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Omagiu personalităților culturale care au contribuit la dezvoltarea geografiei
românești ca știință în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (I) /
Homage to cultural personalities who contributed to the development of
Romanian geography, as science, in the second half of the nineteenth century (I)

Viorel Paraschiv 1

Rezumat. La începuturile sale geografia românească a apărut și s-a dezvoltat prin intermediul unor
personalități științifice și culturale care nu au fost geografi! Trebuie să remarcăm interdisciplinaritatea
operelor științifice cu caracter geografic ale învățaților din secolul al XIX-lea și marea lor deschidere spre
abordări literare, critică literară, publicistică, matematică, istorie, dar și spre alte științe. Articolul de față
evocă două personalități ale vremii, absolvenți ai Școlii Normale ” Vasile Lupu” din Iași, doi ”luminatori”
ai maselor sau ”apostoli” ai neamului după cum le spunea Spiru Haret! Cei doi autori de carte geografică
confirmă faptul că școlile pedagogice de învățători se impuneau în acele vremuri drept centre de resurse
umaniste profunde care au dat țării numeroși specialiști în numeroase științe.
Cuvinte cheie: Constantin I. Chiriță, Ion Creangă, geografie descriptivă, evocare
Abstract. At its inception the Romanian geography has emerged and developed through scientific
and cultural personalities who were not geographers! We should note that scientific geographical papers in
19th century had an interdisciplinary character, and that the authors were mind opened to approach literary
criticism, essays, mathematics, history, but also other sciences. This article evokes two personalities of that
time, graduates of the Normal School “Vasile Lupu” Iasi, two “enlighteners” or “apostles” of the nations as
Spiru Haret called them ! The two authors of geographical book confirm that the pedagogical schools were,
in that times, humanities centres, who gave the country many experts in various sciences.
Key words: Constantin I. Chiriță, Ion Creangă, descriptive geography, evocation

Orice retrospectivă asupra actualismului principiilor didactice aplicate în predarea geografiei nu
poate trece cu vederea contribuţiile determinante ale unor nespecialiști consacrați în dezvoltarea sa, în
lungul drum care a pornit la începutul secolului al XIX-lea, pentru fundamentarea și dezvoltarea geografiei
ca știință. Drept borne de început ale drumului geografiei în definirea ca știință fundamentală în spațiul
românesc considerăm următoarele momente:
 În prima jumătate a secolului al XIX-lea apar primele manuale pentru învățământ scrise de negeografi, foarte mulți învățători, în acord cu evoluția curentelor științifice ale vremii;
 Înființarea Societăţii Geografice Române (S.G.R.), în anul 1875, la propunerea domnitorului Carol I;
 Deschiderea cursurilor Seminariilor pedagogice în anul 1880, unde viitorii profesori făceau practică
pedagogică, dar fără profesori geografi specializați și recunoscuți!;
 Înființarea catedrelor de geografie pe lângă facultățile de științe ale universităților din București, în
1900, și Iași, în 1904.
Profesori şi învăţători cum au fost Iosif Genilie, Gh. Slăniceanu, A. Gorjan, Z. Antimescu, I. Slavici,
Ioan M. Moldoveanu, V. Răceanu, Gh. Enăchescu, Ion Creangă, Ioan Rus, G.T. Buzoianu, Grigore
1

Profesor dr. – Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11, e-mail vpv2012@yahoo.ro.
Prim-vicepreședinte S.G.R. - Filiala Iași
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Cobâlcescu, Murgoci - Burcă ş.m.a., au elaborat manuale de geografie pornind de la curentele științifice
umaniste ale vremii, pe baza principiilor elaborate de Comenius, care cuprindeau recomandări metodice şi
mijloace didactice intuitive. Trebuie să remarcăm interdisciplinaritatea operelor științifice cu caracter
geografic ale învățaților din secolul al XIX-lea și marea lor deschidere spre abordări literare, critică literară,
publicistică, matematică, istorie, dar și spre alte științe. Articolul de față propune evocarea a doi absolvenți ai
Școlii Normale ” Vasile Lupu” din Iași, doi ”luminatori” ai maselor sau ”apostoli” ai neamului, după cum le
spunea Spiru Haret! Cei doi autori de carte geografică confirmă faptul că școlile pedagogice de învățători se
impuneau în acele vremuri drept centre de resurse umaniste profunde care au dat țării numeroși specialiști în
diverse domenii.
Constantin I. Chiriță s-a născut la Tg Ocna în 1841,
fiind fiul pitarului Ioan Chiriță. Este absolventul Școlii Normale
de băieți ”Vasile Lupu” din Iași, din cea de-a doua promoție a
acesteia, în 1858. După absolvire a fost revizor școlar al
județului Iași, apoi inspector școlar la București și Craiova de
unde se pensionează în 1899. Beneficiar al unei solide pregătiri
profesionale de bază ca învățător Constantin I. Chiriță a fost
considerat și un geograf-pionier pe măsură, făcând parte din
categoria altor învățători erudiți care au scris cărți de geografie.
Are contribuții extrem de importante la cercetarea regională și
administrativă a țării, fiind autorul a trei dicționare geografice
ale județelor Iași (1888 – fig. 1), Vasluiu (1889), editate la
Socecu&Teclu din București, Fălciu (1893) și coautor al
dicționarului județului Dorohoiu, alături de Nicu FilipescuDubău (1891), ambele editate la Tipografia Petru C. Popovici
din Iași. Constantin I. Chiriță a fost declarat câștigător a unor
burse – premii pentru opera sa geografică, cum au fost Premiul
”Dimitrie Sturdza” în 1888 (pentru dicționarul județului Iași- fig.
1), urmat de aceeași recunoaștere pentru celelalte dicționare:
Fig. 1
Premiul ”General George Manu” (Dorohoiu), premiul ”George
Lahovary”(Vaslui). Chiriță a avut avantajul cunoașterii teritoriului prin profesia sa de revizor școlar, lungile
deplasării pe teren ajutându-l să observe mediul, teritoriul și oamenii ca un geograf, chiar dacă neavizat după
părerea unora! După cum mărturisea singur în scrierile sale, Chiriță se baza foarte mult pe sprijinul
informativ primit de la membrii corpului didactic, mulțumindu-le acestora pentru ajutorul oferit în
dicționarul județului Fălciu.
Recunoașterea meritelor sale au fost menționate și în rapoartele ședințelor Societății Române de Geografie,
cum este cel din 29 februarie 1888, care consemnează ”…manuscriptul cu deviza Iassiorum este o operă de
valoare însemnată pentru cunoștințele geografice ale României”…2 Toate dicționarele județene au fost
folosite ca material de sinteză pentru Marele dicționar geografic al României, apărut în 1898 sub
coordonarea lui George I. Lahovary, C. Brătianu și Gr. I. Tocilescu. Constantin I. Chiriță a fost licențiat în
drept, cavaler al Ordinului Steaua și Coroana României și membru de frunte al Societății Geografice
Române în perioada aceea de sfârșit de secol al XIX-lea.

2

S-a organizat concurs la S.G.R. pentru dicționarele geografice județene. Acestea se depuneau fără numele autoruluiilor, lucrările fiind identificate doar pe baza unui motto sau a unei devize/slogan! (Buletinul Societății Geografice
Române, nr. 6/iunie 1876, nr. 7/iulie 1876, nr. 8/ august 1876. Arte grafice Socecu&Sander&Teclu, București )
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Ion Creangă, născut la Humulești în 1937,
absolventul Școlii preparandale (de doi ani) de la
”Trei Ierarhi” (tot școala normală vasiliană), promoția
1865, pe vremea directoratului lui Titu Maiorescu, a
fost un alt învățător consacrat al acelor vremuri și
autor de manuale de geografie. În colaborare cu
institutorii V. Răceanu şi Gh. Ienăchescu (coleg de
bancă cu Creangă, atât la Seminarul teologic de la
Socola cât și la Școala preparandală3) au editat cinci
ediții ale manualului Geografia judeţului Iaşi, între
anii 1879-1992. Ediția a treia, din 1884 (fig. 2), a fost
și este considerată cea mai completă. În manualele
scrise de Creangă și colaboratorii săi găsim primele
referiri la problema protecţiei intelectuale a autorilor,
menţionându-se fără echivoc acest lucru pe copertafață “ ecsemplarele fără iscălitura vre-unuia dintre
noi se vor urmări, conform legei”. Creangă a avut un
simţ practic deosebit în descrierea geografică a
Figura 2
locurilor fiind inspirat de manualul de geografie lui
Amfilohie Hotiniul, De obşte gheografia, apărută la
Iaşi în anul 1795. Această lucrare i-a fost dăruită
marelui povestitor de prietenul său Eminescu, după
Fig. 2
cum este menționat pe prima pagină a originalului
cărții existente la muzeul memorial din Iași ”...dăruită mie de d-l Mihail Eminescu eminentul scriitor și cel
mai mare poet al Românilor. 1878…semnătura”.

Figura 3. Harta județului Iași, autor Roșculescu, care însoțea manualul scris de Creangă și colaboratorii săi (după
Vârlan, 1996)

3

Uglea, 1980, pag. 232
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Chiar dacă la o analiză primară manualele lui Creangă sunt concepute într-o manieră descriptivistă, din
punct de vedere metodic acestea sunt adaptate particularităților de vârstă ale educabililor. Manualele lui
Creangă sunt însoțite și de un material cartografic care explică poziția geografică a localităților, unele în
raport cu celelalte (fig. 3). Astfel, în revista ”Convorbiri didactice”, considerată una dintre cele mai bune
reviste învățătorești ale vremii, se publică o recenzie a ediției din 1879 a Geografiei județului Iașii în care se
remarcă: ”obiceiul de a se intercala în manualele de geografie, pe lângă textul prin care se descria un județ
ori o plasă, și câte o hartă corespunzătoare textului, l-au introdus pentru prima dată institutorii V. Răceanu,
Gh. Ienăchescu și I. Creangă în manualul publicat în 1879”4. Contribuțiile marcante ale lui Ion Creangă în
reforma reală a scris-cititului din școala românească, pe baza învățăturilor lui Titu Maiorescu, nu puteau
rămâne nerăsplătite. Pentru aportul său la progresul învățământului primar românesc, Ion Creangă, a fost
delegat în Consiliul general de instrucțiune (1880) și a primit Ordinul ”Coroana României” în grad de
cavaler (1883). Ca și alte manuale apărute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, geografiile lui Creangă
au demonstrat un paradox specific vremurilor respective, geografia avea căutare chiar şi în lipsa unor
specialiști autentici cu studii de specialitate.
Concluzii. Geografia s-a impus treptat în societatea românească drept știința de interfață între natură
și societate, fiind ajutată, evolutiv, de eminenți cercetători și exponenți ai culturii, din cele mai diverse
domenii ale societății. Considerăm această evocare ca un act de recunoștință pentru acești înaintași normaliști
ieșeni care au făcut ca geografia să evolueze ca știință în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, chiar
dacă latura descriptivă a fost predominantă în scrierile și manualele lor.
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Profesorul Vasile Băcăuanu, una dintre cele mai distincte personalităţi ale
geografiei ieşene şi româneşti. Amintiri şi evocări
Professor Vasile Băcăuanu, one of the most distinctive personalities of Iasi and
Romanian geography. Memories and evocations

Epure Teodor 5

Rezumat. Evocarea personalității marelui profesor ieșean, la ceas aniversar, este pentru orice
absolvent al facultății de geografie un act de recunoștință și mândrie pentru că a avut prilejul să-și
intersecteze pașii cu el. Profesorul Vasile Băcăuanu va rămâne în memoria multor generații de foști studenți
drept un model deontologic profesional și un exemplu demn de urmat cu modestie și responsabilitate
socială.
Cuvinte-cheie: Vasile Băcăuanu, profesor, geomorfologie, mentor
Abstract. Evoking the personality of the great Professor, in anniversary times, is an act of gratitude
and pride for any graduate of the Faculty of Geography, for having the opportunity of knowing him. The
professor Vasile Băcăuanu will remain in the memory of many generations of former students as a model of
professional ethics and an example to follow with modesty and social responsibility.
Key words: Vasile Băcăuanu, professor, geomorphology, mentor

Preambul. Ca absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi, m-am bucurat de
privilegiul deosebit de a avea printre profesori şi un cadru didactic cu o personalitate ieşită din
comun, un monument de omenie şi distincţie. Am numit aici pe regretatul profesor Vasile
Băcăuanu. Ca „boboc” în primul an de studenţie, ascultam discuţiile colegilor mai mari, din care
reieşeau câteva nume de profesori în faţa cărora toţi se înclinau cu mare consideraţie: Ion Donisă,
Ion Hârjoabă, Vasile Băican (din Huşi), dar mai ales Vasile Băcăuanu. Printre colegii mei erau deja
unii care auziseră despre acest profesor. Colega mea, Daniela Talambă (actualmente profesor în
Elveţia), vorbea despre profesorul Băcăuanu cu o condescendenţă deosebită. Încă din primele zile
am înţeles care era cauza firească a lucrurilor enunţate: profesorul Băcăuanu era unic şi, dacă am
încercat să copii ceva din atitudinea domniei sale, de acolo de sus, sper să fie ca o pavăză...
1. Întâlnirea
Cursul pe care îl preda profesorul Vasile Băcăuanu se numea „Geomorfologie” şi era un
curs anual, pe care l-am parcurs în anul al II-lea de facultate. Deşi în primul an ne întâlneam cu
profesorul pe culoarele facultăţii, niciodată nu reuşeam să salutăm noi primii. Elegant, sobru şi
mereu jovial, profesorul îşi scotea magistral pălăria şi ne saluta firesc şi aproape incredibil. Aproape
ne ruşinam de faptul că nu reuşeam să facem sublimul gest înaintea sa. Apoi, prin octombrie 1989,
am ajuns şi la momentul întâlnirii adevărate cu marea personalitate. Încă din primele ore de curs,
toţi eram captivaţi de felul meşteşugit în care profesorul ne atrăgea şi ne făcea să înţelegem ceea ce
5

Profesor de geografie şi limba franceză, Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu”- Muntenii de Jos, județul Vaslui, email :tedegeof@yahoo.fr
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ne spunea, deşi nu erau lucruri foarte simple. A urmat o primă deplasare în teren, la pădurea Breazu.
Pe lângă elementele de relief, profesorul ştia să ne facă să cunoaştem mediul într-un mod simplu,
dar nu simplist şi ne spunea mereu că geografie doar în teren se învaţă cu adevărat.
2. Personalitatea
Cunoscând atitudinea faţă de noi studenţii, dar şi faţă de tot personalul Facultăţii, nici un
coleg nu rata cursul său. Profesorul Băcăuanu, ori nu avea resentimente ori ştia să şi le supună în
mod magistral; el saluta la fel şi vorbea la fel şi cu studentul şi cu femeia de serviciu sau secretara şi
cu colegii de breaslă.
În cei doi ani în care am avut contact cu acest mare om nu am avut nici cel mai mic reproş
a-i face, nici măcar mental; nu l-am surprins nici în vreun moment de mânie sau supărare, nu l-am
auzit ridicând vocea la nimeni. Acestea nu sunt preluări, ci sunt mărturii directe. La cursuri,
zâmbind condescendent, profesorul îşi modula vocea mlădios, aproape ca o muzică divină. Ne făcea
de fiecare dată mai bogaţi cu termeni şi noţiuni pe care abia începeam să-i înţelegem, dar era o
încântare să-l asculţi. Deşi la alte cursuri mai apăreau mici discuţii colaterale, la cursul profesorului
Băcăuanu abia cutezam să respirăm căci nimeni nu dorea decât să asculte. Când intra la orele de
curs, profesorul saluta calm şi senin, orele începeau firesc şi calm; nu întrebam nimic căci nu era
nimic de întrebat, profesorul intuind toate nedumeririle noastre şi nelăsând nimic neexplicat. Jovial,
amabil şi sobru, gata oricând să dea o explicaţie pertinentă, profesorul Băcăuanu era un mare
educator, un om de o aleasă cultură geografică, o personalitate intuitivă cu o mare capacitate de
introspecţie, un discipol de frunte al marelui profesor Constantin Martiniuc împreună cu care au
format multe generaţii de studenţi, dar a şi plecat în „lumea cea fără de dor” la un interval de o
săptămână.
3. Examenul
În luna iunie a anului 1990, atunci când studenţimea ieşeană ar fi trebuit să fie în febra
examenelor, tocmai se derula Campionatul Mondial de Fotbal la care participa şi România. Cu
această ocazie, Senatul Universităţii a dat posibilitatea unor studenţi microbişti să-l urmărească,
nestresaţi de examene, având aşadar posibilitatea de a susţine anumite examene şi în luna iulie.
Chiar dacă suna tentant şi eram deja hotărât să amân prezența mea la examenul de
„Geomorfologie”, am primit intempestiv mesajul că profesorul ne aşteaptă singur în sală și niciun
coleg nu a putut să refuze invitaţia. Deşi am avut un subiect dificil, m-am concentrat, profesorul a
avut răbdare, nu m-a întrerupt. La final, după ce mi-am ţinut scurta dizertaţie cu argumentele de
rigoare, mi-a cerut calm carnetul. Deşi m-am temut pentru unele ezitări, nota a fost 10. Nu au fost
mulţi de 10, doar 2 sau 3, dar niciun student nu a ratat examenul şi aceasta pentru că nimeni nu a
avut curajul să nu se pregătească.
4. Finalul
Într-o zi din toamna anului 1990 am asistat la o scenă terifiantă. Profesorul Băcăuanu era
purtat pe braţe de doi colegi de breaslă: ştiam că era ceva foarte grav. Apoi profesorul se arăta tot
mai rar pe culoarele facultăţii.
Într-o zi de decembrie, eram la curs când, brusc, profesorul Vasile Nimigeanu deschide uşa
şi se opreşte interzis, înainte de a ne anunţa ceva foarte grav: „A murit profesorul Băcăuanu”… Am
rămas cu toţii în picioare minute în şir… În acel an 1990 au plecat dintre cei vii 3 mari profesori
ieșeni: Ion Gugiuman (30 noiembrie 1990), Constantin Martiniuc (6 decembrie 1990) şi Vasile
Băcăuanu (12 decembrie 1990).
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Nicolae Al. Rădulescu – abordări ale geografiei agriculturii /
Nicolae Al. Rădulescu – approaches of agriculture geography
Damian Nicolae6

Rezumat: În rândurile următoare se aduce un omagiu geografului N. Al. Rădulescu, cu ocazia
comemorării a 110 ani de la naşterea sa. Profesorul Rădulescu, membru al Academiei Române, are numele
înscris în cartea de aur a geografiei române şi prin contribuţiile în domeniul geografiei agriculturii – aspect
ce este analizat în textul de mai jos.
Cuvinte cheie: N. Al. Rădulescu, geografia agriculturii, comemorare.
Abstract: The following lines pay honor to geographer N. Al. Rădulescu, commemorating 110 years
since his birth. Professor Rădulescu, a member of the Romanian Academy, has his name written in the
golden book of Romanian geography, through his contributions in the field of agriculture geography, aspect
which is analyzed in the text below.
Key words: N. Al. Rădulescu, agriculture geography, commemoration
Résumé. Dans les suivantes lignes on apporte un hommage au géographe N. Al. Rădulescu, avec
l’occasion de la commémoration des 110 années depuis son naissance. Le professeur Rădulescu, membre de
l’Académie Roumaine, inscrit son nom dans le livre d’or de la géographie roumaine avec ses contributions
dans le domaine de la géographie de l’agriculture; un aspect qui sera analysé dans le texte ci-dessous.
Mots clés : N. Al. Rădulescu, géographie de l’agriculture, commémoration

