca în 

echipele de jurizare să fie invitate și cadre didactice universitare de la facultăți cu 

profiluri adecvate tematicii lucrărilor (Geografie, Biologie, Istorie, Fizică etc). 

 
1 

Prof. dr. la  Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad,  inițiator și organizator 
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Aplicația practică anuală de teren a Cercului pedagogic nr. 2, 10 - 11 mai 

2014, în Republica Moldova 

 

Viorel Paraschiv 
1
, Zinaida Lazari 

2 

 

Conform planificării din anul trecut organizarea aplicației practice de teren 

anuale mi-a revenit doar mie în acest an! Traseul l-am pregătit minuțios, am 

menținut o continuă legătură cu partenerul nostru de peste Prut – Liceul teoretic 

din Petrunea, raionul Glodeni -, m-am deplasat pentru o vizită preliminară pe teren 

în Republica Moldova, prilej cu care am dus și o donație de carte strânsă prin 

intermediul unor ONG-uri (inclusiv Fundația Mișcarea Populară), dar și Liceul 

Economic de Turism din Iași.  

Traseul a fost următorul: 

- Prima zi - Iași – Sculeni - Fălești (scurtă vizită a fostei ulițe Domnești, acum 

Bulevardul Ștefan cel Mare – foto1) - Petrunea (vizită la liceu –foto2-, 

muzeul satului –foto 3- și la brutăria locală) – Glodeni – Cheile Buteștilor 

(foto 4) – Rezervația geomorfologică ”Centum monticuli/Suta de movile” 

(Movila Țiganului – foto 5) – Rezervația faunistică Pădurea Domnească 

(zimbri – foto 6-, bâtlani, egreta mică) – picnic în Pădurea Domnească - 

Glodeni (vizită oraș) 

- Ziua a doua -  Glodeni – Bălți – Soroca (cetatea și Valea Nistrului) – 

Drochia – Costești – baraj Prut  -  Stânca - Ștefănești (vizită la bustul lui  

Ștefan Luchian, muzeul nu mai există!)  - Iași. 

 

     
 

Foto 1-2. La Fălești și Liceul din Petrunea. 
1 
profesor la Liceul Economic de Turism Iași, Str. Milcov, nr. 11. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 

2 
profesor și director al Liceului Teoretic Petrunea, raion Glodeni, Republica Moldova 

mailto:vpv2012@yahoo.ro
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Au fost atinse toate obiectivele vizate, în prima zi am avut și un ghid local, 

alături de doamnele Zinaida Lazari – directorul liceului- și Iuliana Joian – profesor 

de istorie -. Din partea cercului nostru au participat puțini colegi, principalele 

impedimente fiind obținerea pașaportului și faptul că aplicația a presupus o cazare. 

Considerăm că scopul acestor aplicații, care se desfășoară cu regularitate din 2010 

în cadrul cercului nostru, are o importanță științifico-metodică foarte mare pentru 

toți participanții, având printre noi și profesori și cercetători de alte specialități 

didactice, chiar și un invitat din Germania (fiind la a doua participare). În calitatea 

mea de propunător al aplicației pentru anul viitor sperăm să mergem în sudul 

Republicii Moldova (zona Cahul - Găgăuzia) tot cu o durată de două zile și tot în 

luna mai. Participarea este deschisă și altor colegi din alte cercuri pedagogice sau 

din alte județe, activitatea fiind promovată și pe site-ul www.geo-sgr.ro.  