Indubitabil, prin abordarea problemelor geografice, nu doar
ca varietate ci prin tematică, prin analiza conceptuală, Nicolae
Alexandru Rădulescu este scris în cartea de aur a geografiei
româneşti. În acest sens, ne vom permite să analizăm contribuţia
prof. N. Al. Rădulescu – membru al Academiei Române, la
conturarea direcţiei geografice de studiu – geografia agriculturii.
Primul pas în această domeniu a debutat prin teza sa de doctorat7,
lucrare unde sunt tratate aspecte de fenologie şi agroclimatologie.
Concret, este determinat climatul de adăpost al Depresiunii
Vrancei, pe baza unor elemente vegetale – xerofile – precum:
liliacul sălbatic; a unor animale de sorginte mediteraneană –
broaştele ţestoase. Pe baza acestor observaţii empirice, a unor
consemnări din chestionarele aplicate asupra localnicilor, dublate
de observaţii directe în teren asupra izvoarelor râurilor, reuşeşte să traseze o caracterizare climatică
6

Profesor dr. și director la Școala Pufești-Vrancea. Lector dr. Universitatea din București - C.F.P.P. Focșani. Email:nikudam@yahoo.com
7
Rădulescu, N., Al., (1937), ”Vrancea - geografie fizică şi umană”, în BSRRG, Bucureşti; republicată la Focşani, ediţia
a II-a, Ed. Terra, Focşani.
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a regiunii, în detrimentul existenţei unei staţii meteorologice. Pe baza acestor deducţii logice,
fundamentate de observaţiile directe, cuprinde în paginile tezei de doctorat – o schiţă de hartă –
Vrancea fenologică, ce redă prin izolinii (izofane) existenţa a 13 puncte diferite de înflorire ale
liliacului, din aceast fapt deducându-se că înflorirea se realizează în raport cu altitudinea. Se
observă şi unele ,,insule” din interiorul depresiunii, unde înflorirea are un debut cu 7 până la 11 zile
mai devreme. Iată şi concluzia, foarte clară, asupra aspectelor agroclimatologice : ,,depresiunea
joacă un rol de adăpost pentru plantele care o populează şi le permite o vegetaţie mai timpurie.
Crivăţul e oprit de înălţimile mari ale Subcarpaţilor externi şi interni şi nu pătrunde decât pe
poarta cea mare a Putnei, îngăduindu-i Vrancei să aibă o iarnă ferită de curenţii năpraznici din
şesul Focşanilor. Numai aşa se explică vegetaţia luxuriantă de pe versantul vestic al Răiuţului –
topic care sigur arată situaţia de ,,rai” pe care o are această coastă. Aici am găsit viţă-de-vie la
650 m altitudine, iar la 620 m, nuci, piersici şi măceşi care, se ştie, că sunt mai plăpânzi,
aparţinând vegetaţiei mediteraneene şi rar trăiesc în ţara noastră la o asemenea altitudine’’.8
Studiul fenologic, nu a rămas o preocupare pasageră, ci va fi reluată, în anul 1965, când profesorul
va întocmi o ,,Schiţă fenologică a R.S. România în funcţie de începutul secerişului grâului de
toamnă”. O lucrare practică şi cu valoare
ştiinţifico-metodologică, ”prima şi unica
schiţă fenologică de acest gen din ţară
cunoscută în literatura de specialitate”.9
Iată ce scria prof. dr. Rădulescu în
lucrarea sa: ,,Cu ajutorul izofanelor, se
pot depista anumite caractere climatice
aparte, deosebite de climatul general
respectiv’’. Fără a intra în amănunte,
sugerăm, analiza pertinentă şi detaliată
asupra aspectelor agroclimatologice şi
fenologice din studiile profesorului
Rădulescu, efectuată de prof. univ. dr.
Octavia Bogdan.10
O dată cu schimbarea regimului
de conducere, destinul profesional al lui
N. Al. Rădulescu, se va schimba radical. Va fi radiat din Academia Română şi scos din mediul
universitar, forţat să colaboreze cu Securitatea statului11. Statura morală şi profesionalismul său, va
determina conducerea comunistă să recunoască indispensabilitatea sa şi valorificarea abilităţilor
sale, una dintre dovezi fiind şi organizarea de către domnia sa a învăţământului geografic din oraşul
Craiova, ajungând să deţină la această universitate atribuţiile de prorector. Cu ajutorul familiei
Prisnea se va angaja la Institutul de Studii şi Proiectări Agricole (ISPA), din anul 1953 şi până în
8

Vrancea, op. cit. p. 78.
Bogdan, Octavia, ”Preocupări de climatologie ale profesorului N.Al. Rădulescu”, Revista Geografică, Institutul de
Geografie al Academiei Române, tom VI, p.222 ;
10
Bogdan, Octavia, ”Preocupări de climatologie ale profesorului N.Al. Rădulescu”, Revista Geografică, Institutul de
Geografie al Academiei Române, tom VI, p.220 - 226 ; şi lucrarea : Bogdan, Octavia, (2005), ”Contribuţia profesorului
N.Al. Rădulescu, în domeniile fenologiei şi agroclimatologiei”, în Volum Omagial N. Al. Rădulescu, p. 43-56, Ed.
Universitaria, Craiova.
11
Marcu, Oana, (2006), ”Nicolae Al. Rădulescu şi securitatea”, în Rev. Milcovia, seria a III-a, an II, nr.2-3, p.6-13, Ed.
Terra, Focşani.
9
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196312. Aici va dovedi faptul că geografia este o ştiinţă practică, iar în baza unor minuţioase
cercetări va primi ,,Certificatul de Inovator’’13.
Competenţele sale din domeniul geografiei agriculturii, vor sta la baza numirii sale pe
funcţia de consilier în Ministerul Agriculturii - fosta Direcţie Generală a Economiei Apelor -,
contribuind la elaborarea studiilor de amenajare a Luncii şi Bălţii Dunării (sectorul dintre GiurgiuCălăraşi şi Balta Ialomiţei).14 Preocuparea asupra hidroamelioraţiilor şi folosirii eficiente a terenului
poate fi observată în unele studii geografice tematice, publicate în anii 196515 şi 197016. Plecând de
la acest deziderat, al utilizării eficiente a spaţiului geografic, una dintre abordări va fi în domeniul
,,use land”. Geografia agriculturii foloseşte datele obţinute din analiza modului de folosire a
terenurilor, aspecte ce le integrează în domeniul său de studiu. Nu trebuie să omitem hărţile 17 şi
studiile18 întocmite de profesorul Rădulescu, pe această tematică. Remarcăm opinia prof.
Rădulescu, pe această dimensiune : ,,De împletirea acestor elemente, de interacţiunea dintre mediul
geografic şi utilizarea terenurilor se ocupă numai geografia…numai urmărindu-se evaluarea
calitativă a tipurilor regionale de utilizare complexă a terenurilor
şi cartografierea categoriilor de folosinţă a acestora, punându-se
accentul pe studierea condiţiilor naturale şi economice locale”. 19
În 1967, profesorul N.Al. Rădulescu, are iniţiativa
organizării primului ,,Simpozion Naţional de Geografia
Agriculturii’’, şi a ,,Simpozionului Geografia Câmpiilor”, ,,în
care s-au prezentat de către cercetători, specialişti şi cadre
didactice numeroase comunicări care au stârnit un deosebit
interes’’20.
Una dintre lucrările, ce rămâne un element bibliografic de
referinţă, este ,,Geografia Agriculturii României’’, ,,un adevărat
tratat de specialitate la care şi-au mai adus contribuţia regretatul
profesor Nicolae Petrescu şi prof. Ion Velcea’’.21
O privire de ansamblu în conţinutul acestei cărţi, ne face
din păcate, să adoptăm o stare de nostalgie, comparând cu situaţia agricolă actuală a României.
12

Vlad, Sorina, Dragomirescu, Ş.,(2005), ”N.Al. Rădulescu – biobibliografie”, în Rev. Milcovia, seria a III-a, an I, nr.
1,p.16, Ed. Terra, Focşani.
13
Obţine ,,Certificatul de Inovator’’ cu nr. 22 pentru inovaţia : Deficitul de umiditate din principalele culturi agricole.
Ionvaţia a fost înregistrată la data de 30. 12. 1960, iar Certificatul de Inovator eliberat la 1.03. 1962 – copia este
publicată în Revista Geografică, t. VI, p. 226.
14
Gh. Iacob, ”Contribuţia ştiinţifică a profesorului N. Al. Rădulescu în domeniul geografiei agriculturii. Profesorul
N.Al. Rădulescu, prototipul omeniei şi dragostei de semeni”, Revista Geografică, Institutul de Geografie al Academiei
Române, tom VI, pag. 228.
15
Rădulescu,N., Al., (1965), ”Contribuţia Geografiei la lucrările de amelioraţii agricole şi de sistematizare a teritoriului
R.P.R.”, Natura, XV,4, p.32-28.
16
Rădulescu, N.Al., (1970), La géographie appliquée et les travaux d’amélioration agricole en Roumanie, în vol.
,,Travaux du symposium international de geomorphologie appliquée, Bucureşti, mai, 1967, IGG, Bucureşti.
17
Rădulescu, N.Al., Mihăilescu, V., Tufescu., V., Nimigeanu, Gh., Vintilescu, I., (1949 - 1951) , ”Harta repartiţiei
geografice a categoriilor de folosinţă a terenurilor, a culturilor agricole şi creşterea animalelor pe întreaga ţară (scara 1 :
200. 000)” ; hărţi în domeniul agriculturii în Atlasul geografic naţional al României – Institutul de Geografie al
Academiei Române.
18
Rădulescu, N.Al., (1973), ”Utilizarea terenurilor în Câmpia Română în epoca construirii gorganelor”, BSSGR, serie
nouă, III (LXXIII), p. 17-24.
19
Iacob, Gh., Op. cit. p. 227.
20
Ibd., p. 228
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Idem
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Cantitativ tratatul, are 341 de pagini, 196 titluri bibliografice, 2 hărţi în anexă, cuprins în 3 limbi de
circulaţie internaţională, rezumat în limba franceză, 49 de hărţi cu dimensiuni variabile integrate în
text, 21 de figuri – în mare parte grafice, 39 de tabele şi 40 fotografii alb – negru. Întreaga
problematică este cuprinsă în cinci capitole distincte, ce analizează: istoricul dezvoltării agriculturii,
dezvoltarea agriculturii din acea perioadă, condiţiile fizicogeografice ale teritoriului agricol şi
relaţiile de producţie cu cadrul natural, ramurile agriculturii, problematica agriculturii – cu
abordarea intervenţiei antorpice. Aşadar, o lucrare compexă şi de ce nu – completă ; reper pentru un
eventual studiu compartativ cu situaţia actuală agricolă a ţării.
Nu încheiem, înainte de a ne face datoria de a puncta şi alte aspecte de geografia agriculturii
analizate de N. Al. Rădulescu, asupra: fixării dunelor de nisip22, a dezvoltării agriculturii pe plan
naţional23 şi mondial24, sericiculturii25 etc.
Concluzie. Fără îndoială, profesorul univ. dr. N. Al. Rădulescu a contribuit într-o manieră
majoră la fundamentarea şi dezvoltarea geografiei agriculturii în România, atât din punct de vedere
teoretic, dar şi demonstrând aplicativitatea practică a acestei discipline în plan economic.
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Mircea Savul, Marele Profesor!
Mircea Savul, the Great Professor!
(3 May 1895 – 13 May 1964)
Gheorghe Tescu 26
Rezumat. În articol este evocată imaginea Marelui Profesor de Mineralogie și Cristalografie,
membru al Academiei Române, cel care și-a pus amprenta sa profesională și umană asupra numeroaselor
generații de studenți și discipoli pe care i-a avut de-a lungul activității sale științifice și didactice la
Universitatea ieșeană. Promoția 1954 este cea care menține trează, prin articolul de față, imaginea
marcantă a profesorului Mircea Ion Savul!
Cuvinte-cheie: Mircea Savul, professor, mineralogy și cristalografie
Abstract. In this article is evoked the image of the Great Professor of mineralogy and
crystallography, a member of the Romanian Academy, who, during his long scientific and teaching activity
at the Iasi University, has put his professional and human mark over many generations of students and
disciples. The class of 1954 is the one that, through this article, keeps awake the image of the Professor
Mircea Ion Savul.
Key words: Mircea Savul, professor, mineralogy and crystallography.
Motto:
„A cântat în mine o pasăre. Dar a cântat nelămurit. Aşa de nelămurit încât nu ştiu nici măcar ce pasăre a cântat.
Iar dacă ai căta bine, bine rostul lucrurilor, ai vedea că toată truda şi toată împrăştierea mea porneşte din nevoia să aflu
ce pasăre a fost...”
Victor Ion Popa

Când mi-am propus să aştern pe hârtie câteva gânduri
despre profesorul nostru de Mineralogie şi Cristalografie, Mircea
Savul, din prima clipă, o teamă indefinită mi-a tulburat sufletul.
Ce-aş putea eu scrie despre marele profesor... Ce mai ştiu eu
despre dânsul...?!, mi-am zis în sinea mea. După şaizeci de ani
de la absolvire, puţinul pe care îl mai ştiam, l-am uitat cu
totul...nu mai ştiu nimic!...
Dar stai şi te gândeşti...ce-ţi poţi permite să scrii despre o
atât de mare personalitate care a fost profesorul Mircea Savul;
nu-ţi rămâne decât să zâmbeşti cu amărăciune în toată neputinţa
ta, ridicând doar din umeri.
Şi totuşi... şi totuşi, nu renunţ!
A vrea să-ţi deschizi sufletul, să-ţi dezvălui gândurile în
amintirea unui mare profesor, este un vis pentru oricare dintre
26
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foştii săi studenţi. Simţi nişte porniri intime năvalnice…doreşti din tot sufletul…,dar te înspăimântă
gândul… „Oare aș putea…, oare nu i-aş pângări memoria…, oare…, oare?!” îţi zici cu spaimă.
Nu numai mâna, dar şi gândul îţi tremură…te părăsesc toate puterile, ceva te ţine strâns,
strâns…Îţi vine să plângi pentru că ai şansa unei clipe de mare înălţare şi pe aceea să o iroseşti?!?
Este greu, poate imposibil să cuprinzi într-o succintă evocare, după mai bine de o jumătate
de veac, contururile precise ale unui om care, într-un fel sau altul, ţi-a influenţat, ţi-a format şi
modelat fiinţa la o vârstă la care numai adevăratul dascăl o poate face.
Şi totuşi, lucrul merită să fie făcut, cu mijloace oricât de modeste ar fi ele, chiar dacă timpul,
cu puterea sa tiranică, a aşternut între noi şi cei dispăruţi, atâta depărtare… Pentru că lumina vie a
aducerii aminte păstrează proaspătă imaginea anilor studenţiei, dominaţi de tulburătoarea sa
personalitate.
Şi totuşi, vreau să scriu… vreau cu toată fibra sufletului meu…! Dar, de la a vrea până la a
putea e depărtare mare…
A-şi vrea să strig după ajutor…Aştept o lumină de la Dumnezeu, dar ea nu vine!... Şi, totuşi,
aştept…Dar, iată un semn…Da!... Am înţeles. Să mă duc chiar la el… acolo unde îşi doarme
somnul veşniciei…Şi, tot aşa, frământându-mi mintea… paşii m-au purtat într-acolo…
Când am păşit pe sub marea poartă a Cimitirului „Eternitatea”, soarele se suise printre scame
de nori, la vreo două suliţe pe cer. Clopotul de la biserică m-a făcut să tresar...Era în ziua de
Înălţarea Sfintei Cruci, o zi de septembrie, umedă şi rece.
La locul de veci am aprins o lumânare. Profesorul mă privea din fotografia de pe cruce, cu
un zâmbet calm şi bun...Sub fotografie citesc inscripţiile:
Acad. Mircea Savul
3 mai 1895 - 13 mai 1964
Lângă dânsul se odihnesc în pace venerabilii săi părinţi...
Anton Scarlat Savul
Ing. al comunei Iaşi
Mort în 1931 la 80 de ani
Zoe Savul
Decedată în 1938
Privirea mi-a mai zăbovit o vreme pe chipul blând din fotografie. Flacăra lumânării se înălţa
unduios, jucându-se liniştit pe faţă, ca pe chipul sfinţilor din icoane...I-am privit îndelung chipul din
fotografie, cu strângere de inimă şi am murmurat în inima mea inscripţiile de pe cruce, cu mirare
într-un fel...
... A deschis ochii în lume, într-o zi dintr-un început de Mai … Zânele cele bune i-au zâmbit
la leagănul lui şi zâmbetul acela de la miezul nopţii l-a moştenit pentru toată viaţa... Doamne!... şi
ce zâmbet!...
Apoi au început să-mi curgă prin minte frânturi incoerente din ceea ce am citit… nu mai ştiu
unde… A avut o copilărie ideală în „oraşul de pe şapte coline”, cum se mai numeşte Iaşul, pe care la iubit şi nu l-a părăsit niciodată. Licenţa în ţară… Specializarea în Franţa, la Nancy şi Paris…
Doctorat cu tema „Cristalinul Bistriţei”... Colaborator apropiat al profesorului Mrazec şi urmaş al
profesorului Buţureanu la Catedra de Mineralogie, de care s-a legat pe viaţă... Apoi, pionerat în
geotermometrie şi fondatorul geochimiei româneşti... Relaţii ştiinţifice, personale, cu peste 80 de
savanţi mineralogi şi geologi din toată lumea.
Ceea ce ştiu eu este infim...raportat la impresionanta sa operă ştiinţifică, ceea ce îi revine
competenţei biografilor şi bibliografilor marelui profesor...
Eu, însă, nu pot trece cu uşurinţă peste cei 45 de ani de activitate, în care profesorul Mircea
Savul a fost un exemplu strălucit pentru numeroase generaţii de studenţi pe care i-a îndrumat şi
format.
Gândul mă poartă însă stăruitor...fie chiar cu modestele mele mijloace, spre o sinceră
portretizare a marelui Om şi Profesor Mircea Savul. Furat de gânduri, de pe banca din faţa crucii îi
priveam, fascinat, zâmbetul cald şi bun... m-am pomenit cerându-i ajutorul...
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O uşoară dojană mi s-a părut că zăresc în colţul gurii...
Mi-am închis ochii strâns... şi, deodată, am avut senzaţia stranie că în toată făptura sa, el s-a
desprins ca dintr-o ceaţă şi, încet, se apropia de mine, învăluit de o lumină mare ca un halou...
Şi timpul din mine a început să curgă înapoi... iar mintea, cu iuţeala gândului, începu să
depene firul amintirilor...
...Iată-ne în anii '50 ai veacului trecut, în amfiteatrul Cobâlcescu, la primul nostru curs de
Mineralogie şi Cristalografie. Pe catedră erau depuse numeroase mostre de roci, minerale şi cristale,
una mai uimitoare decât alta, ca formă, aspect şi culoare. Noi, abia ieşiţi din vârsta majoratului, unii
încă copii, cuminţi şi uimiţi, stăteam în bănci, copleşiţi de febra aşteptării şi necunoscutului.
În scurt timp, pe uşă intră Omul pe care aveam să-l stimăm şi să-l îndrăgim atât. În faţa
noastră stătea un bărbat potrivit de înalt, robust, bine clădit, cu ţinută sobră, frunte senină, cu ochi
strălucind de inteligenţă...şi, cu un glas molcom, abia auzit, parcă anume să nu tulbure din somnul
lor multimilenar, monstrele de pe catedră, îşi începu primul curs de mineralogie cu promoţia
noastră.
Cucerit cu totul de făptura aceea ca de pe cărţi...n-am mai apucat a auzi primele fraze
introductive din curs.
„...Însuşi omul primitiv - îşi expunea profesorul prelegerea -, a cunoscut pe cale practică
elemente native ca: argintul, aurul, cuprul ş.a., dar primele indicaţii scrise le-a lăsat învăţatul grec
Aristotel, cu trei secole înaintea erei noastre”.
„Ţtt...ţtt!...Adică acum vreo 2300 de ani...!” îmi fac eu repede în gând, socoteala timpului.
„Mineralogia ca ştiinţă, continuă profesorul, studiază mineralul. Mineralul este un compus
care se află în natură sub formă cristalină sau amorfă. Cristalul este un fragment al unui compus
(rocă) care are de la natură o formă geometrică poliedrică. Problema culorii este foarte complexă.
Deşi cunoştinţele noastre privind cauzele apariţiei culorilor au avansat foarte mult, rămân totuşi
necunoscute multe chestiuni.”
Şi profesorul continuă povestea cristalelor, cu o voce molcomă şi înceată, de parcă şi-ar fi
spus-o sieşi şi cristalelor sale.
„Transparenţa cristalului de stâncă, roşu-carmin al cinabrului - şi începu să ia monstrele şi să
le arate rând pe rând -, verdele deschis al malachitului, aurul metalic al piritei, varietăţile de cuarţ,
verdele cloritului, rozul rodonitului ori roşul rubinului sau sângeriul hematitului, violetul
ametistului etc.” continuă profesorul, el însuşi captivat de frumuseţea lor.
Era fascinant să-l asculţi pe profesor şi, în acelaşi timp, să priveşti pietrele acelea viu
multicolore... era încântător şi uimitor.
„Duritatea corpurilor cristaline - continuă profesorul prelegerea pe acelaşi ton molcom şi
liniştitor ca susurul izvorului de munte-, este dependentă de tipul structurii şi de rezistenţa legăturii
dintre ioni. Diamantul, de pildă, întrece de 1000 de ori duritatea cuarţului care zgârâie sticla şi de
150 de ori duritatea corindonului”.
În amfiteatru era o linişte s-o tai cu cuţitul. Se auzea doar glasul molcom şi liniştitor al
profesorului. Totul părea o vrajă, iar profesorul un vrăjitor.
Privindu-l şi ascultându-l ... îmi veni în minte un vers din sanscrită:
„Zgomot fac cei răi şi josnici
Nu cei nobili, bagă seamă...
Aurul nu poate face zgomotul
Ce-l face arama... ”
Şi astfel, primul curs de mineralogie-cristalografie, nici n-am ştiut când s-a terminat. Când
ecoul ultimelor cuvinte ale profesorului s-a stins, în suflet am simţit un gol... un fel de nefericire.
Noi, studenţii, am învăţat cu stăruinţă. Unii dintre noi, puţini la număr, au ajuns chiar să ştie
câte ceva din tainele cristalului. Dar el, profesorul, îl simţea, ori poate că inima îi bătea odată cu a
lui... El îi cunoaştea tainele...
Am deschis ochii, revenind într-o altă realitate. Lumânarea de lângă cruce se topise. Din
fotografie, profesorul mă privea cu acelaşi zâmbet cald şi bun de la început, pe care l-am simţit ca
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pe o iertare, ca pe o dezmierdare. Privindu-l cu atenţie, figura lui mi-a revenit în amintire, din ce în
ce mai clară şi luminoasă.
Adevărată este zicerea: „Orice evocare este o luptă împotriva uitării”. Şi totuşi, gândul mă
îndeamnă cu toată stăruinţa, către ideea unei sincere portretizări, aşa cum a fost.
Cu fruntea senină, ochi strălucitori de inteligenţi, manifestând întotdeauna voie bună, dar
reţinută. Cu glas molcom, adânc, transforma orele de curs într-un climat plăcut, risipind uneori
cuvinte de spirit, alteori subtile ironii, dar cu măsură.
Era o mare putere în făptura sa; cu faţa netedă, puţin palidă, ca o piatră scoasă din râul de
munte, şlefuită de valuri şi cu un zâmbet, cu ochii pe jumătate închişi, ca şi cum ar fi ascultat
depărtatele acorduri triste în clipocitul izvoarelor de munte. Când povestea, povestea captivant, ca
într-un număr magic. Profesorul era un magician!
Se poate spune cu certitudine că acest om a fost hărăzit muncii cu studenţii şi duh din duhul
său le-a dat şi lor, o bună bucată de vreme, cu discreţie, modestie şi dăruire totală. Puţini oameni am
întâlnit în viaţă, care să se ridice la un asemenea nivel de omenie, de modestie şi bunătate ca
profesorul Savul.
Te privea cu un zâmbet de copil şi te primea în inima lui purerea deschisă. O simpatie largă
iradia din ochii lui asupra Lumii şi asupra sa din ochii altora. Un suflet larg, un intelect subtil, un
doritor de mai bine, sincer şi iubitor. Pe lângă muncă şi pasiune, a pus suflet din sufletul său şi le-a
dăruit urmaşilor săi cu dragoste şi preţuire.
Când m-am uitat pe cer, soarele se suise la amiezi…
M-am ridicat de pe bancă, fără să-mi dezlipesc privirea de pe chipul profesorului, i-am
mulţumit înclinându-mă şi am plecat spre poartă luând cu mine, în suflet, zâmbetul lui unic, acel
zâmbet moştenit de la Zânele cele bune de lângă leagăn, de la miezul nopţii.
M-a durut mult despărţirea de marele profesor ! Am auzit de undeva că … „Numai prin
durere omul află adevărul despre lume”. Tot ce se poate.
Cu inima ticăind mai repede şi mai tare, păşeam absorbit de uriaşa sa personalitate, absent la
tot ceea ce se petrecea în jur. Mi s-a părut că cineva m-a salutat. După câţiva paşi, am întors capul.
Da, într-adevăr, era un cunoscut. „Vă salut.. vă salut!” am murmurat eu mulţumindu-i.
Profesorul continua să-mi stăruie în minte, stăpânindu-mi gândul. Părea un om sever, un om
dur. Spun „părea” pentru că, de fapt, era un om bun şi blând, iar dacă arbora uneori un aer de
severitate, o făcea pentru ca studenţii lui să nu-i descopere această trăsătură de caracter.
Adevărata sa faţă se dezvăluia însă cu prilejul lucrărilor practice şi în excursii pe munte, cu
studenţii. Acolo era „terenul” pe care inteligenţa sa vie, sclipitoare şi capacitatea uimitoare de a
capta spiritele se desfăşura într-un adevărat spectacol fascinant. Inima lui omenească bătea lângă a
lor.
Atunci purta discuţii lungi cu studenţii, pe temele cele mai diverse...până la finele reţete
culinare ce ispiteau mai ales fetele care se strângeau ciorchine în jurul său.
„- Mai vrem, mai vrem, dom’profesor!”strigau toate într-un glas.
„ - Ei, gata, gata pentru astăzi!” zicea el plin de bucurie.
„ - Una, măcar încă una, dom’profesor!” stăruiau toate, pregătite să ia notiţe mai
conştiincioase decât la cursuri.
El le zâmbea fericit ca un copil în seara de Crăciun, dar ce zâmbet... ce zâmbet era acela!
Atunci când povestea, nu mai vedea nici calcare, nici şisturi, atunci poate că şi cristalinul Bistriţei ar
fi stat să-l asculte.
Firea generoasă, de o modestie cuceritoare, înzestrat cu un exact simţ al valorii sale şi cu o
imensă dragoste pentru studenţi şi profesia căreia i s-a dedicat... sfătos şi cu inimă caldă, riguros în
idei şi radical în profesie. Aşa era Profesorul Savul! Mereu între studenţi, întotdeauna alături de
studenţi, aşa s-ar putea exprima sintetic crezul educativ al marelui profesor. În preajma sa te simţeai
şi tu altfel. Parcă îţi împrumuta şi ţie, pentru o clipă, o fărâmă din măreţia sa. Dialogul cu omul de
excepţie care a fost în afara şcolii însemna o fascinaţie. Am avut prilejul o singură dată, poate de
două ori, să fiu în preajma profesorului; ca o străfulgerare, am simţit frisoane în toată fiinţa mea.
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M-am întrebat adesea de unde se trăgea fascinaţia ce o răspândea profesorul... De unde?!
Am înţeles, cu timpul şi din alţi ani de studenţie şi experienţă de viaţă, că intuiţia de atunci a rămas
neştirbită şi astăzi. În acest caz, menţiunea consfinţită de „Mare Profesor” are sensul ei ideal pentru
că în profesorul Mircea Savul s-au îmbinat, în mod fericit, însuşirile fundamentale ale profesorului
desăvârşit. Inteligenţei sale naturale s-au asociat şi o vastă cultură occidentală şi, mai ales, o
profundă cunoaştere a naturii şi o mare dăruire şi pasiune pentru obiectul muncii sale. Viaţa sa s-a
confundat în tot ce a avut mai valoros şi mai dinamic, cu viaţa la catedră. Vocea lui uşor cântată,
molcomă, cu accent plăcut moldovenesc, întru totul inimitativă, mi-a rămas vie în memorie.
Acela e adevăratul Profesor, căruia natura nu i-a dat numai o minte Mare, ci şi o inimă
Mare… acela e adevăratul profesor, despre care biograful său, arătându-i viaţa şi opera, va putea să
spună : „El a devenit un Profesor Mare, fără a înceta a fi Om!”
Fântână de înţelepciune şi lumină, bun şi blajin, om de o rară discreţie şi modestie şi de o
distincţie sufletească la fel de rară. Aşa a fost Profesorul Savul.
În modesta mea însemnare, am căutat să-i evoc statura de strălucit profesor, dar mai ales de
Om. Însă, un cercetător atent nu va putea trece peste truda şi inima lui.
Sufletul meu îi păstrează profesorului şi omului rar care a fost...mai mult decât o modestă
însemnare. Curgerea timpului ne-a oferit destulă perspectivă ca să putem extrage această observaţie
în care am văzut şi vedem şi astăzi când el nu mai este... fiinţa pe care natura a înzestrat-o la
superlativ cu darurile ei. Blajin şi bun... şi plin de lumină. Orice superlativ este la locul lui.
Nu ştiu de ce, dar, uneori, mi s-a părut că-i nefericit, că îi lipseşte ceva. Atunci şi eu
sufeream în taină fiindcă îl iubeam. Totuşi, cred că şi-a suplinit insatisfacţiile vieţii intime, dacă ele
or fi existat, cu împlinirile pe care i le-a oferit din plin munca sa. Nu ştiu de ce, mi s-a părut a fi un
singuratic care îşi mistuia singurătatea în taină, nepătrunsă de nimeni. Îl văd şi acum, avea făptura
robustă, manifestând totuşi voie bună, trecând molatec pe sub teii înfloriţi din Copou. Silueta lui
plutea cu pas rar, uşor legănat, purtând un zâmbet atoateîngăduitor, precum şi acea oboseală a
intelectualului obişnuit cu veghea nocturnă. Pentru cei care l-au cunoscut şi iubit, profesorul Mircea
Savul părea o întruchipare a spiritului blajin şi îngăduitor al moldoveanului, respectând credinţele şi
convingerile celorlalţi.
... De câte ori cobor pe scara amintirilor şi mă opresc cam la 40-50 de ani în urmă... nu ştiu
de ce mă gândesc mereu la profesorii noştri.
Este o mândrie personală să poţi înţelege cât respect trebuie să dai înaintaşilor pentru
meritele lor de neatins, în făurirea unui ideal. Au trecut generaţii şi generaţii, ca fluviul timpului
peste existenţa noastră. Fiecare a gustat din fructul învăţăturii, crescut de marii noştri dascăli şi
oferit în dar mereu proaspăt pentru dezvoltarea permanentă a sufletului şi minţii noastre.
Noi am avut în ei un model de viaţă pe care l-am urmat mereu ca pe o lumină strălucitoare,
pornită dintr-o noapte adâncă, din care nu poţi ieşi decât printr-o răbdare infinită.
Aceşti mari înaintaşi au dispărut ca fiinţe fizice, dar spiritul lor, modul lor de gândire, noi lam purtat mereu prin faptele noastre.Unul dintre ei a fost profesorul Mircea Savul. Râsul său
sănătos şi o perfectă sănătate fizică şi spirituală păreau menite să înfrunte triumfător timpul încă
multă vreme. Dar, n-a fost să fie aşa...
Şi, tot într-o zi a lui Florar, pe vremea liliacului dat în floare, am auzit vestea trăsnet... M-am
simţit scuturat ca de frigurile copilăriei. N-am putut crede, n-am putut accepta. Cred că atunci,
pentru o clipă, şi diamantul şi-a pierdut din tărie... şi cristalinul Bistriţei s-a cutremurat din temelii.
Profesorul îşi împlinise însă menirea sa de dascăl şi de om şi s-a retras, cu conştiinţa datoriei dusă
până la capăt.
În minte mi-a revenit şi o voi păstra în amintire, imaginea aceea tonică, cu optimismul
reţinut de întotdeauna. Bărbat falnic şi captivant...
Profesorul Mircea Savul a sintetizat în persoana sa unanim simpatică, o anumită categorie de
moldoveni sfătoşi, de o sclipire intelectuală deosebită. A fost un om iubit. Îi voi păstra veşnic
amintirea.
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Personalitate marcantă a învăţământului superior ieşean, mentor spiritual a numeroase
generaţii de studenţi, nu trebuie lăsat să treacă în conul de umbră al uitării. Se cuvine să-i închinăm
un gând de recunoştinţă celui care a fost un om de o aleasă nobleţe sufletească, nobil între nobili,
ales între aleşi. Profesorul s-a impus ca una dintre acele prezenţe fără de care „nu se poate!” Îl
căutam... ne făcea mare plăcere să vorbim cu dânsul, să fim în preajma lui. Era mereu în lupta cu
timpul care nu a mai avut răbdare.
A trecut în lumea umbrelor fără să-i mai văd chipul peste care trecuseră anii. Am avut
privilegiul de a studia şi cu alţi profesori străluciţi, privilegiu de care s-a bucurat toată generaţia
mea. Dar, pe profesorul Mircea Savul l-am iubit, preţuit şi admirat deosebit de mult.
Doar tăcând îi poţi cinsti memoria aşa cum se cuvine. Când gândul şi inima te îndeamnă să
vorbeşti în amintirea unei astfel de personalităţi, o mare sfiiciune îţi cuprinde întreaga fiinţă. Ai vrea
să vorbeşti, dar nu poţi... Îţi vine să plângi...
Măsori distanţa până la el... E atât de mare! Deschizi ochii, revii la măsura ta şi-ţi spui... „ Doamne, cât de Mare a fost!”.
Urmaş al unor premergători celebri şi înaintaş al unei pleiade strălucite, rod al muncii sale,
din care nu-i voi numi pe unii ca să nu-i neîndreptăţesc pe alţii, el însuşi făcând parte dintr-o
strălucită pleiadă de profesori şi geologi iluştri care au slujit catedra cu multă competenţă şi dăruire.
Pentru scurtă vreme, a rătăcit solitar pe acest pământ, asemenea unui meteorit şi s-a întors în
lumea lui, luându-şi locul în „Tabelă” pentru totdeauna.
Cât aș fi vrut să am puterea mitică să-l aşez eu într-o constelaţie din Calea Lactee... El însă
şi-a ocupat locul în grupa Diamantului. Profesorul Savul a fost un Diamant!
Dangătul clopotului de la biserică „Baang... baang!”, prelung şi rar, îmi risipi toate
gândurile. Slujba de Înălţarea Crucii se isprăvise. Soarele era în Cumpăna Cerului, un soare de
toamnă palid şi trist. În poarta cimitirului m-am oprit şi am privit înapoi...
„-Vă mulţumesc... vă mulţumesc pentru tot, domnule Profesor! Ne veţi lipsi!” am murmurat
eu cu ochii umezi.
Da! Marele Profesor ne va lipsi nemăsurat!
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Profesorul VASILE CUCU (1927 - 2015). In Memoriam /
Professor Vasile Cucu (1927 – 2015). In memoriam

Nicolae Damian27

Rezumat: Articolul omagiază statura profesională a profesorului universitar doctor emerit Vasile
CUCU, nume de referinţă în Geografia României, creator de şcoală geografică. Din păcate, anul acesta a
fost marcat de dispariţia fulgerătoare a profesorului Vasile Cucu. Deşi aflat la o vârstă înaintată, era în
plenitudinea forţelor sale creatoare, reuşind să îndrume prin sistemul său de gândire geografică, prin
sfaturile sale, pe mai tinerii lui colegi geografi. Rămâne îndemnul dumnealui: ,,Mergem înainte!” Dumnezeu
să-l aibă în pacea sa !
Cuvinte cheie: profesor Vasile CUCU, in memoriam, geografie.
Résumé: Le but de l’article est de rendre un hommage au statut professionnel du professeur
universitaire émérite Vasile CUCU, un nom de référence de la Géographie de la Roumanie, un créateur
d’école géographique. Malheureusement, cette année-ci a été marquée par la disparition soudaine du
professeur universitaire docteur Vasile Cucu; même s’il avait un âge avancé, il était dans la plénitude de ses
forces créatrices. Par son système de pensée géographique, par ses conseils, il a réussi à guider ses
collègues géographes plus jeunes. Mais il nous reste sa recommandation : « On continue ! ». Que Dieu le
protège !
Mots-clés : professeur Vasile CUCU, in memoriam, la géographie
Abstract: This article honors the professional activity of Professor emeritus doctor Vasile Cucu, a
reference name and one of the founders of the Romanian Geography school. Regrettably, this year was
marked by the sudden disappearance of Professor Vasile Cucu; although he was older he was still capable
enough to guide his younger geographer colleagues through his geographical thinking and with his advices.
His advice remains : “ we are going forward!” May he rest in peace!
Cuvinte-cheie: professor Vasile CUCU, in memoriam, geography

Anul acesta a încetat din viaţă distinsul prof. univ. dr. emerit Vasile CUCU, importantă
personalitate a geografiei româneşti, creator de şcoală în domeniul Geografiei Umane. A urmat
Facultatea de Istorie - Geografie din Bucureşti și Ecaterinburg / Rusia (1954), a obţinut titlul de
doctor în geografie la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi cu teza intitulată ,,Oraşele din România”
(29 iunie 1968) sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Şandru, teză publicată în 1970. În anul 1972 a
beneficiat de o bursă de studiu în S.U.A. împreună cu profesorul Ioan S. Gruesc. Primeşte titlul de
,,doctor Honoris Causa” al Universității ,,Valahia” din Târgovişte.
Locurile de muncă au fost la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie (19651992), Institutul de Geografie - Bucureşti, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte (1992 - 2004),
Universitatea ,,Hyperion” din Bucureşti (2005- 2015). A îndeplinit şi funcţii administrative: şef de
catedră, decan, prodecan şi prorector al Universităţii din Bucureşti.
27

Profesor dr. și director la Școala Pufești-Vrancea. Lector dr. Universitatea din București - C.F.P.P. Focșani. E-mail:
nikudam@yahoo.com
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Dintre premiile şi distincţiile obţinute enumerăm, selectiv: Premiul Academiei Române ,,Gh.
Munteanu Murgoci” (1984), Diploma de Excelenţă a Societăţii Române de Geografie (2002),
Diploma de Excelenţă ,,Simion Mehedinţi” (2002) etc.
A publicat aproximativ 200 de lucrări (75 de tratate, atlase, hărţi, broşuri, manuale,
dicţionare etc). A participat la numeroase manifestări naţionale şi internaţionale (la unele dintre
acestea în calitate de organizator): Congresele Uniunii Internaţionale de Geografie - Stockholm
(1960), Moscova (1976), Haga (1996), Congresele Mondiale ale Populaţiei de la Belgrad (1956),
Bucureşti (1974- organizator), precum şi la alte manifestări internaţionale: Aligarh (India, 1956),
Congresul O.N.U (Atena, 1978), colocviul Româno - Britanic (Bucureşti, 1995, Liverpool, 1996).