 

    
Foto 3 - 4. Muzeul satului Petrunea și Cheile Buteștilor 

 

   
 

Foto 5 - 6. Movilă Țiganului (”Centum monticuli”) și zimbrăria ”Pădurea Domnească” 

 

 

 

http://www.geo-sgr.ro/
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VII. RECENZII 

 

Evoluţia spaţială şi temporală a peisajului în Depresiunea Giurgeului 
 

Autor: Viorel Paraschiv 

Editura PIM, Iaşi - 2014, 332 pag., ISBN: 978-606-13-1754-7 
 

„Cine din această societate dinamică şi 

globalizantă, ne va reda  frumuseţea eului 

individual trăit în concordanţa „in visu - in 

situ” spaţiului rural, înfrăţit cu pădurea, din 

bazinul intramontan de pe Valea Mureşului 

superior?” - se întreabă retoric autorul, 

parafrazându-l pe Rosario Assunto, care în 

lucrarea întitulată „Peisajul şi estetica” 

punea întrebarea: „Cine îmi va reda, la 

Torino, vederea Alpilor înzăpeziţi pe care 

Nietzsche îi considera, în anul 1888, 

întruchiparea sublimului în natură?” 

Lucrarea întitulată „Evoluţia spaţială şi 

temporală a peisajului în Depresiunea 

Giurgeului” este varianta editată a tezei de 

doctorat a d-lui profesor Viorel Paraschiv. 

Autorul este licenţiat în geografie în cadrul 

Universităţii „A.I. Cuza” din Iaşi, instituţie 

la care în data de 05.07.2011. şi-a  susţinut 

lucrarea în cauză avându-l drept coordonator pe domnul prof. univ. dr. Liviu 

Apostol. 

 În lucrare autorul utilizează un vast material bibliografic, 330 de cărţi şi lucrări 

ştiinţifice, la care se mai adaugă 5 surse juridice şi 38 de surse internet, site-uri şi 

link-uri. Figurile (hărţi, grafice, diagrame etc) în număr de 82, cele 139 de imagini, 

81 de tabele, se integrează armonios în acest volum de excepţie editat în condiţii 

grafice deosebite. Este demn de menţionat că atât cuprinsul cât şi concluziile apar 

nu numai în limba română, ci şi în limbile engleză, franceză şi maghiară 

adresându-se astfel unui public mult mai larg. 

 Prefaţa cărţii este scrisă, aşa cum era de aşteptat, de către coordonatorul tezei 

de doctorat domnul prof. univ. dr. Liviu Apostol, care face o analiză pertinentă 

asupra lucrării în cauză.  
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 În „Argument” autorul prezintă câteva dintre motivele care l-au determinat 

să elaboreze această teză de doctorat, aducând totodată mulţumiri tuturor celor care 

au contribuit, într-un fel sau altul, la naşterea acesteia. 

 Cartea este structurată în şase capitole având următoarele titluri: 

 Cap. 1. Elemente de identitate geografică a Depresiunii Giurgeului 

 Cap. 2. Aspecte teoretice asupra conceptului de peisaj geografic 

 Cap. 3. Funcţionarea spaţială şi temporală a topo-geosistemului Depresiunii 

Giurgeului  

 Cap. 4. Analiza sistemului peisaj geografic din Depresiunea Giurgeului 

 Cap. 5. Analiza şi reprezentarea peisajului din Depresiunea Giurgeului  

 Cap. 6. Regionarea peisajului geografic din Depresiunea Giurgeului 

 Numai prin simpla răsfoire a unei astfel de lucrări, de înaltă ţinută ştiinţifică 

şi cu un limbaj elevat, ne putem da seama de munca enormă depusă de autor prin 

răsfoirea unor lucrări de referinţă şi a unor surse juridice, navigare pe internet şi  

prin colectarea de date ca urmare a nenumăratelor deplasări în zonă. 

 Publicarea lucrării de doctorat a domnului profesor Viorel Paraschiv umple 

astfel un gol în literatura de specialitate, ea putând constitui o lectură plăcută şi un 

izvor nesecat de informaţii multor specialişti. 

 

 

 
                               Prof. Trombitás Jenő – Colegiul Economic Năsăud 
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”Ghid de pregătire pentru Bacalaureat 

–clasa a XII-a” 

Autori: Florin Iancu, Simona Iancu. 