Profesorul Vasile Cucu împreună cu cercetătorul polar dr. ing. Theodor Negoiță la Simpozionul Național
,,Ziua Pământului”, Mărășești, aprilie 2007

A activat totodată şi ca membru al unor organizaţii naţionale şi internaţionale: membru
corespondent al Comisiei Populaţiei şi membru al Comisiei de Urbanizare din cadrul Uniunii
Internaţionale de Geografie, membru fondator al Asociaţiei de Geopolitică ,,Ion Conea”, preşedinte
al Asociaţiei Geografilor Umanişti din România, vicepreşedinte S.G.R., redactor - şef la Revista
,,Terra”, redactor - şef Analele Univ. Bucureşti, membru în colegiul director al revistei ,,Milcovia”.
Desigur, întreaga sa carieră nu poate fi sintetizată în doar câteva rânduri pe care le-am
propus întrucât, prin vastitatea operei sale geografice, profesorul Vasile CUCU a trecut în Panteonul
geografiei româneşti, iar de acolo se aude îndemnul său ,,Mergem înainte!”...28

28

Am fost onorat ca pe drumul meu de început în cariera geografică, paşii să-mi fie călăuziţi de prof. univ. dr. Vasile
CUCU, ca îndrumător la teza de doctorat intitulată ,,Ţara Vrancei - studiu de geografie culturală’’; colaborarea a
continuat, acceptând să devină membru în colegiul director al revistei ,,Milcovia’’, în care am şi publicat articolul
,,Presiunea umană asupra Terrei’’; a participat de asemenea la Simpozionul Naţional ,,Ziua Pământului’’ pe care îl
organizez.
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II. STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
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Studiu asupra parametrului temperatura în Podișul Central Moldovenesc /
Study on the temperature parameter in the Central Moldavian Plateau
Tiron Mihăiţă29
Rezumat. Întrucât temperatura aerului este unul din parametrii principali în determinarea zonelor
climatice, și influențează direct procesele și activitățile atât mediului natural cât și a mediului social, este
necesar studiul asupra acestui parametru. Pentru realizarea acestei lucrări am utilizat date ale temperaturii
de la Administrația Națională de Meteorologie, din intervalul cuprins între anii 1961 și 2013, datele fiind
reprezentate de valorile medii zilnice. Pentru ca studiul să fie cât mai coerent, am utilizat nu doar
temperatura medie a aerului, ci și valorile medii ale temperaturii minime, maxime precum și a temperaturii
aerului la nivelul solului, pentru toți acești parametri utilizând valorile medii zilnice.
Pentru determinarea rezultatelor am utilizat metodele clasice oferite de Microsoft Office și metode
statistice pentru medierea valorilor și transpunerea lor în grafice pentru o bună observare a tendinței și
asupra evoluției temperaturii aerului pentru Podișul Central Moldovenesc.
Cuvinte cheie: parametru, temperatură, abatere, podiș
Abstract. The necessity of this study is due to the fact that air temperature is one of the key parameters
in determining climate zones, and directly affects the processes and activities of both the natural and social
environment. To achieve this study, we used temperature data from the National Meteorological
Administration, from 1961 to 2013, the data being represented by daily average values. To make the study
as consistent as possible, we used not only the average air temperature, but also the average values of the
minimum, maximum temperature and the air temperature of the ground level; for all these parameters the
study used the daily average values. To determine the results, we used classical methods provided by
Microsoft Office and statistical methods for finding average values and putting them into graphs, to obtain
a good observation of trend evolution of air temperature in the Central Moldavian Plateau.
Keywords: parameter, temperature, deviation, plateau

Rezultate
În urma observațiilor asupra valorilor temperaturii aerului și procesarea lor, a rezultat evoluția
regimului termic pentru ultima jumătate de secol și tendințele valorilor temperaturii aerului,
conform cu graficele următoare .
În figura 1, este reprezentată evoluția lunară la nivel multianual, pentru cele trei stații principale
din arealul Podișului Central Moldovenesc.

Fig. 1. Temperatura maximă lunară multianuală în Podișul Central Moldovenesc (1961 - 2013)

29
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Conform datelor analizate, temperatura maximă medie înregistrează valori mai mari în zona
estică a podișului (Huși) și în zona de vest (Plopana), acest fapt fiind influențat și de amplasarea
altitudinală și expoziției a stației. Important de precizat este faptul că minima temperaturii maxime
medii la nivel multianual (53ani) nu scad sub pragul de 0°C. La Vaslui este minima medie lunară a
temperaturii maxime la nivel multianual de 0,2°C, iar minima lunară absolută a temperaturii
maxime s-a înregistat în luna ianuarie cu o valoare de -7,1°C.
Evoluția temperaturii minime medii se încadrează în același regim ca și temperatura maximă
medie, valorile maxime fiind înregistrate la stațiile Huși respectiv Plopana.(fig.2)

Fig. 2. Temperatura minimă lunară multianuală în Podișul Central Moldovenesc (1961 – 2013)

Temperatura medie lunară a aerului în Podișul Central Moldovenesc (Fig.3) prezintă un
mersnormal, cu o minimă multianuală în luna ianuarie la stația Vaslui (-3,6°C) și o maximă în luna
iulie la stația Huși (21°C). Salturile termice se evidențiează între lunile martie - aprilie respectiv
octombrie-noiembrie.

Fig. 3. Temperatura medie lunară multianuală în Podișul Central Moldovenesc (1961 – 2013)

De asemenea și temperatura medie la nivelul solului prezintă acelați trend și evoluție după cm se
poate observa în graficul următor, maxima se înregistrează la Huși în luna iulie (26,6°C) ia minima
la Vaslui în luna ianuarie (-4,1°C)
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Fig. 4. Temperatura medie lunară multianuală la nivelul solului în Podișul Central Moldovenesc (1961 – 2013)

Temperatura anuală prezintă o evoluție sinuoasă dar cu trend pozitiv (cf medie glisantă) valoarea
minimă 7,0°C la Vaslui în anul 1985 iar valoarea maximă 11,3°C la Huși în anul 2007.

Fig. 5. Temperatura medie anuală în Podișul Central Moldovenesc
(1961 – 2013)

În ultimă fază am corelat valorile temperaturii medii anuale cu media multianuală pentru a
expune abaterea termică pe parcursul perioadei studiate. În urma expunerii grafice a abaterii
temperaturii medii a aerului s-a putut constata un trend general de creștere a temperaturii pe tot
arealul podișului, cu o intensitate mai mare a abaterilor negative în primele decade, ca mai apoi se
observă o creștere a abaterilor pozitive.
Din punct de vedere al valorilor înregistrate, abaterea minimă absolută a fost de -2,0°C în
anul 1985, iar abaterea maximă absolută de 1,7°C (Fig. 6)
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Fig. 6. Abaterea temperaturii medii anuale în Podișul Central Moldovenesc
(1961 – 2013)

Concluzii
Printre factorii ce pot influența temperatura aerului pentru arealul Podișului Central
Moldovenesc se enumeră: poziționarea geografică latitudinal și longitudinal, pe văi sau culmi și
altitudinea. La stația Huși, amplasată în zona extremă estică se înregistrează cele mai mari valori ale
temperaturii, valoarea medie multianuală fiind de 9,5°C. La nivel lunar se evidențiază două salturi
termice, unul pozitiv în martie-aprilie respectiv negativ în octombrie-noiembrie.
Amplitudinea maximă se înregistrează între lunile martie – aprilie. Anul cu temperaturile cele mai
scăzute a fost anul 1985, excepția fiind la temperatura maximă care a înregistrat minima absolută în
anul 1980 iar anul 2007 reprezintă anul cel mai călduros, în care s-a înregistrat media maximă
absolută. Graficele abaterilor termice evidențiază un trend pozitiv, cu o preponderență a abaterilor
negative în primele decade în ultima decadă înregistrându-se doar abateri pozitive.
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Doborâturile de vânt înregistrate pe valea superioară montană a Văii
Moldova /
Fallen trees recorded in the mountainous upper valley of Moldova

Ilie Nicolae30, Apostol Liviu31

Rezumat. Doborâturile de vânt reprezintă rezultatul dintre manifestările violente ale vântului și
arealele împădurite, la acestea se mai adaugă și gradul de saturare al solului, cu cât acesta din urmă e mai
saturat, reprezintă un grad de instabilitate pronunțat pentru arborete în calea vânturilor. În materialul de
față s-a realizat o schițare a doborâturilor de vânt majore ce au avut loc în zona descrisă din anii 1947 și
până în prezent.
Cuvinte-cheie:doborâturi, arborete, precipitații
Abstract. Fallen trees are the result of violent manifestations of wind in wooded areas and
moreover the degree of soil saturation; if the soil is more saturated, then it has a higher risk of instability for
trees standing in the way of the winds. In the present paper it has been done a summary of major fallen trees
occurred in the described area from 1947 until present.
Key words: fallen trees, trees, precipitations

Discuții și rezultate obținute
Ca factor de risc, pentru zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, cât şi a întregii zone
analizate din sectorul montan al râului Moldova, acesta prezintă un risc pentru arealele împădurite
cât şi pentru societatea umană în mod direct şi anume prin distrugerea acoperişurilor, avarierea
autoturismelor, ruperea cablurilor de comunicaţii etc.
Cele mai evidente riscuri sunt determinate de către doborâturile de vânt, acestea s-au manifestat, cu
precădere, în zonele unde au existat factori staţionari limitativi (soluri hidromorfe şi litice).
În general vânturile cele mai periculoase sunt cele din vest, acestea sunt aducătoare de ploi
însemnate cantitativ, contribuind la umezirea solului şi la o scădere a rezistenţei arborilor la
acţiunea mecanică a maselor de aer. Asemenea vânturi provoacă o oarecare creştere a
temperaturilor aerului (föehnizare), topirea zăpezilor şi, implicit, dezgheţarea solului, toate acestea
ducând la slăbirea sistemului de înrădăcinare a arboretelor. Doborâturile de vânt au fost precedate şi
de căderi însemnate de precipitaţii, în unele cazuri depăşindu-se 40-50 l/m².
Aceste vânturi din sector vestic şi nord-vestic escaladează Obcina Feredeului şi coboară pe
colina estică a acesteia (fig. 1), mărindu-şi viteza (cu cca 30-45%). Uneori se produce şi efectul de
föhn care agravează efectele vântului asupra arborilor (fiind menţionat anterior).

30
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Fig. 1 Comportarea liniilor de tensiune ale vântului
-model orografic propus: Depresiunea Câmpulung

Doborâturile izolate, răspândite pe întreaga suprafaţă a zonei studiate, dar şi a
împrejurimilor, s-au produs şi se produc aproape anual. Cele mai mari proporţii, care au căpătat un
caracter de calamitate, s-au produs numai la diferite intervale de timp. Cele mai vechi date cu
privire la doborâturile de vânt din bazinul Moldovei au fost cele referitoare la doborâturile din
decembrie 1947 dar şi din ianuarie 1948, cauzate, bineînţeles, de vânturi din sector vestic, ce au fost
precedate de precipitaţii însemnate (îndeosebi ninsori), urmate de o încălzire apreciabilă ce a topit
stratul de zăpadă existent.
În lunile decembrie 1957 şi ianuarie 1958, s-au produs alte doborâturi cauzate de vânturi din
sector predominant nord-vestic. Au urmat doborâturile de vânt din decembrie 1961 şi februarie
1962. Vânturile care au produs aceste pagube, pe lângă faptul că atingea viteze de 140 km/h,
prezentau şi schimbări de direcţie, lovind arborii din mai multe părţi. La asemenea intensitate,
vântul sufla în rafale, creând aşa-numitele fenomene de rezonanţă, ca urmare a faptului că balansul
propriu al arborilor coincide cu rafalele de vânt, fapt ce duce la amplificarea efectelor distructive.
La sfârşitul lunii septembrie (22-25) 1964, după zile cu ploi abundente, în cursul dimineţii
zilei de 23 septembrie, vântul s-a intensificat, predominând din sector nordic.
Doborâturi mari de vânt s-au produs în intervalul 12-14 iulie şi 24-26 decembrie 1969.
Ploile abundente cauzate la începutul lui iulie au depăşit pe alocuri 50 l/m², iar după amiaza zilei de
11 iulie, s-a declanşat o furtună, în care ploaia cu caracter torenţial a fost însoţită de vânturi
puternice din sector nordic cât şi nord-vestic.
Suprafaţa doborâturilor în masă au fost de 190 ha, iar volumul de masă lemnoasă doborât a totalizat
cca. 260000 m³.
În perioada 1982-1993, doborâturile de vânt s-au produs pe areale mai restrânse, volumul în cauză
fiind de 80000 m³.
În cursul anului 2002, mai exact în dimineaţa zilei de 7 martie 2002, la nivelul culmilor
aferente Câmpulungului au avut loc unele dintre cele mai puternice doborâturi de vânt.
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Această situaţie a fost generată de existenţa unui areal depresionar foarte bine organizat,
acesta s-a situat cu centrul său în bazinul Mării Baltice (la sud de Finlanda) cât şi a unui areal
anticilonic situat pe jumătatea vestică a Turciei. Din imaginea de mai jos (fig. 2) se poate observa
distanţa foarte mică dintre izobare, situaţia respectivă a dus la formarea vânturilor de mare
intensitate (acestea au suflat şi cu viteze de 110...145 km/h) din jumătatea nordică a Romîniei,
inclusiv în bazinul montan al râului Moldova, vânturi ce au provocat stricăciuni la clădiri cât şi
producerea de doborâturi de arbori pe suprafeţe foarte extinse.
De altfel, aceasta e şi principala cauză a vânturilor de mare intensitate ce se produc în aria
studiată îndeosebi în semestrul rece, perioadă când există activitate ciclonică intensă peste
jumătatea nordică şi nord-vestică a Europei şi areale de presiune atmosferică ridicată peste
jumătatea de sud a acesteia, această cauză fiind motivată atât la distribuţia vitezelor medii ale
vântului pe direcţii dar şi la frecvenţa intensităţii pe diferite clase de viteză specifice.

Fig. 2 Presiunea atmosferică şi temperatura la 850 hPa geopotenţial
7.03.2002 06:00UTC
Sursa: http://www.wetter3.de/Archiv/

Concluzii
Rezultatele ilustrate în acest articol scot în evidență riscul ariilor forestiere din zona montană
a râului Moldova în calea intesificărilor de vânt ce duc, de cele mai multe ori, în combinare cu un
sol saturat cu apă, la producerea unor doborâturi de arborete pe arii destul de vaste. De regulă, astfel
de doborâturi au loc, de cele mai multe ori, primăvara sau în a doua parte a iernii, când un strat de
zăpadă existent se topește pe fondul circulațiilor predominant vestice, acestea transportă și un aer
ceva mai cald, de multe ori, acesta suferind și procese de foehnizare.

Mulțumiri. Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului
„Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de
promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social
European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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Probleme actuale ale mediului în sectorul inferior al Oltului / Current problems
of the environment in the lower sector of Olt

Caramida Iulica32

Rezumat. Apariția amenajărilor hidrotehnice în sectorul inferior al Oltului, în aval de Slatina,
împreună cu infrastructura aferentă, la care se adaugă activitățile agricole, defrișările şi activitatea
industrială din amonte reprezintă principalii factori care influențează elementele mediului natural în acest
sector. Realizarea celor 5 amenajări hidrotehnice la Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni, au
modificat elementele văii, albia fiind închisă între digurile lacurilor. Fostele meandre au devenit relicte sau
au dispărut sub albia lacurilor; cursurile secundare au rămas părăsite, deseori închise sau întrerupte de
construcţia digurilor. De asemenea, vegetația a suferit modificări: au apărut și s-au extins unii biotopi noi și
anume biotopii lentici, s-a restrâns arealul unor specii și au fost defrișate importante suprafețe de pădure
din lunca Oltului. Sub aspect faunistic, Oltul Inferior își păstrează caracterul de apă curgătoare. Calitatea
apelor este bună datorită capacităţii de autoepurare naturală a apelor şi aportului afluenţilor pe care Oltul
îi primeşte aval de Slatina.
Cuvinte cheie: amenajare hidrotehnică, arie protejată, biotop, calitatea apelor.
Abstract. The construction of hydropower stations in the lower sector of Olt, downstream of Slatina,
along with related infrastructure, agricultural activities, deforestations and the upstream industrial activity,
are the main factors that influence the natural elements of the environment in this sector. The construction of
the 5 hydropower stations at Ipoteşti, Drăgăneşti , Frunzaru , Rusănești, Izbiceni, has modified the valley,
the river bed is enclosed between dams lakes and former meanders became relict or disappeared under the
lake bed ; secondary courses remained deserted , often closed or discontinued by the construction of dams.
Moreover, the vegetation has changed: new biotopes have emerged and expanded, namely lenitique biotope;
the area of some species narrowed and a large area in the Olt meadow was deforested. In terms of fauna,
the lower Olt maintains its characteristics of stream water. Waters quality is good due to the natural selfcleaning capacity of waters and to tributaries intake that Olt receives downstream of Slatina.
Key words: hydropower station, protected/ preserved area, biotope, waters quality.

Caractere fizico-geografice. Bazinul hidrografic al Oltului este situat în partea centrală şi de sud a
României, unde valea se împarte în: cursul superior, cuprins între zona de izvoare şi ieşirea din defileul de la
Racoş, cursul mijlociu, în aval de defileu până în dreptul municipiului Rm. Vâlcea şi cursul inferior cuprins
între Rm. Vâlcea şi confluenţa cu fluviul Dunărea33.
Lucrarea de faţă prezintă problemele de mediu din sectorul din aval de Slatina, Ipoteşti - Islaz. În
acest sector, valea râului este structurată geomorfologic în albie minoră, albie majoră şi luncă. Albia minoră
prezintă o meandrare excesivă, braţe care delimitează ostroave, cursuri paralele, albii şi meandre părăsite.
Lunca este prezentă pe toată lungimea albiei minore, cu lăţimi de la 6 la 7 km şi este delimitată de
terasele joase ale Câmpiei Romanaţilor pe dreapta şi de terasele înalte ale Câmpiei Boianului pe stânga. O
caracteristică a sectorului sudic o constituie râul Sâiu. Prin deplasarea albiei și a vărsării Oltului spre est, râul
32
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Sâiu din afluent devine independent. În acest mod, fosta luncă a Oltului se împarte longitudinal în doua zone:
lunca actuală a Oltului şi lunca Sâiului.
Sectorul studiat se încadrează climatului temperat-continental, cu temperaturi medii anuale de 10,90
C (staţia meteo Strehareţi-Slatina) şi 11,20 C la Corabia. Precipitațiile înregistrează valori de 500mm/an, sub
500 mm/an la confluența cu râul Olteţ şi chiar sub 300 mm/an în perioada de vară.
Solurile sunt reprezentate în proporţie de peste 80% de solurile aluviale şi protosolurile aluviale.
Activitățile agricole au redus suprafețele de pădure la câteva areale compacte pe malul drept:
pădurea de foioase de pe teritoriul comunei Fălcoiu și Pădurea Reșca-Hotărani. În pădurea Fălcoiu există
comunităţi de stejar (Quercus robur) şi frasin (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa, Fraxinus excelsior), cu
Populus alba, Ulmus glabra, Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna etc. De asemenea, în
pădurea Reşca-Hotărani (pădurea Romula) există comunităţi vegetale edificate de stejar (Quercus robur) şi
frasin (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa, Fraxinus excelsior), cu Populus alba, Ulmus glabra, Acer
campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Tamus communis, Galium odoratum, Arum orientale,
Ornithogalum pyrenaicum etc.

Pe malul stâng, la Slobozia Mândra există o pădure relativ întinsă de stejar (Quercus robur,
Quercus pedunculiflora), în amestec cu frasin (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) şi arţar tătărăsc
(Acer tataricum), ulmi (Ulmus glabra, Ulmus laevis) etc.
Malurile Oltului sunt acoperite de comunităţi de specii xerofile (ex. Botriochloa ischaemum)
şi de plante xerice (ex. Plantago arenaria, Chondrilla juncea, Bromus scoparius, Achillea setacea,
Xeranthemum annuum, Petrorhagia prolifera, Poa pratensis, Cynodon dactylon etc.). Între diguri
există multe terenuri agricole. Tot în această zonă apar şi specii de plante invazive şi adventive,
precum Ailanthus altissima (oţetar), Sorghum halepense (baldâr) etc. Între Cilieni şi Potlogeni, râul
Olt are malurile betonate.
Aria protejată Valea Oltului Inferior a fost declarată Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin
HG.1284/2007, actualizată şi modificată prin HG. 971/2011. Codul de identificare al ariei este ROSPA0106.
Aria protejată include lacul de acumulare Izbiceni, situl de importanţă comunitară Pădurea Reşca - Hotărani
(ROSCI0166) şi se suprapune parţial următoarelor situri de importanţă comunitară: Valea Olteţului
(ROSCI0266), râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (ROSCI0376). Situl a fost declarat arie protejată în
vederea conservării a 13 specii de interes comunitar, respectiv lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), ferestraşul
mic (Mergus albellus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), egreta mare
(Egretta alba), barza albă (Ciconia ciconia), eretele vânăt (Circus cyaneus), pasărea ogorului (Burhinus
oedicnemus), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), bătăuşul (Philomachus pugnax), pescăruşul mic (Larus
minutus), dumbrăveanca (Coracias garrulus) şi sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor).
În sectorul de confluență Olt-Dunăre, în cadrul sit-ului Ramsar, pe o suprafață de 6237,6 ha sunt
ocrotite 167 specii de păsări sălbatice.
Presiunea umană
1.Impactul amenajărilor hidrotehnice
Potenţialul hidroenergetic al bazinului râului Olt, inventariat de ISPH, reprezintă 1.867 MW cu o
energie de 4,442 mild. kWh/an (17% din potenţialul râurilor interioare). Acest potenţial este concentrat pe
râul Olt, de la Făgăraş la Islaz şi pe afluenţii săi Lotru şi Sadu-Cibin.
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În vederea racordării sectorului Ipoteşti-Izbiceni
cu Dunărea, proiectul iniţial prevedea posibilitatea
realizării SHEN Tr. Măgurele-Nicopol (în colaborare
cu partea bulgară). Lungimea sectorului IpoteştiIzbiceni este de 73,5 km, între limita aval a oraşului
Slatina şi comuna Izbiceni, situată la 12,6 km de
vărsarea Oltului în Dunăre. Schema de amenajare
cuprinde 5 noduri hidrotehnice şi diguri longitudinale
pentru delimitarea celor 5 acumulări: Ipoteşti,
Drăgăneşti, Frunzaru, Rusăneşti, Izbiceni (fig.1).
Schema
de
amenajare cuprinde: 5 lacuri de
acumulare, delimitate de diguri pe ambele maluri; 5
noduri hidrotehnice pentru bararea transversală a
Oltului; 2 porturi, Slatina şi Drăgăneşti, amplasate în
lacurile Ipoteşti şi Frunzaru; şenale de navigaţie la
coada lacurilor de acumulare. Căderea brută totală de
67,5 m se împarte în trepte egale de 13,5 m fiecare.
Fiecare nod hidrotehnic cuprinde mai multe
obiective: un baraj deversor pentru evacuarea apelor
mari; o centrală hidroelectrică pentru producerea
energiei; un baraj de închidere din pământ pentru
închiderea frontului de retenţie între baraj şi ecluză; o
ecluză pentru navigaţie; prize de apă pentru
agricultură
în
corpul
lucrărilor.
Realizarea
amenajărilor hidroenergetice în sectorul inferior al
râului Olt, prin apariţia îndeosebi a acumulărilor

Fig. 1. Sectorul inferior al Oltului (sursa Hidroelectrica )

acvatice, a indus modificări în peisaj. Acestea se reflectă mai ales asupra albiei râului, malurilor sale, a
regimului de curgere a apelor de suprafaţă și freatice, învelişului de soluri și mediului biotic. Sub aspect
geologic nu se semnalează schimbări majore prin realizarea amenajărilor. În urma lucrărilor de ridicare a
digurilor laterale și a barajelor lacurilor de acumulare s-au efectuat excavaţii în albia râului. Zonele excavate
au vizat actualele bazine lacustre (mărirea volumului acumulărilor), precum și zonele de amenajare a
barajelor în scopul garantării siguranţei construcţiei lor.
Modificările geomorfologice majore s-au produs în lunca şi albia Oltului, de-a lungul cărora au fost
realizate amenajările hidroenergetice. Pe treptele superioare de relief se semnalează modificări doar sub
aspectul construirii unor drumuri de acces sau a amenajării sistemelor de irigații.
Dacă anterior amenajărilor hidrotehnice albia râului se remarca printr-o meandrare excesivă (cu
meandre simple sau duble) și despletire de braţe care închideau ostroave de dimensiuni variate (simple, duble
sau triple) de formă amigdaloidă, rezultate în urma unei intense aluvionări, astăzi, albia este închisă între
digurile lacurilor, iar formele de relief menţionate sunt relicte. O parte dintre ele au dispărut sub albia
lacurilor, celelalte cursuri secundare rămânând părăsite, seci, deseori închise sau întrerupte de construcţia
digurilor pentru a împiedica infiltraţiile pe aliniamentele preexistente.
Procesele de eroziune, spălare, transport și acumulare specifice fenomenelor hidrodinamice
determină colmatarea lacurilor. Înmlăştinirile se produc în zonele de vărsare ale afluenţilor Oltului care sunt
racordaţi la contracanalele digurilor acumulărilor. Acestea favorizează dezvoltarea unor zone cu vegetaţie
specifică de baltă și ecosisteme tipice terenurilor mlăştinoase.
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Modificări ale învelişului de soluri datorate amenajării hidroenergetice a bazinului Oltului Inferior
se remarcă numai în cuprinsul luncii sale. Acestea se referă la mai multe aspecte: inundarea anumitor
suprafeţe, decopertarea în vederea obţinerii materialelor de construcţie sau construcţiile aferente
amenajărilor, ridicarea nivelului freatic.
Printre efectele benefice ale amenajării hidroenergetice a acestui sector menţionăm și redarea în
circuitul agricol a anumitor suprafeţe din lunca Oltului, supuse frecvent inundaţiilor.
Un impact deosebit asupra mediului înconjurător îl au fenomenele de eroziune, transport aluvionar și
colmatare. Astfel, eroziunea poate determina modificări în stabilitatea versanților și a lucrărilor de protecţie
adiacente celor hidrotehnice.
2. Reducerea biodiversității. Construcţia de baraje de acumulare, diguri, precum și regularizarea
diverselor cursuri de apă au avut, de cele mai multe ori, efecte negative asupra ecosistemelor acvatice. Pe
Oltul Inferior se constată unele modificări și o evoluţie interesantă a ecosistemelor. Astfel, au apărut și s-au
extins unii biotopi noi și anume cei lentici, s-au modificat însușirile fizico-chimice ale apei, temperatura și
condiţiile de oxigenare ale acesteia etc., toate transformările punându-şi amprenta asupra vieţuitoarelor
preexistente. Apariţia lacurilor de baraj a redus cantitativ o serie de specii, restrângându-se astfel arealul lor.
Consecinţa a fost scăderea aportului lor funcţional la realizarea producţiei biologice, afectând astfel
genofondul și ecofondul râului Olt.
Din punct de vedere al componenţei faunistice, Oltul Inferior îşi păstrează încă originalitatea, având
în vedere impactul lucrărilor hidroenergetice asupra râului, în condiţiile în care acesta îşi menţine încă acel
caracter de apă curgătoare, cu trăsăturile ei autohtone.
În perioada anilor 1950 - 1960 a avut loc o adevărată „pustiire biologică” determinată de industria
chimică din zonele Braşov, Făgăraş, Govora. Pe Oltul Inferior, acest impact al poluării chimice a fost mult
redus de către efectul depoluant al aportului debitelor din afluenţii Oltului şi îndeosebi al Lotrului şi
Olteţului. Această poluare nu a avut un impact major asupra faunei, astfel încât râul Olt îşi păstrează în
continuare componenta faunistică.
Modificările evidente constau în distrugerea ireversibilă a vegetației, în special a pădurilor care erau
oricum deficitare ca suprafaţă. Astfel, după 1989, pădurea de plop de la Frunzaru a fost retrocedată și
defrișată de către proprietari, iar suprafața de pădure de pe teritoriul comunei Ipotești s-a redus simțitor
datorită tăierilor necontrolate.
3. Calitatea apelor
Înainte de începerea lucrărilor pe sectorul Oltului Inferior, calitatea apei din râul Olt a fost
influenţată de foarte mulţi factori:
• existenţa și funcţionarea unor platforme industriale, situate în amonte de sectorul studiat, aceste platforme
având un aport considerabil în poluarea chimică a râului Olt (platformele industriale din zona oraşelor:
Făgăraş, Victoria, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Govora, Slatina);
• sursele de poluare fecaloid-menajere, de pe parcursul Oltului superior și mijlociu;
• poluarea cu pesticide a apelor Oltului Inferior, datorată sectorului agricol dezvoltat în această zonă.
Se poate afirma faptul că sursele importante de poluare a apelor sunt situate în amonte de zona
analizată, astfel încât pe sectorul studiat, efectul lor se cumulează, dar în acelaşi timp este și mult diminuat
datorită proceselor fizico-chimice de transformare și diluţiei determinată de apele altor râuri confluente
Oltului. Amonte de sectorul studiat, ponderea cea mai mare în poluarea apelor o înregistrează unităţile din
industria chimică, urmate ca importanţă, în ordine descrescătoare, de industria alimentară, extractivă,
prelucrarea metalelor, zootehnie și gospodărie comunală.
În sectorul inferior al Oltului, industria are o pondere redusă în poluarea apelor, în timp ce
agricultura dezvoltată pe malurile râului poluează apele cu pesticide. În prezent, patru localități situate în
lunca Oltului, respectiv Ipotești, Giuvărăști, Izbiceni și Drăgănești - Olt prezintă acumulări de nitrați în sol.
Calitatea apelor Oltului este bună atât datorită capacităţii de autoepurare naturală a apelor, cât şi
datorită existenţei amenajărilor hidrotehnice din amonte de Slatina (care reţin o parte din elementele poluante
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în lacurile de acumulare), dar mai ales datorită aportului de debit al afluenţilor (care sunt mai puţin poluaţi)
pe care Oltul îi primeşte aval de Slatina.
Până la începerea lucrărilor pe râul Olt, din punctul de vedere al calităţii apei, Oltul Inferior avea
caracteristici naturale relativ omogene, convenţional curate, dar parţial modificate de apele uzate, insuficient
epurate ale obiectivelor industriale și ale localităţilor situate pe parcurs.
Concluzii
Zonă umedă antropizată prin intervenţiile hidrotehnice masive efectuate, Oltul Inferior își păstrează
încă o mare parte dintre caracteristicile sale anterioare. Amenajarea şantierelor, drumurilor de acces,
construcţiilor hidrotehnice și social-administrative a distrus, ocupat sau influenţat intens mari suprafeţe de
vegetaţie. Declararea acestui sector sit Natura 2000 asigură cadrul protecției și conservării elementelor sale
avifaunistice și vegetale, într-o structură legală la nivel local și național.
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Hazardurile și clima Globului / Hazards and global climate

Paraschiv Viorel 34

Rezumat: Modificările climatice globale sunt o certitudine peste tot pe Terra fiind marcate, mai
ales în ultimii 25-30 de ani, de manifestările paroxismului hazardelor climatice și hidrologice, dar și a celor
antropice inclusiv a celor militare. Efectele măsurilor antropice asupra mediului natural fără o evaluare
reală a factorilor de hazard şi stress asupra acestuia, au făcut ca multe locuri de pe Glob să fie în impas,
reducându-şi semnificativ suprafeţele şi provocând la rândul lor modificări climatice regionale care
afectează biodiversitatea în profunzimea tuturor relațiilor sale. Studiul de față face o analiză concretă
asupra unor astfel de manifestări de hazard în diferite puncte sensibile ale planetei, în Asia Centrală, Israel,
Groenlanda sau Suedia, demonstrând presiunea antropică tot mai mare asupra mediului.
Cuvinte-cheie: mediu, hazarduri naturale, stress, studii de caz
Abstract. The global climate changes are a certainty everywhere on Earth, being more obvious in
the past 25-30 years, caused by the extreme manifestations of the climate and hydrological hazards, as well
as by the anthropogenic ones, including the military hazards. Due to the impact of human activities on the
natural environment without a real assessment of the hazard and stress factors, many areas in the world are
in impasse, therefore, reducing the territory of natural areas can cause regional climate changes and
disturbs the biodiversity. This study is a specific analysis on such hazard events that occur in different
places, such as Central Asia, Israel, Greenland or Sweden, making more evident that the anthropogenic
pressure on the environment is increasing.
Key words: the environment, natural hazards, stress, study cases
Modificările climatice globale sunt vizibile cu ochiul liber peste tot pe Terra fiind marcate, în ultimii
25-30 de ani, de manifestările paroxismului hazardelor climatice și hidrologice, dar și a celor antropice
inclusiv a celor militare. Efectele măsurilor antropice asupra mediului natural fără o evaluare reală a
factorilor de hazard şi stress asupra acestuia, au făcut ca multe locuri de pe Glob să fie în impas, reducânduşi semnificativ suprafeţele şi provocând la rândul lor modificări climatice regionale care afectează milioane
de oameni, la care se adaugă dispariția a zeci de specii de plante şi animale, deci cu efecte ireversibile asupra
biodiversităţii. Amintim câteva cazuri de ”notorietate” la nivel planetar: Lacul Aral din Asia Centrală (figura
1), Marea Moartă din Orientul Apropiat (figura 2), zona polară şi cea subpolară (figura 3), pădurea tropicală
umedă (din Asia de sud-est, America Centrală și din Amazonia), zona subsahariană (Sahel) etc. Şi în ţara
noastră secetele şi temperaturile extreme, din perioada verilor tot mai lungi, vor putea determina reinstalarea
semideşerturilor în Oltenia şi Dobrogea de Sud.
1. Moartea Mării/Lacului Aral, din Asia Centrală, considerat al patrulea lac ca mărime de pe Glob
la mijlocul secolului al XX-lea, este arhicunoscut, pe lângă modificările naturale ale bilanțului hidrologic
într-un mediu climatic arid și sensibil, a intervenit hazardul uman și schimbările climatice globale. În anii
1960, pe vremea U.R.S.S., regiuni întinse din cele două state riverane, Kazahstan și Uzbekistan, au dezvoltat
foarte mult culturile de bumbac și de cereale irigate [9] în stepa aridă kazahă, prin care trec cele două fluvii
34
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care alimentau anterior lacul (Amudaria și Sârdaria). Fluviul Amudaria era deviat masiv prin canalul
Karakum spre podișul arid al Uzbekistanului pentru irigarea a cca 2 milioane hectare cu monocultura
bumbacului35. Pierderile de apă sunt constant mari pe fondul slabei etanșeizării a canalului, uneori ajungând
și la 50% din volumul apelor!

Foto 1. Aralul sudic

Moartea Aralului este considerat unul dintre cel mai mari dezastre ecologice de pe Terra [3, 5]. În
doar 30 de ani (1960-1990) salinitatea apei lacului a crescut de 3 ori, de la 10% la 30% [3]! Acest lac, care
până acum cca 30-40 de ani era plin de viaţă, a devenit astăzi un deşert de nisip, plin de săruri şi produse
chimice toxice, apa acoperind, în 2009, doar 10% din suprafață inițială [5 și figura 1]. ”Atunci când bate
vântul, furtunile antrenează pesticidele” [8,9] și distrug orice formă de viață. Metalele grele şi DDT-ul ajung
la mari depărtări prin intermediul norilor de praf, care sunt ridicați în atmosferă. Pesticide provenite din
Marea Aral au fost găsite la Polul Sud în sângele pinguinilor. Se vorbește de un ”mediu al Holocaustului”
[8,9] toată lumea de aici este bolnavă și anemică [3,8].
Foștii pescari de odinioară și-au părăsit așezările lor tradiționale și au abandonat în nisipul deșertic al
Aralsk-ului vasele care constituiau locul lor de muncă (foto 1). Proiectele de regenerare ecologică semnate
constant de statele riverane fostului lac, care își propun refacerea mediului distrus, nu au produs rezultatele
dorite. A existat un proiect de aducțiune (vechi din 1991) printr-un transfer interbazinal dinspre fluviile
siberiene (canalul Obi-Tobol-Aral) [5] abandonat din motive geopolitice și de prognoză a impactului asupra
mediului. O măsură de reconstrucție ecologică a lacului a început să dea roade în partea nordică, în
Kazakhstan. În 2005 a fost construit un dig care împiedică apele acumulate în bazinul nordic al lacului să se
scurgă spre sud, zona și mai aridă. Ca urmare a acestei intervenții, între 2005- 2008, lacul nordic și-a mărit
suprafață cu cca 750 km2 , nivelul apelor crescând cu 12 m ajungând la 42 m [3].
Capacitatea oamenilor de a reda viaţă pentru ecosistemele distruse trebuie să producă rezultate
imediate, colaborarea regională și interregională trebuie să devină funcțională36, deoarece dezastrele
ecologice au efecte imediate și iremediabile asupra societății [7].
35
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Figura 1 – Lacul Aral (Sursa: https//www.science.com/ 2014)

2. Dezastrul ecologic al Mării Moarte, lac endoreic situat într-o depresiune tectonică, este
demonstrat de impactul antropic asupra bilanțului hidrologic al râului Iordan, care se varsă în acest lac. Și în
acest caz impactul antropic este geopolitic regional, lacul fiind situat între Israel și Iordania. An de an
cantități tot mai mari de apă sunt preluate pentru alimentarea localităților situate pe cursul râului, către nord,
dar și pentru irigații. Începând din 1997 nivelul Mării Moarte scade, în medie, cu cca 1 m/an (tabelul 1)!