Editura Adenium, Iași -2014 

 

Lucrarea „Ghid de pregătire pentru 

Bacalaureat. Europa- România - Uniunea 

Europeană” având drept autori doi 

distinşi profesori ieşeni ai Colegiului 

Naţional „Costache Negruzzi”, valorifică 

preocupările ştiinţifice integratoare, 

experienţa didactică bogată şi interesul 

autorilor pentru stimularea studiului 

individual sau de grup în vederea 

obţinerii unor rezultate excelente la 

examenul de BAC pentru elevii claselor a 

XII-a. Volumul mai sus menţionat se 

adresează atât elevilor care aleg geografia ca probă de examen cât şi profesorilor 

de geografie ce îi pregătesc dar şi celor interesaţi de a studia caracteristicile 

geografice ale continentului european, ale României şi ale Uniunii  Europene cu 

statele componente. Autorii propun parcurgerea structurată a materiei, pe unităţi de 

învăţare conform programei de examen, focusându-se pe atingerea competenţelor 

ce vor fi evaluate în cadrul probei E - geografie-a examenului de Bacalaureat. 

După cum ei înşişi mărturisesc „volumul este un auxiliar didactic pentru elevii 

claselor a XII-a şi profesorii lor de geografie, noutatea cestui material constând în 

introducerea testelor de evaluare după fiecare unitate de învăţare permiţând 

pregătirea şi evaluarea graduală a cunoştinţelor şi competenţelor vizate”. Pentru 

fiecare unitate de învăţare se propune un suport teoretic clar structurat (uneori sub 

forma unor tabele) şi exerciţii aplicative specifice pentru fixarea cunoştinţelor 

dobândite şi dezvoltarea operaţiilor gândirii: analiză, sinteză, comparaţie, 

argumentare şi explicare bazată pe suport cartografic. În cele 327 de pagini sunt 

inserate 65 de teste care abordează itemi specifici subiectelor de tip I şi II din 

variantele de BAC propuse de MEN şi 5 variante de teste complete precum şi 

baremele aferente de evaluare. Testele urmăresc studiul individual sau în echipă şi 

pun accent pe lucrul cu harta şi învăţarea prin descoperire. Lucrarea are la bază o 

bibliografie echilibrată şi relevantă pentru temele abordate. 
 

Prof. Florentina Grozavu, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 
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”Brătescu” – anul VI, nr. 11 - dedicat 

Conferinței Naționale a S.G.R. de la Tulcea 

(mai 2014). ISSN: 1841-6802. On-line: 

www.karograf.ro/bratescu.html 

 

Revista profesorilor geografi tulceni acoperă un 

spectru științific și metodic destul de amplu, 

reflectând preocupările constante pentru 

cercetarea de teren și publicarea rezultatelor 

acestora. Cele 55 de pagini cuprind informații 

deosebite despre geografia județului Tulcea 

semnate de profesori de la școli din mediul urban 

și rural, preocupați de perfecționarea lor 

continuă. Sunt atinse și subiecte despre 

problematica poluării mediului în municipiul 

Tulcea. Este evocată și personalitatea geografului Ioan Simionescu la 140 de ani de 

la naștere, iar la rubrica ”Mapamond” avem un interviu cu Hanna Bota – cadru 

didactic la Universitatea de Vest din Timișoara-, care a publicat în 2011 un jurnal 

la Editura ”Cartea românească” după experiența sa de cercetător - antropolog în 

insulele Vanuatu. Rubrica de didactică a geografiei cuprinde articole care 

analizează efectele stilurilor educaționale, reperele metodice asupra geografiei 

locale la clasă, programe de opțional, iar pagina elevilor cuprinde impresii despre o 

excursie în Rusia a unui grup de la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret”. Finalul 

revistei are două pagini de umor…geografic! Felicitări colectivului redacțional 

coordonat de profesorul Gh. Băisan, inspector de specialitate. 