Figura 2. Marea Moartă între 1972-2011 (după NASA_Earth_Observatory pe www.wikimedia.com/26.12.2014)
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Și aici avem o corelație directă între creșterea presiunii antropice asupra mediului și scăderea
nivelului/volumului apelor din Marea Moartă, datorită creșterii consumului de ape dulci din râul Iordan.
Avem demonstrația concretă între nivelul umanizării/ densitatea populației, comparativ între 1930 și cea
actuală, cu o maximă descreștere a nivelului lacului și a volumului de apă în ultimii 34 de ani [1].
Anul

Nivelul apei

Suprafața lacului
( km 2)

1930

-390 m

1050

1970

-395 m

730

1980

-400 m

680

1992

-407 m

675

1997

-411 m

670

2004

-417 m

662

2010

-423 m

655

2014

-429 m

600

Tabel 1. Evoluția nivelului apelor și a suprafeței Mării Moarte între 1930-2014. Sursa datelor: Israel
Oceanographic and Limnological Research (2014)

Există un mega-proiect de reconstrucție a Mării Moarte (2010-2017), cu ape transferate din Marea
Roșie și Mediterana, dar deocamdată intervenția antropică nu are reflectarea proiectată în peisaj [8].
3. Ghețarul de calotă din Groenlanda.
În ultimul deceniu (2004-2014) încălzirea și pierderile de zăpadă au determinat ca suprafața de
gheață
a
Groenlandei
să
fie
din
ce
în
ce
mai
puțin
reflectorizantă.
În figura 3 este prezentat procentul de radiație solară reflectată (albedo) de ghețarul continental pe durata
verii (iunie-iulie-august) 2014, comparativ cu media perioadei 2000-2011 [2,4,6]. Zonele care reflectă mai
puțină energie decât media apar în nuanțe de albastru, zonele care reflectă mai multă energie decât media
apar în nuanțe de portocaliu, și domeniile în care reflexia a fost aproape de medie sunt de culoare albă. Unele
zone de coastă au același albedo ca media, iar unele pete izolate reflectă mai multă energie, dar de cele mai
multe ori întregul ghețar continental a fost mai reflectorizant decât media. Graficul din figura 3 ne arată
valorile albedoului (reflectivitatea) în Groenlanda, valorile medii în luna august, la sfârșitul sezonului de
topire de vară, începând cu anul 2000 prin 2014. Tendința pe termen lung este trasată ca o linie punctată, iar
valorile aferente fiecărui an sunt reprezentate grafic ca o linie continuă. Tendința calotei glaciare din
Groenlanda este de scădere a albedou-ului, care a ajuns la cea mai redusă valoare din perioada observată, de
70% 37. Aceste valori scăzute ale reflexiei nu au fost anterior observate atât de târziu în vară în timpul
perioadei monitorizare de MODIS. Reflexia gheții groenlandeze a scăzut în raport cu creșterea temperaturii
aerului din Arctica38.

37

Toate datele sunt derivate din interpretarea imagistică de spectroradiometrie (rezoluție moderată) a NASA (MODIS).
Arctic Report: Actualizarea pentru 2014 prevede că, în general, reflexia ghețarului continental groenlandez a fost la al
doilea cel mai redus nivel (fiind depășit doar de anul 2012), deoarece înregistrările MODIS au început în anul 2000.
38
Arctic Report: Actualizare pentru 2014: "Datele de la ianuarie-iulie 2014 sugerează că acest an ar putea deveni cel
mai cald din Arctica de la începutul secolului al XXI-lea."
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Temperaturile în creștere pot întuneca calota glaciare din Groenlanda în mai multe moduri. Pe fondul
temperaturilor mai ridicate decât media normală, zăpada se transformă în gheață sub forma unor boabe mari,
cu margini rotunjite, ceea ce determină un albedo mai mic al stratul de gheață. În cazul în care zăpada și
gheața ating valori termice suficiente pentru a topi, suprafața stratului de gheață devine plină de bălți de
topire, care sunt, de asemenea, mai puțin reflectorizante decât zăpada proaspătă. O altă modalitate prin care
temperaturile mai ridicate determină închiderea la culoare este prin pierdere de zăpadă. Odată ce stratul de
zăpadă se topește, iar gheața mai veche este expusă. Firn-ul este mai puțin reflectorizant decât zăpada
proaspătă. În cazul în care pătură de zăpadă se topește total, gheața devine expusă direct radiației solare,
gheața decopertată are albedoul mai mic decât firn-ul [4,6].

1

1. Ilulissat
Figura 3. Reflectivitatea ghețarului continental groenlandez (Harta și graficul de NOAA Climate.gov și Fiona Martin,
pe baza datelor furnizate de Jason E. Box, Geological Survey - Danemarca și Groenlanda. Legendă de Michon Scott).

În apropierea locurilor umanizate, de-a lungul marginii stratului de gheață, calota conține impurități,
cum ar fi praf și funingine, care întunecă suprafața și mai mult, după cum se poate observa și pe foto 2.
Ilulissat39 este un orășel de cca 4500 locuitori situat, la 200 km nord de Cercul Polar, pe coasta vestică a
Groenlandei, în proximitatea unei zone care surprinde pe harta din figura 3, cele mai ample depășiri ale
albedo-ului față de medie, în jur de 18%. Comparativ cu media perioadei 1981-2010 pentru topirea de
39
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suprafață, în perioada iunie-iulie-august 2014, topirea calotei glaciare a fost peste media normală pe cea mai
mare parte a sa. Pe data de 21 august 2014, topirea de suprafață a calotei groenlandeze a depășit media
perioadei 1981-2010 cu două abateri standard [4,6]. Considerăm că aceste dovezi sunt suficiente pentru
explicarea reducerii drastice a gheții din Arctica, înregistrată în ultimii ani, datele satelitare trebuie corelate și
cu grosimea stratului de ozon și emanațiile tehno-industriale din Europa Occidentală și America de Nord [7].

Foto 2. Ilulissat (Jacobshavn) – Groenlanda (Sursa: www.greenland.today.com)

4. Focul sălbatic din pădurea boreală a Suediei, iulie - august 2014
Incendii din taigaua nord-europeană sunt rare și nu au avut până acum intensitatea incendiului care a
făcut ravagii în pădurile boreale suedeze în vara anului 2014. Vremea caldă și uscată din vara acestui an, pe
fondul unui sistem baric de înaltă presiune blocat peste Scandinavia, a determinat călduri apăsătoare în lunile
iulie și august, aducând temperaturi record în multe orașe suedeze.

Figura 4. Hazardul scandinav din vara lui 2014 ( Sursa: Facebook. Landsat8 / 04.08.2014 (Imagine NASA Earth
Observatory de Jesse Allen, folosind datele Landsat din US Geological Survey (Caption by Adam Voiland)
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În Sala, un oraș situat în apropierea zonei afectată de hazardul descris, temperaturile au crescut până
la 34,7°C în ziua de 5 august 2014, în condițiile în care temperaturile medii la începutul lunii august sunt de
aproximativ 21° C. Aceste abateri termice mari față de media multianuală au determinat și paroxismul
manifestării hazardului climatic. Pierderile de pădure sunt, în medie, de doar câteva sute de hectare/an, care
ard în timpul verilor umede, și câteva mii de hectare care ard în timpul verilor uscate, ceea ce reprezintă cca
0,02% din totalul peisajului forestier din Suedia40. Incendiul care a cuprins Västmanland, între 31 iulie - 07
august 2014, a devenit cel mai mare în ultimele patru decenii înregistrat de Suedia. Pe 8 august, evaluările de
teren estimative au stabilit pierderile: arderea a peste 150 de km2, un deces și mii de oameni forțați să se
evacueze din calea urgiei. În figura nr. 4 avem o captură de pe Landsat 8, Operational Land Imager (OLI),
din data de 4 august 2014, care ne prezintă sectorul cuprins de hazard natural între lacurile glaciare Virsbo și
Flack. Putem observa cum penele de fum multiple devin indicatorul direcției de deplasare a vântului, spre
nord-vest. Pe imaginea Landsat 8 pădurea arsă apare cu tente de culoare maro, pădurile neafectate sunt de
culoare verde închis, terenurile agricole sunt de culoare verde deschis, iar câmpurile necultivate sunt în tente
de sepia deschis.
Concluzii. Antropocenul este o realitate de care trebuie să ținem cont. Globalizarea societății
contemporane, industrializarea, goana după resurse, creează o presiune constantă asupra mediului natural din
ce în ce mai vizibil și mai pregnant.

Figura 5. Creșterea concentrației de CO2 în perioada 2006-2014 (Sursa: NOAA/febr. 2015)

Și totul pe fondul creșterii numerice a populației mondiale, a mutațiilor post-industriale și a
dezvoltării societății informaționale, cu o creștere graduală, an de an, a concentrației CO2 din atmosferă
(figura 5), care multiplică controlul sever, politic, asupra tuturor categoriilor de resurse naturale: apă, păduri,
minerale, alimente. Efectele analizate prin cele patru studii de caz și mediatizate pe diverse canale științifice
menționate ca surse bibliografice, ne permit concluzii pertinente care să determine conștientizarea populației
Globului asupra viitorului apropiat, a înțelegerii fenomenelor de hazard care se petrec sub ochii noștri, a
măsurilor de preîntâmpinare și de comportament, în cazul situațiilor de urgență, când acestea se produc.

40
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Potențialul productiv al terenurilor din bazinul hidrografic superior al Jijiei /
The productive potential of land in the upper basin Jijia

Movilă Andreea Georgiana41

Rezumat. Principiul de bază în evaluarea terenurilor este estimarea măsurii în care caracteristicile
terenului corespund cerinţelor culturilor, cerinţelor de lucru a solului şi modului de amenajare a
teritoriului. Astfel, dintre parametrii geomorfometrici luaţi în considerare pentru bonitarea terenurilor, se
remarcă panta, cu o foarte mare influenţă asupra aspectului calitativ al învelişului pedologic. Panta
reprezintă un factor de control pentru desfăşurarea proceselor erozionale, dar şi pentru o serie de
proprietăţi fizico-chimice ale învelişului de sol, respectiv pentru conţinutul şi rezerva de humus, volumul
edafic util, conţinutul de elemente nutritive, adâncimea de apariţie a carbonatilor. Reacţiile moderate apar
pentru măr, cais, piersic şi viţă de vie, aceste culturi şi folosinţe sunt mai bune protectoare antierozional,
motiv pentru care panta îşi reduce considerabil influenţa. De altfel, dintre procesele geomorfologice actuale,
alunecările de teren sunt cele care au un rol important în influenţarea utilizării agricole.
Cuvinte cheie: Jijia, productiv, cultura, învelişul de sol, parametri

Abstract: The basic principle in land evaluation is to estimate the extent to which the
characteristics of land meet the requirements of crops, soil work requirements and how
landscaping. Thus, the parameters considered for evaluation marks geomorphometry land slope
stands a huge influence on the qualitative aspect of pedological cover. Slope is a controlling factor
for development of erosion processes but also for a range of physico-chemical properties of the soil
cover, respectively reserve humus content and volume of edaphic good nutrient content, depth of
occurrence of carbonates. Moderate restrictions appear apple, apricot, peach and grape vines,
these cultures better use anti-erosion protection, so that the slope significantly reduce their
influence. Moreover, the current geomorphological processes, landslides, are those that have an
important role in influencing agricultural use.
Key words: Jijia, productive, culture, soil cover, parameters.
Evaluarea potenţialului sau capacităţii de producţie a solurilor sau terenurilor, denumită şi
bonitare, constituie criteriul principal al primelor grupări sau clasificări agricole ale solurilor
(Florea, 1998). Principiul de bază în evaluarea terenurilor este estimarea măsurii în care
caracteristicile unui teren corespund cerinţelor culturilor, cerinţelor de lucru ale solului şi modului
de amenajare a teritoriului. Pornind de la informaţia despre învelişul pedologic şi condiţiile fizicogeografice redate într-un ansamblu complex se estimează potenţialul teritoriului pentru diferite
moduri de utilizare / valorificare, respectiv pentru diverse categorii de folosinţă. Astfel,
interpretarea valorilor se prezintă analitic, prin intermediul materialelor tabelare şi a celor grafice şi
cartografice, în care sunt expuse diferitele categorii calitative de terenuri cu extinderea lor. Pentru
estimarea evaluativă s-a adoptat sistemul internaţional de 5 clase de calitate în funcţie de
41
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intensitatea factorilor limitativi şi modul de asociere a acestor factori limitativi cu anumite
caracteristici ale terenului, de importanţă aplicativă.

Fig. nr. 1 - Notele de bonitare a terenurilor pentru arabil
(prelucrare după OSPA Botoşani)
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Cunoaşterea amănunţită a însuşirilor productive ale fiecărui teritoriu ecologic omogen, atât
sub aspectul proprietăţilor actuale şi a capacităţii lor de producţie, cât şi sub aspectul posibilităţilor
reale de sporire a acestor capacităţi, reprezintă o premisă a sporirii calităţii terenurilor agricole
(Ianoş, 1993). De regulă, acestor suprafeţe li se asigură un nivel tehnologic omogen, iar plantele se
dezvoltă şi dau recoltă, cu toate că, pentru ca plantele să fie crescute într-un regim uniform se
recomandă procese tehnologice particularizate.
Procesul evaluativ s-a realizat pe baza unei metodologii raţionale, elaborate de D. Teaci
(1980) prin operaţiunea de bonitare. A fost aplicat astfel un sistem de indicatori de caracterizare a
factorilor naturali (geomorfologici, geologici, climatici, hidrologici, pedologici), fiind stabilite clar
limitele de manifestare a însuşirilor măsurabile fizic. Pentru prelucrarea datelor au fost introduse
valorile indicatorilor specifici bazinului cercetat, potrivit intervalelor concrete, în funcţie de
structura administrativă pe categorii de folosinţe.
Suprafaţa ocupată de terenurile agricole este de 11418.80 ha, constituită din terenuri arabile
(7131.33 ha), grădini – arabil complex (2034.49 ha), păşune (3363.3 ha), vii (1.54 ha), livezi
(309.19 ha). Pentru determinarea potenţialului productiv al terenurilor s-a precedat la stabilirea unui
raport existent între principalii parametri pedo-geomorfologici şi măsura în care aceştia se constituie
în factori de restricţie pentru utilizarea terenurilor.
Îndeplinirea acestui demers a fost posibilă prin estimarea favorabilităţii terenurilor pentru
principalele culturi şi folosinţe prin înglobarea celor mai importante condiţii naturale, şi ulterior,
prin determinarea arealelor pe care se manifestă factorii restrictivi; de asemenea, importantă este
evidenţierea şi a gradului de restrictivitate indus de fiecare parametru în parte.
Astfel, pentru estimarea potenţialului general al terenurilor agricole din bazinul superior al Jijiei, s-a
calculat nota de bonitare pentru teritoriile ecologic omogene. Aceste valori obţinute oferă informaţii
generale asupra pretabilităţii terenurilor raportate la diverse folosinţe, dar şi indicând utilizarea
corectă a acestora în procesul de producţie.
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Fig. nr. 2 - Notele medii de bonitare pentru păşune şi arabil

Prezentarea unei viziuni de ansamblu asupra pretabilităţii terenurilor pentru anumite
categorii de utilizare agricolă este evidenţiată prin apartenenţa a unei clase, fiecare dintre acestea
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fiind încadrată într-un interval de 10 puncte, pornind de la clasa I, cea mai favorabilă (91-100 de
puncte), până la clasa a X-a, cea mai puţin favorabilă (0-10 puncte). În lucrarea de faţă materialele
cartografice şi grafice sunt prezentate prin gruparea celor 10 clase de favorabilitate în 5 clase de
calitate, fiecare interval incluzând 20 de puncte. Prin adunarea suprafeţelor unităţilor de sol pe
categorii de folosinţă care se încadrează într-un anumit interval a celo 5 clase de calitate, s-a
precedat la gruparea terenurilor şi raportarea lor la întreaga suprafaţă cu utilizare agricolă din
bazinul superior al Jijiei, respectiv de 11418.80 ha.

Fig. nr. 3 - Notele de bonitare a terenurilor pentru păşune (prelucrare după OSPA Botoşani)
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Harta claselor de calitate pentru arabil reflectă predominarea clasei a III-a (41-60 de puncte)
(fig. nr. 1), în sectorul central-sudic al bazinului, precum şi în partea de est a acestuia, la contactul
cu zona de pădure, pe suprafeţele interfluviale şi pe versanţii cu pante reduse, corespunzători ariei
de răspândire a cernoziomurilor şi faeoziomurilor. Acestea reprezintă terenuri fără restricţii
funcţionale semnificative sau cu un necesare de intervenţie majoră. De asemenea, terenuri
favorabile sunt situate şi în şesul Jijiei, aici solurile având un drenaj bun, texturi mijlocii, reacţie
neutră sau slab alcalină, caracteristici care determină o bună calitate şi justifică utiliuarea acestora
ca terenuri arabile.
În datele prezentate în figura nr. 2 se observă o distribuţie neuniformă a valorilor pentru
folosinţa arabil, dominantă fiind clasa III-a pe 5177,3 ha (44,17%), iar în ceea ce priveşte folosinţa
păşune valorile sunt majoritare pentru clasa a IV-a (2510,01 ha, 65,26%), clasele superioare de
calitate prezentând ocupând suprafeţe mai restrânse in suprafaţă, 18,53% pentru clasa a III-a şi
15,95% pentru clasa a II-a. Cauzele grupării valorilor sunt legate de condiţiile mediu, dar şi de
caracteristicile proprii ale solurilor.
În funcţie de cerinţele diferenţiate ale învelişului pedologic şi ansamblul condiţiilor
hidroclimatice, valorile diferă de la o cultură la alta. Culturile propuse spre analiză au fost: grâu,
orz, porumb, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr, cartof, mazăre-fasole.
Astfel, terenurile arabile se regăsesc în clasa a II-a de calitate pentru cultura grâului şi
orzului, în clasa a III-a de calitate pentru cultura porumbului, florii soarelui, sfeclei de zahăr, soia,
mazăre-fasole şi în clasa a V-a de calitate pentru cultura cartofului (fig. nr. 4).
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Fig. nr. 4 - Notele de bonitare medii pentru culturile de porumb, orz şi grâu

Terenurile cele mai fertile pentru cultura grâului şi orzului sunt încadrate în a doua clasă de
calitate, ocupând 3690,60 ha (30,6%) şi respectiv 3809,4 ha (31,5%) (fig. nr. 2), răspândite
neuniform în bazinul superior al Jijiei, în partea centrală (pe versanţii de pe partea stângă a râului
Buhai), în partea sudică (pe versanţii de pe partea stângă a Pârâului Întors), la nord de comuna
Dersca şi pe suprafeţe restrânse de pe teritoriul administrativ Pomârla (fig. nr. 5, 6). Extinse sunt şi
terenurile cu o calitate medie, care au primit note cuprinse între 41-60 de puncte. Acestea ocupă
aproximativ 3000 ha (25,3%) în cazul orzului şi cca. 3100 ha (26%) în cazul grâului, fiind localizate
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în cursul inferior al râului Buhai, în cursul inferior al Pârâului Întors, în partea central-vestică a
bazinului, respectiv la obârşia râului Cănăpiştea şi la vest de localitatea Hilişeu Cloşca (Dl. Urdei,
Dl. Prisăcii) (fig. nr. 5, 6).

Fig. nr. 5 - Notele de bonitare a terenurilor pentru grâu (prelucrare după OSPA Botoşani)
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Terenurile agricole situate pe versanţii de pe o parte şi de alta a cursului Jijiei de la izvor
până în dreptul localităţii Hilişeu-Cloşca, dar şi cele din Dl. Viei, Dl. Hârtopului, Dl. Ţiclăului au un
nivel calitativ redus şi sunt grupate în clasa a IV-a de calitate, incluzând solurile erodate
(antrosolurile erodice), aluviosolurile şi unele preluvosoluri tipice.