 

 

Prof. Marlena Păpușa Asaftei – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
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”Analele Simpozionului 

transfrontalier Euroregiunea Prutul 

de Sus”, nr. 8, coordonator prof. Mihai 

Poclid, Editura Luceafărul CCD, 

Botoșani – 2013. 

ISBN (10)973-87011-7-1; 978-973-87011-7-10 

 

Volumul cuprinde lucrările susținute cu 

prilejul desfășurării ediției a VIII-a a 

simpozionului promovat  de S.G.R. 

Botoșani și desfășurat la Liceul Teoretic 

”Nicolae Iorga” Botoșani. Articolele 

oglindesc activitatea de cercetare 

științifică a profesorilor din mediul 

preuniversitar, a unor doctoranzi la 

universități din zonă și altor pasionați de 

geografie. Cu succes sunt publicate și 

preocupările partenerilor de pe stânga 

Prutului de la școlile din Petrunea și Criva – Republica Moldova. În paginile 

analelor botoșănene sunt descries și momentele specifice aplicațiilor de teren din 

anul precedent și sunt inserate imagini sugestive ale acestora. Ca o curiozitate în 

analele simpozionului se găsesc și articolele prezentate de elevi în cadrul secțiunii 

dedicate lor, lucrări elaborate sub coordonarea cadrelor didactice din școlile unde 

aceștia studiază.  

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv – S.G.R.  Filiala Iași 
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Revista GEOSIB – Studii și comunicări de 

geografie, NR. 5 /2014.  

ISSN 2068-7869, 196 pagini 

 

Editori coordonatori: profesorii Mircea 

Furdui, Constantin Dincă și Daniela Coțofană 

Publicația apare sub egida Societății de 

Geografie din România – Filiala Sibiu și I.Ș.J. 

Sibiu. Este structurată pe 5 mari secțiuni: 

I. Studii și cercetări geografice 

II. Didactica geografiei 

III. Aniversări. Omagiu 

IV. Evenimente și manifestări geografice 

V. Recenzii și publicații 

Secțiunea I este cea mai dezvoltată cuprinzând 

14 lucrări care analizează diferite aspecte 

fizico-geografice, de la relief la climă, și de 

geografie umană care ating aspecte dintre cele mai interesante: minoritatea 

armeană, analiza selectivă a datelor Recensământului populației din 2011, spații 

mentale, amenajarea urbană vs. poluarea luminoasă nocturnă, împăduriri. 

Secțiunea II cuprinde 8 lucrări despre preocupările didactice ale autorilor care au 

cercetat aspecte legate de: forme de evaluare a competențelor pentru studiul 

orizontului local, analiza și interpretarea testelor TIMMS, noțiuni geografice 

utilizate în orientarea turistică, învățarea prin proiect, rolul didactic al hărții, 

învățarea prin cooperare. 

Secțiunea III cuprinde două omagii ale unor mari personalități ale geografiei 

naționale: Ion Conea și Petre Coteț, aniversați și de S.G.R. la nivel central. 

Secțiunea IV cuprinde retrospective ale activităților județene, din care amintim: 

Sesiunea de studii și comunicări a profesorilor de la Păltiniș - ediția a VI-a; 

Proiectul județean de protecția mediului și Diagnoza procesului educațional 

geografic pentru 2012-2013. 

Secțiunea V cuprinde două recenzii ale lucrărilor profesorilor sibieni despre 

evaluare și toponimie mondială. 

Pe ansamblu, revista Geosib – nr. 5, este o lucrare extrem de utilă și o frumoasă 

”oglindă” a activității metodico - științifice a colegilor sibieni. 
Notă: am folosit coperta numărului precedent întrucât dl. prof. Furdui Mircea a avut amabilitatea să ne 

trimită forma electronică  a numărului V înainte ca aceasta să fie tipărită. 

 
Prof. dr. Viorel Paraschiv – S.G.R. Iași 
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