Fig. nr. 6 - Notele de bonitare a terenurilor pentru orz (prelucrare după OSPA Botoşani)
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Fig. nr. 7 - Notele medii de bonitare pentru floarea soarelui

Ultima clasă de calitate se suprapune arealelor apropiate de suprafeţele artificiale, zonelor
afectate de eroziune, cu soluri acide sau cu un volum edafic util foarte redus, ocupând în cazul
grâului 3291,7 ha, iar în cel al orzului 3283,01 ha (27%).
Clasa porumbului are valoarea cea mai mare pentru clasa medie de bonitare (38,4% 4631,38 ha). Doar 1266,47 ha au note de bonitare peste 60 de puncte (10,5%) şi doar 51,19 ha deţin
peste 80 de puncte (0,42%). Peste 6000 de ha nu ating nici pragul de 40 de puncte, fiind
caracterizate de un grad al favorabilităţii mic şi foarte mic (fig. nr. 4).
Floarea soarelui este caracterizată de asemenea de valori încadrate în clasa a III-a, cu note de
bonitare cuprinse între 40-60 de puncte, specifice pentru 5445,75 ha (cca. 45%) (fig. nr. 7).
În timp ce terenurile agricole din cursul Jijiei sunt caracterizate de un grad de favorabilitate
foarte mic pentru culturile de porumb şi floarea soarelui, cele din cursul mijlociu şi inferior al
Pârâului Întors şi Buhaiului prezintă un grad mediu de favorabilitate (partea central-estică).
Pentru culturile de soia, sfeclă de zahăr şi mazăre-fasole sunt caracteristice aceleaşi repartiţii
în teritoriu ale terenurilor cu valoare medie precum în cazul culturilor de porumb sau floarea
soarelui, datorită valorilor similare ale notelor de bonitare.
Astfel, dintre culturile de câmp, grâul şi orzul prezintă un grad de favorabilitate mediu mai
bun. Este generată o notă medie a bonitării de 48 de puncte, în funcţie de apariţia acestori tipuri de
cultură pe reversurile de cuestă cu expoziţie estică şi sud-estică, cu pantă relativ mică, dar şi
glacisurile destul de extinse, în condiţiile climatice avantajoase local şi pe areale caracterizate de o
protecţie mai bună oferită solului contra eroziunii în suprafaţă. Jumătate din suprafaţa agricolă are o
favorabilitate bună şi foarte bună, oferită de preluvosoluri şi faeoziomuri, iar cu teritorii mai reduse
contribuie şi aluviosolurile. În timo ce preluvosolurile au o fertilitate medie care mai necesită uneori
doze mijlocii de îngrăşăminte minerale şi organice, faeoziomurile sunt soluri caracterizate de
fertilitate potenţială ridicată datorită conţinutului bogat al materiei organice.
Cultura porumbului este bine repartizată la nivelul bazinului, întrunind o valoare medie de
41 de puncte; reprezintă un tip de cultură des întâlnit în această zonă, mai ales datorită costurilor
mai mici de întreţinere şi utilizării sale ulterioare, având un grad de favorabilitate ridicat în partea
centrală a zonei studiate, pe partea stângă a văii Buhaiului.
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Fig. nr. 8 - Notele medii de bonitare a terenurilor (condiţii naturale) pentru principalele culturi

Fig. nr. 9 - Notele medii de bonitare a terenurilor (condiţii naturale) pe tipuri de folosinţe

Pe ultimul loc în ceea ce priveşte favorabilitatea, se situează cultura cartofului de toamnă,
datorită punctajului de 31 de puncte, ce îl plasează în clasa a IV – a (fig. nr. 8); pentru acest tip de
cultură cele mai bune soluri sunt cernoziomurile de pe versanţii din cursul Pârâului Întors. Alte
două tipuri de culturi des întâlnite sunt reprezentate de mazăre-fasole şi floarea soarelui. În cazul
culturii de floarea-soarelui, favorabilitatea medie pe bazin este destul de scăzută, nota medie de
bonitare fiind de 38.3, apropiată de cea a sfeclei de zahăr (35 puncte). Notele cele mai mari apar în
centrul bazinului, în zona extrem vestică şi în arealul nordic-estic pe actualele terenuri utilizate ca
grădini – arabil complex, în proximitatea comunei Pomârla, pe depozite de terasă, coluvii, dar şi pe
versanţii deluviali slab afectaţi de eroziune (reversuri de cuestă). În general aceste terenuri se
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identifică la nivelul cernoziomurilor şi aluviosolurilor, şi mult mai puţin se răspândesc astfel de
culturi pe solurile din clasa luvisolurilor. Cu privire la cultura de mazăre – fasole, cultură ce în mod
tradiţional însoţeşte porumbul, aceasta este din ce în ce mai utilizată pe scară largă, prezentându-se
cu o notă de bonitare de 45 de puncte, superioară faţă de media pe arabil.
În ceea ce priveşte pomii fructiferi, au fost aleşi pentru calculul bonitării mărul, părul,
prunul, cireşul, vişinul, caisul şi piersicul, dintre care prunul întâlneşte în cadrul bazinului cele mai
bune condiţii. Nota medie de bonitare pentru întreg bazinul este de 39, ce determină încadrarea în
clasa a IV – a de calitate. Aproximativ 150 de ha sunt oferite de antrosoluri, sol apărut în urma
amenajării terenurilor pentru plantaţiile viti-pomicole. Practic, livezile de cireş şi vişin ar putea
ocupa cu succes anumite terenuri cu cernoziomuri, faeoziomuri, preluvosoluri şi antrosoluri, unde
insolaţia este ridicată, textura mijlocie, iar pantele mai ridicate nu permit culturi de câmp. Tot aici,
pot fi incluse şi suprafeţele cu regosoluri, daca au un nivel optim al conţinutului de elemente
nutritive şi nu există problemele la nivelul stagnogleizării.
Dintre culturile şi folosinţele reprezentative pentru care s-au calculat notele de bonitare,
păşunea a obţinut notele cele mai bune. Nota medie pe întreg bazinul este de 44.5. Favorabilitatea
maximă este dată de soluri care oferă note de bonitare bune şi pentru arabil, cum ar fi
cernoziomurile şi faeoziomurile, care au obţinut note mai mari de 60 de puncte pe 90% din
suprafaţa ocupată de fiecare tip în parte.
În urma încadrării terenurilor pe clase de favorabilitate pentru diferite culturi şi folosinţe a
fost evaluată posibilitatea unei corelaţii existente între principalii parametri pedo-geomorfologici şi
măsura în care aceştia se constituie în factori de restrictivitate pentru utilizarea terenurilor. Din seria
parametrilor geomorfologici s-au luat în studiu formele de relief, privite ca unităţi cu trăsături
morfometrice relativ omogene definitorii pentru favorabilitatea terenurilor şi procesele
geomorfologice specifice arealului studiat. La nivelul formelor de relief se observă o distribuţie
relativ echilibrată a principalelor categorii de utilizare actuală a reliefului. În mod clar, cele mai
mari suprafeţe arabile, apar pe reversurile de cuestă care oferă cele mai bune condiţii sub aspect
morfometric. Chiar dacă frunţile de cuestă sunt caracterizate de o pantă medie ridicată şi sunt
afectate intens de procese de degradare, acestea se remarcă a fi ocupate în proporţie de aproximativ
10% cu astfel de terenuri. Condiţii optime se întâlnesc la nivelul glacisurilor, fiind spaţii întinse, dar
presiunea antropică este foarte ridicată şi atunci majoritatea suprafeţelor sunt ocupate de construcţii,
drumuri.
Astfel, dintre parametrii geomorfometrici luaţi în considerare pentru bonitarea terenurilor, se
remarcă panta cu o foarte mare influenţă asupra aspectului calitativ al învelişului pedologic. Panta
reprezintă un factor de control pentru desfăşurarea proceselor erozionale dar şi pentru o serie de
proprietăţi fizico-chimice ale învelişului de sol, respectiv pentru conţinutul şi rezerva de humus,
volumul edafic util, conţinutul de elemente nutritive, adâncimea de apariţie a carbonaţilor.
Restricţiile moderate apar pentru măr, cais, piersic şi viţă de vie, aceste culturi şi folosinţe sunt mai
bune protectoare antierozional, motiv pentru care panta îşi reduce considerabil influenţa. De altfel,
dintre procesele geomorfologice actuale, alunecările de teren sunt cele care au un rol important în
influenţarea utilizării agricole.
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Elemente structurante în evoluția teritorială a localității Pojorâta, județul
Suceava - studiu de specialitate /
Structural elements in the territorial evolution of Pojorâta, Suceava Countyspecialized study
Prof. Munteanu Roxana42
Rezumat. Bucovina ca regiune geografică, reprezintă una din cele mai impresionante zone prin
amenajarea și structura funcțională a teritoriului în acest spațiu istoric. Pojorâta ca una din localitățile
emblemă reprezintă unul din modelele Bucovinei de îmbinare a elementelor structurante naturale cu cele
antropice. Obiectivul principal al studiului de față se evidențiază prin exemplificarea particularităților de
potențial natural local-cauză, amenajarea teritoriului și dinamica acestuia în timp și spațiu ca efect.
Deasemenea se vor concretiza diferențierile de structura teritorială și funcțională în localitatea Pojorâta în
trei perioade istorice diferite pe baza materialelor cartografice disponibile.
Cuvinte cheie: evoluție teritorială, elemente structurante, Pojorâta, vectori din teritoriu

Abstract. Bucovina, as a geographical region, is one of the most impressive areas by territorial
planning and functional structure of the territory, in this historic space. Pojorâta, village emblem, is one one
of Bucovina models of combining natural elements with the anthropogenic ones. The main objective of the
present study highlights the particularities of local natural potential, as the cause, and the territorial
planning and its dynamics in time and space, as its effect. Moreover, this study will emphasize the differences
of the territorial and functional structure of Pojorâta village in three different historic periods, using the
available cartographic materials.
Key words: territorial evolution, structural elements, Pojorâta, vectors of territory.

Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui
complex de condiţii naturale şi social - economice din diferite etape istorice. Aşezările rurale au
evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor social - economici, dar s - au dezvoltat şi sub influenţa
mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu apă, cu existenţa unor
resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a
terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor etc.
Metodologia utilizată
- Delimitarea zonei de studiu pe baza planurilor cadastrale austriece (1856), a planurilor
cadastrale (1982) și aerofotograme ANCPI (2005)
- Efectuarea hărților tematice în programe SIG (Arc GIS, Global Mapper)
- Realizarea histogramelor în Microsoft Excel
- Sintetizarea și prelucrarea datelor utilizate
Delimitarea zonei de studiu
42
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- Lucrarea de față cuprinde ca zonă de studiu aria administrativă a localității Pojorâta.
- Lipsa unor materiale cartografice precum Planurile Austriece de tragere din 1856 și
Planurile Cadastrale ale României din 1982 a făcut ca produsele cartografice finale, cu privire la
analiza peisajelor geografice în aceste două perioade de studiu, să se rezume doar la aria
intravilanului localității Pojorâta
Direcțiile preponderente de dinamică
Localitatea Pojorâta a avut în timp un sens de evoluție teritorială dinspre aval spre amonte pe
văi. Viteza acestei dinamici a fost dependentă de particularitățile demografice locale, de factorul
de proprietate și factorii decizionali administrativi.
Elementele structurante
Morfologia locală reprezintă unul din elementele structurante principale ale Pojorâtei. Valea ca
formă de relief și resursă de apă a constituit principalele direcții de dezvoltare în teritoriu. Dacă ar fi
să privim per ansamblu localitatea Pojorâta, aceasta s-a dezvoltat în mod tentacular prin specificul
morfologiilor de vale, sub formă de bretele situate de-a lungul văilor Moldova, Putna și Izvorul
Giumalăului.
Drumul principal din zonă - DN 17-, care leagă Bucovina de Transilvania, a generat principalul
nucleu de dezvoltare teritorială a Pojorâtei, iar în prezent asistăm la dispunerea în sistem
adunat a gospodăriilor de-a lungul acestui drum.
Pădurea constituie un element restrictiv în extinderea teritorială în zonă, tocmai de aceea s-a
recurs la defrișări spre a se genera spații deschise pentru construcții. În schimb, pădurea a
reprezentat un potențial natural exploatabil, folosit ca resursă în construcții și suf formă de
combustibil casnic.
Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor rurale, menţionăm că actuala reţea este rezultatul
unui proces istoric, multisecular, care atestă continuitatea de locuire a acestui teritoriu din cele mai
vechi timpuri. Se consideră că actuala configuraţie este moştenită din perioada feudală, cu
completările ulterioare care s-au produs prin defrişări, împroprietăririn și roiri.
Perioada 1856
Din punct de vedere istoric în anul 1856, localitatea Pojorâta aparținea Imperiului AustroUngar. În urma efectuării hărților topografice austriece și a prelucrării acestora a rezultat
următoarea configurație a utilizării terenurilor în anul 1856. Conform delimitării zonei de
studiu, în urma măsurătorilor GIS, suprafața totală a satului Pojorâta era de 6,10 kmp.

Fig.1 Fotografie din aeroplan dinspre SV, care surprinde extinderea teritorială în bretele pe firul văilor
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Fig. 2. Reprezentare cartografică a tipurilor de suprafețe la Pojorâta în 1856

Harta din figura 2 cuprinde o suprafață de 6,10 kmp, aici se poate observa slaba
antropizare a localității, predominând spațiul geografic de dominantă verde.
Formele de organizare și amenajare a teritoriului prezintă un aspect dispersat specific satelor
de munte în care se manifestă o tendință de sat - drum sau adunat în zona drumului principal.
Perioada 1982
Reţeaua de localităţi prinde a se contura mai bine abia în partea a doua a sec. XIX, prin
formare de sate noi de împroprietărire. La definitivarea şi fixarea reţelei de sate au contribuit în
mare măsură construcţia căii ferate şi modernizarea drumurilor principale. Acestea au provocat
fenomenul de roire; satele de codru şi cele retrase migrând spre zone deschise, de-a lungul
drumurilor şi spre văi.
Fenomenele de roire şi de formare de sate prin împroprietărire au determinat, în unele
cazuri, extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi.
Harta din figura 3 prezintă o altă înfățișare a comunei față de perioada anterioară,
analizată. Astfel, se poate observa extinderea vetrei satului cu o suprafață de 1,37 kmp, rezultând
o suprafață totală de 7,47 kmp.
Intravilanul se extinde mai mult datorită creșterii demografice, de asemenea se extind
locuințele de-a lungului drumul care duce spre Rarău, cu potențial turistic.
Fenomenul de extindere tentaculară a vetrelor de sat ia amploare după 1989 aproape în tot
judeţul, satele ieşind din perimetrele în care au fost încorsetate şi obligate să se dezvolte prin legea
sistematizării din 1974.

- 64 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015

Fig. 3. Reprezentare cartografică a tipurilor de suprafețe la Pojorâta în 1982

Analizând poziţia în teritoriu a comunei, se observă atracţia faţă de municipiul
Câmpulung Moldovenesc, comuna aflându-se în zona de influenţă a acestui municipiu.
În ceea ce priveşte dinamica relaţiilor demografice ale comunei Pojorâta cu oraşul
Câmpulung Moldovenesc, se constată că, la începutul anilor 1990, aceasta a prezentat un avantaj
pentru zona rurală, populaţia întorcându-se la sat după închiderea anumitor centre industriale. O
analiză mai aprofundată relevă complexitatea şi complementaritatea sistemului relaţiilor existente,
care cuprinde relaţii demografice, social - culturale şi politico - administrative. Un tip de relaţie care
se stabileşte între centrul urban polarizator (oraşul Câmpulung) şi teritoriul comunei, constă în
legătura dintre industriile existente în mediul urban şi resursele naturale ale ariei adiacente,
respectiv între consumul agroalimentar urban şi agricultura spaţiului rural.
Perioada 2005
În cazul comunei Pojorâta nu putem vorbi despre suprafeţe arabile întinse, de mari
dimensiuni. Dimpotrivă, terenurile arabile sunt de dimensiuni reduse, răspândite pe lângă
gospodăriile populaţiei, concentrate în lungul văilor râurilor şi pâraielor, care au furnizat, în timp,
un minim de material fertil care permite o agricultură subzistenţială, destinată consumului propriu
al populaţiei comunei.
Comuna nu deţine suprafeţe cultivate cu pomi fructiferi şi viţă de vie, climatul local fiind
nefavorabil acestor tipuri de plantaţii. Puţinii pomi fructiferi sunt răspândiţi în gospodăriile
populaţiei.
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Fig. 4. Reprezentare cartografică a tipurilor de suprafețe la Pojorâta în 2005

Pe baza aerofotogramelor ANCPI 2005, zona de studiu totalizează o suprafață de 7,49
kmp. Și de aceasta dată configurația utilizării terenurilor este diferită față de perioadele anterior
analizate.
Studiind harta din anul 2005 se poate observa o creștere semnificativă față de anul 1856,
când localitatea avea o suprafață de 6,10 kmp, ajungând, în 2005 la 7,49 kmp. În perioada 1982 2005, suprafața localității a crescut foarte puțin, de la 7,47 kmp în 1982, la 7,49 kmp în anul 2005.
De asemenea, suprafețele împădurite au prezentat o tendință de creștere în perioada
1856-1982, de la 0,16 kmp (în anul 1856), la 0,63 kmp (în anul 1982); scăzând apoi, la 0,53 kmp (
în anul 2005), în principal, datorită defrișărilor.
Zonele care prezintă o tendință de scădere a suprafeței sunt pășunile, care au scăzut de la
1,37 kmp ( în anul 1856), la 0,11 kmp (în anul 2005), dar și terenurile agricole care au scăzut de
la 0,72 kmp (în anul 1856), la 0,59 kmp (în anul 2005).
Vectorii din teritoriu
Hidrografia, căile de comunicație, pădurea, fertilitatea solurilor sunt vectorii din teritoriu
care influențează evoluția localității Pojorâta.
Morfologia locală reprezintă unul din elementele structurante principale ale Pojorâtei. Valea
ca formă de relief și resursă de apă a constituit principalele direcții de dezvoltare în teritoriul
respectiv.
Pădurea constituie un element restrictiv în extinderea teritorială, tocmai de aceea s-a recurs
la defrișări spre a se genera spații deschise pentru construcții. În schimb, pădurea a reprezentat un
potențial natural exploatabil folosit ca resursă în construcții și combustibil casnic.
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Fig. 5. Reprezentare cartografică a pantelor Pojorâta

În figura 5 este reprezentată harta pantelor pe care se poate observa faptul că în intravilan se
regasesc cele mai scăzute valori ale pantelor (0.0008 și 9°), rezultând pretabilitate antropică.
Concluzii. Conform planurilor cadastrale austriece din anul 1856, localitatea Pojorâta, era slab
antropizată, predominând peisajul natural al fânețelor, cu locuințe individuale răzlețe sau risipite, în
funcție de proprietăți și numărul de locuitori.
A doua perioada, în 1982, prin implementarea economiei de stat și a politicilor pronataliste,
s-a impus o schimbare a sistemului cadastral din Pojorâta. Hărțile realizate expun diferențieri prin
apariția fermelor zootehnice de stat, creșterea suprafețelor din intravilan sau extinderea spațiului
intravilan al localității.
În perioada următoare, în 2005, se păstrează aceeași configurație cadastrală anterioară în
privința extinderii teritoriale a localității Pojorâta, cu o oarecare îndesire în vatra așezărilor, pe
principalele văi, acolo unde s-au dezvoltat reședințe secundare și agroturismul.
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Aspecte privind evoluția structurii etnice a populației orașului Aiud între anii
1900 și 2011 /Aspects regarding the evolution of the ethnic structure of Aiud’s
population between 1990 and 2011
Ioan Mărculeţ43, Cătălina Mărculeţ44
Rezumat. Aspecte privind evoluţia structurii etnice a populaţiei oraşului Aiud între anii 1900 şi
2011. Orașul Aiud, situat pe terasele Mureșului, a fost atest documentar în anul 1275 („Villa Enud“). În
1462 a fost amintit ca târg (oppidum), iar în 1662 a fost transferat aici Colegiul „Bethlem Gábor”. După
înglobarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, Aiudul a devenit, treptat, un centru cultural. În anul 1900
în oraș trăiau: maghiari (74,4%), români (22,2%), germani (1,7%) ș.a. Până la sfârșitul primului deceniu al
secolului al XXI-lea, din cauze politice, economice, demografice etc., structura populației localității Aiud a
înregistrat modificări semnificative. Ca urmare, în anul 2011 în oraș locuiau: români (74,1%), maghiari
(14,7%), rromi (4%), germani (0,06%) ș.a.
Cuvinte cheie: structura etnică, români, maghiari, romi, Aiud

Abstract. Aiud city, located on the Mures’s terraces, was first documented in 1275 (“Villa Enud”).
In 1462 it was mentioned as borough (oppidum) and in 1662, the College “Bethlem Gabor” was transferred
here. After the incorporation of Transilavania in the Habsburg Empire, Aiud gradually became a cultural
center. In 1990, in the city lived: Hungarians (74.4%), Romanians (22.2%), Germans (1.7%), etc. By the end
of the first decade of the XXI century, as a result of political, economical, demographical etc. reasons, the
structure of Aiud’s population recorded significant changes. As a result, in 2011, in the city lived:
Romanians (74.1 %), Hungarians (14.7 %), Rroma (4%), Germans (0.06 %) etc.
Key words: ethnic structure, Romanians, Hungarians, Roma, Aiud

Introducere. Oraşul Aiud, situat pe valea omonimă şi pe terasele medii şi inferioare ale
Mureşului, aproape de confluenţa celor două ape curgătoare (Aiudul cu Mureşul), la circa 250 m
altitudine, a fost atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1272, sub numele de „Villa Enud“,
când făcea parte din proprietăţile Episcopiei Romano - Catolice de Alba Iulia. Însă, aici indiciile de
locuire sunt mult mai vechi, datând din epocile neolitică, a bronzului, a fierului şi daco-romană. Aşa
cum arată Tabula Peutingeriana, în epoca romană aşezarea s-a numit „Brucla, iar urme ale
continuităţii populaţiei autohtone s-au descoperit pe o fostă insulă a Mureşului, numită „Cetatea
Tinoasă“, situată la marginea sud-vestică a actualului oraş.
În anul 1462, localitatea a fost amintită ca târg (oppidum), iar în 1505 a fost numită
„Aiudul Mare“, denumirea s-a derivând de la cuvintele „Jilla Judae Thadae“, hramul unei biserici
în prezent dispărute.
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Aiudul a dobândit o importanţă deosebită în cadrul Transilvaniei prin transferarea aici, în
anul 1662, a Colegiului „Bethlen Gábor“, de la Alba Iulia, de către principele Mihail Apafi I, în
urma invaziei turco-tătare din 1661.
După anexarea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic, oraşul a devenit treptat un
centru de cultură provincial, colegiul funcţionând neîntrerupt până în secolul al XIX-lea şi
impunând aşezării particularităţi specifice. În comparaţie cu aşezările învecinate, în Aiud s-au redus
activităţile economice, fapt care s-a reflectat în evoluţia demografică prin cantonarea populaţiei
oraşului între limite constante. Astfel, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea indicele de creştere
a populaţiei oraşului a fost foarte redus, mai mult, în anumite perioade înregistrându-se chiar
scăderea numărului de locuitori: 5.779 persoane în anul 1870; 5.362 în 1883.
Până în secolul al XX-lea, relaţiile interetnice din regiunea oraşului au fost conflictuale în
numeroase rânduri. Exemplificăm cele afirmate prin incidentul din 8 ianuarie 1849, când Aiudul a
fost incendiat de către iobagii români din satele învecinate, ca răspuns la prigoanele la care au fost
supuşi de către stăpânirea nobiliară maghiară.
Structura etnică a oraşului Aiud între 1900 şi 2011
În anul 1900, din totalul de 7.494 persoane, 74,7% s-au declarat maghiari, 22,2% români,
1,7% germani (saşi), iar restul de alte etnii. Ponderea mare a maghiarilor se explică prin faptul că în
oraşele Transilvaniei, din cauze istorice (ocupaţie, colonizări), populaţia majoritară era de alte etnii
decât cea de naţionalitate română: maghiară în estul şi vestul provinciei şi germană în sudul
acesteia. Zece ani mai târziu, în 1910, din cei 8.663 de locuitori, 74,9% erau maghiari, 22,3%
români, 0,3% germani. Conform afirmaţiilor lui L. Ţîrău (1995), falsa creştere numerică înregistrată
de etnia maghiară în cei zece ani a fost cauzată de înscrierea în rândul acestei naţionalităţi, de către
oficialităţi, a evreilor vorbitori de limbă maghiară.

Fig. 1. Structura etnică a orașului Aiud în anii 1930, 1966, 1992, 1992
După Marea Unire din 1 Decembrie 1918, autorităţile române au preluat paşnic
administraţia oraşului Aiud, iar între anii 1919 şi 1929 a fost instalat în localitate sediul Comitatului
Alba Inferioară (din 1923 numit judeţ). În anii cât a fost reşedinţă de comitat / judeţ, prin numirea
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românilor în funcţiile administrative şi prin atragerea populaţiei de naţionalitate română, structura
etnică a populaţiei din oraş s-a modificat semnificativ. Astfel, în anul 1930, structura naţională era
următoarea: 50,5% maghiari, 39,3% români, 4,9% evrei, 2,2% germani, 1,6% rromi (ţigani) etc.
(fig. 1). Din analiza comparativă a situaţiilor anilor 1910 şi 1930 se constată: a) scăderea cu 24,4
procente a etnicilor maghiari şi b) creşterea cu 17 procente a românilor.
După cel de-al Doilea Război Mondial, localitatea a cunoscut o dezvoltare economică fără
precedent, aici fiind înfiinţate şase unităţi economice – Întreprinderea metalurgică, Întreprinderea
de prefabricate şi traverse din beton etc. – care au atras un număr însemnat de salariaţi din satele
învecinate cu populaţie majoritară de naţionalitate română şi care s-au stabilit în oraş. Datorita
acestora, la recensământul din anul 1956 în Aiud locuiau 11.886 persoane (tab. 1), din care: 63,1%
români, 32,5% maghiari, 2,1% rromi, 1,2% evrei, 0,6% germani ş.a. Faţă de anul 1930 se constată
creşterea cu 23,8 procente a românilor şi scăderea cu 18 procente a maghiarilor şi cu 2,8 procente a
evreilor.
Reducerea ponderii evreilor după cel de-al Doilea Război Mondial a fost cauzată de
întoarcerea acestora în ţara de origine, la 14 martie 1948 înfiinţându-se statul Israel. Menţionăm
faptul că în perioada dinainte şi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, presiunile
localnicilor asupra populaţiei evreieşti au fost nesemnificative.
În intervalul 1956-1992, pe fondul creşterii numerice a locuitorilor – 13.536 persoane în
anul 1966; 24.620 în 1977; 31.877 în 1992 –, în oraş s-a păstrat în linii mari aceeaşi evoluţie a
structurii etnice ca în intervalul 1930-1956:
a) românii au crescut procentual de la 63,1% în 1956, la 78,2% în 1992;
b) ponderea maghiarilor a scăzut de la 32,5% în 1956, la 17,8% în 1992 (de fapt locuitorii
ambelor etnii – română şi maghiară – au crescut numeric – tab. 1; fig. 2 –, însă creşterea celor din
urmă a fost mult mai scăzută comparativ cu aportul covârşitor de populaţie românească din
aşezările rurale învecinate);

Fig. 2. Evoluţia numerică a românilor şi maghiarilor din oraşul Aiud, între 1900 şi 2011
c) etnicii romi au crescut procentual – cu scurte perioade de stagnare sau regres cauzate de
faptul că aceştia au încercat, din motive psihologice (jena de a nu fi consideraţi de comunitate
cetăţeni de rang inferior, din cauza „faimei” îndoielnice create în timp prin acţiunile individuale ori
în grup, întreprinse la limita legii sau dincolo de aceasta), să-şi ascundă originea – de la 2,1% în
1956 şi 3,6% în 1992;
d) locuitorii evrei şi-au continuat tendinţa descendentă şi sau redus de la 1,2% în anul
1956, la sub 0,006% în 1992;
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e) după anul 1977 s-a intensificat procesul de emigrare a germanilor spre ţinuturile de
origine, încurajat şi sprijinit de guvernul comunist din România şi de asociaţiile de saşi şi şvabi din
străinătate. Cauzele fundamentale ale plecărilor nu au fost persecuţiile politice, ci de natură
psihologică – prin dorinţa de conservare etnică – şi de natură economică, cunoscut fiind marele
decalaj dintre nivelul de trai din Germania şi România. Acestora li s-a adăugat acordul nescris din
anul 1978 dintre preşedintele Nicolae Ceauşescu şi cancelarul german Helmut Schmidt, care a
constituit punctul de pornire pentru mărirea numărului de emigranţi germani în schimbul unor sume
de bani. La nivelul ţării urmau să emigreze circa 11.000 de germani pe an, însă, în deceniul nouă al
secolului al XX-lea, numărul lor s-a ridicat la 15.000 de persoane pe an. Inclusiv în Aiud, ponderea
germanilor a scăzut de la 0,36% în 1966, la 0,18% în 1992.
Tabelul 1: Structura etnică a oraşului Aiud între anii 1900 şi 2011

ANUL

Români

Evrei

Romi

Alţii

Total

1900

1.666

5.605

130

-

-

93

7.494

1910

1.940

6.497

33

0

-

193

8.663

1930

3.727

4.788

208

464

150

141

9.478

1956

7.505

3.873

83

153

251

21

11.886

1966

11.674

4.487

60

28

260

27

16.536

1977

18.768

5.256

71

10

492

23

24.620

1992

24.934

5.680

58

2

1.170

33

31.877

2001

24.880

5.699

55

1

1.214

46

31.894

2002

22.596

4.787

44

1

1.464

43

28.934

2011

16.955

3.364

15

-

930

1.612

22.876

Maghiari Germani

De la recensământul din anul 1992 la cel din 2011, din cauza reducerii natalităţii şi a
migraţiilor, populaţia oraşului Aiud a scăzut cu aproximativ 9.000 de persoane, iar modificările în
structura etnică au fost relativ reduse: ponderea românilor a scăzut cu 4,1 procente, a maghiarilor cu
3,1 procente, iar a romilor a crescut cu 0,4 procente. Însă, numărul mare al locuitorilor înscriși
categoriei cu „informații nedisponibile” (1.598 persoane; 6,9%) aruncă o îndoială asupra
corectitudinii recensământului din anul 2011.
În acest interval (1992-2011) a avut loc recensământul populaţiei din anul 2002. Atunci în
Aiud locuiau: români (22.596 persoane), maghiari (4.787), romi (1.464), germani (44), ruşi-lipoveni
(7 persoane), ucraineni (5), bulgari (4), italieni (3), cehi (2), polonezi (2), turci (2) ş.a. (tab. 1).
Concluzii. Din analiza evoluţiei structurii etnice a oraşului Aiud, din intervalul 1900-2011,
se desprind următoarele modificări:
- creşterea cu 51,9 procente a ponderii românilor, de la 22,2% în 1900, la 74,1% în 2011;
- scăderea cu 60 procente a ponderii maghiarilor, de la 74,7% în 1900, la 14,7% în 2011;
- reducerea ponderii evreilor de la 1,2 procente în anul 1930, la 0,006 procente în 2002;
- scăderea ponderii populaţiei germane de la 2,2% în 1930 (când au atins maximul în oraş),
la 0,06% în 2011;
- creşterea ponderii populaţiei rrome de la 1,6% în 1930, la 4% în 2011.
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Accesibilitatea potențială a aeroporturilor din România. Analiza disparităților
regionale /
Potential accessibility of airports from Romania. Analysis of regional disparities
Buraga Andreea Mihaela45

Rezumat. Analiza accesibilității aeroporturilor în teritoriu permite detectarea inegalităților
regionale, în ceea ce privește timpul mediu parcurs de utilizatorii potențiali pentru a beneficia de acest
serviciu de interes general. Aceste inegalități derivă din dotarea regională incompletă, din poziționarea
geografică a masei de potențiali consumatori și din relațiile de distanță-timp care conectează factorii
enumerați anterior. Situația analizată în acest articol se referă la perioada actuală, mobilizând date
demografice care provin de la ultimul recensământ general al populației, cel din 2011.
Cuvinte cheie: accesibilitate, analiză multiscalară, ocazii interpuse, ierarhie urbană regională
Abstract: The analysis of airports accessibility in the territory allows detection of regional
inequalities, regarding the mean time that the potential consumers have to spend to access this service of
general interest. These inequalities arise from the regional incomplete equipping, the geographical location
of majority of potential consumers and from the relationships distance-time that connects the factors
mentioned before. The situation analyzed in this article refers to the current period, using demographical
data from the last census of the population, from 2011.
Key words: accessibility, multiscale analysis, interposed opportunities, regional urban hierarchy

1. Introducere. Analiza accesibilității aeroporturilor în teritoriu permite detectarea inegalităților
regionale, în ceea ce privește timpul mediu parcurs de utilizatorii potențiali pentru a beneficia de
acest serviciu de interes general. Aceste inegalități derivă din dotarea regională incompletă, din
poziționarea geografică a masei de potențiali consumatori și din relațiile de distanță-timp care
conectează factorii enumerați anterior. Situația analizată în acest articol se referă la perioada
actuală, mobilizând date demografice care provin de la ultimul recensământ general al populației,
cel din 2011. Metodologia utilizată este de natură cantitativă și se bazează pe instrumente SIG de
analiză a accesibilității potențiale, instrumente validate în cadrul a numeroase studii recente. Intenția
acestui studiu constă în descifrarea mecanismelor teritoriale care generează disparități de acces la
servicii publice de interes general (aeroporturi), plasând inegalitățile respective într-un cadru
teritorial regional (NUTS2) de comparare a acestora. În evaluarea potențialului de utilizare a unui
serviciu de interes general (aeroport, universitate, spital etc.), analiza spațială este adeseori tentată
să exprime acest potențial sub forma unei funcții de distanță și geografii sau planificatorii teritoriali
cad uneori în capcana modelizării matematice desăvârșite, modelizare care, din păcate, ignoră
dimensiunea socială sau economică a fenomenului studiat. Încă din perioada anilor '60, excesele
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acestui gen de abordare au fost sancționate de criticile științelor sociale conexe geografiei, critici
care atrag atenția asupra naturii relațiilor de distanță care se stabilesc în teritoriu între utilizatorii de
servicii și echipamentele sau infrastructurile publice.
Dacă analiza spațială clasică preia distanța ca o funcție spațială continuă, obiecțiile de natură
behaviouristă insistă asupra unei abordări mai relaxate din punct de vedere matematic, insistând
asupra faptului că, adeseori, agentul utilizator al unui serviciu construiește mental o reprezentare
spațială discretă și ierarhizată a relațiilor de distanță, în funcție de utilitatea acestora. În termeni
practici, alegerea unui aeroport ca sinapsă într-un lanț de călătorii și destinații este fundamentată de
aproximarea unor anumite beneficii de natură subiectivă, aproape imposibil de cuantificat și
cartografiat mecanic. Conceptualizarea acestor beneficii are drept rădăcini preocupările de natură
sociologică ale lui Samuel Stouffer (conceptul de ocazie interpusă), efort continuat de Waldo Tobler
prin intuirea efectelor de auto-corelație spațială, în perioada anilor '70. Actualizarea recentă a
acestei abordări este vizibilă în cadrul școlii geografice franceze, acolo unde Claude Grasland
propune o remarcabilă sinteză între cadrul conceptual al sociologiei și cel al analizei spațiale.

Fig. 1 Accesibilitatea aeroporturilor ca o sumă de ocazii interpuse - distanța medie față de cele mai apropiate 3
aeroporturi

Integrarea ocaziilor interpuse într-un model de accesibilitate potențială este îngreunată de
studiile empirice extrem de limitate ca număr, aspect care ne obligă să elaborăm un algoritm de
evaluare a acessibilității potențiale a aeroporturilor, pe baza distanței medii care separă unitățile
administrativ teritoriale de aceste noduri din rețeaua de transport aerian. În final, integrarea
rezultatelor obținute într-o tipologie și cartografierea acestora ne va permite detalierea și observarea
atentă a diferențelor regionale, în ceea ce privește accesul la aeroporturi.
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2. Date, metodologie și analiză teritorială. Calcularea distanței medii care separă o unitate
spațială de cele mai apropiate trei aeroporturi se bazează pe un algoritm de ponderare a rețelei
rutiere cu viteze de circulație diferite, în funcție de calitatea segmentelor de drum. În acest sens,
pentru drumurile comunale a fost utilizată o viteză medie de 25 km/h, pentru drumurile județene 45
km/h, pentru drumurile naționale 60 km/h și pentru autostrăzi o viteză de 90 km/h. Validarea
distanțelor timp obținute a fost posibilă prin verificarea unui eșantion de conexiuni rutiere de tip
origine-destinație, eșantion obținut prin verificarea paginilor de internet ale principalilor
transportatori rutieri de persoane.
Pasul următor constă în calcularea distanțelor rutiere între cele 3185 de unități administrativ
teritoriale și cele mai apropiate 3 aeroporturi, cu ajutorul unor instrumente de tip SIG (origin
destination cost matrix și network analyst). Cele trei distanțe ne-au permis elaborarea unui indicator
mai robust de accesibilitate (distanța medie), indicator cartografiabil și care pune în evidență o
structură teritorială complexă, cu o ierahizare surprinzătoare a elementelor din sistemul urban
românesc. Harta permite identificarea a patru zone cu accesibilitate potențială superioară:
- arealul din centrul Transilvaniei se suprapune peste un poligon imaginar format din municipiile
Turda, Târnăveni, Mediaș și Blaj.
- arealul Timișoara - Arad se prelungește fragmentar spre Nord până aproape de Oradea.
- zona centrată pe cuplul urban Satu Mare - Baia Mare. Acest al treilea areal ocupă o suprafață
considerabilă, grație densității mari de infrastructuri aeroportuare la nivel regional (4 aeroporturi la
20 000 km²).
- ultima zonă privilegiată la nivel de accesibilitate potențială e formată din triunghiul imaginar
Pașcani-Roman-Târgu Frumos, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.
Prelungirea acestei izocrone la 120 de minute distanță medie față de cele mai apropiate 3
aeroporturi permite identificarea a 2 mari ansambluri de unități administrativ teritoriale, unul
occidental, celălalt estic. Regiunile sudice și sistemele lor urbane beneficiază de o accesibilitate
potențială mediocră sau problematică, cazul cel mai îngrijorător fiind cel al Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est. Astfel, cartografierea acestui indicator pentru regiunile sudice scoate în evidență rolul jucat
de rețeaua rutieră și de coridoarele dominante de transport în declinarea accesibilității
infrastructurilor de transport aerian. De exemplu, în cazul municipiului Buzău sau Focșani,
poziționarea acestora pe o axă superioară de transport rutier (E85) le asigură o mai bună
accesibilitate potențială, prin comparație cu alte comune din aceleași județe, fenomen observabil și
la nivelul autostrăzii București-Constanța.
Un al doilea aspect metodologic tratat în acest articol constă în elaborarea unei hărți sintetice
de accesibilitate potențială, având ca principiu de clasificare analiza multiscalară. La nivel național,
distanța medie față de cel mai apropiat aeroport este de aproximativ 90 de minute. Utilizând această
valoare ca reper, putem delimita două clase de unități spațiale, în funcție de semnul matematic al
deviației lor față de medie - pozitiv sau negativ.
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Fig. 2 Tipologia multiscalară a unităților spațiale - deviații de la distanța medie față de aeroporturi

Replicarea acestui exercițiu pentru distanța medie față de cel de al doilea și al treilea
aeroport ne conduce la elaborarea a încă patru clase posibile de ecart. Combinarea acestor ecarturi
furnizează cele 8 tipuri de comune, orașe și municipii, tipuri ierarhizate pe baza accesibilității lor
potențiale.
Două clase de valori își dispută supremația prezenței pe hartă. Primul tip este reprezentat de
unitățile spațiale cu o accesibilitate corectă (deviații sub medie, de tip - - -) și este specific
Regiunilor de Dezvoltare Vest, Nord Vest, Centru și Nord-Est, cu o frecvență variabilă la nivelul
median de analiză. În opoziție cu acesta, ultimul tip de unități spațiale (deviații pozitive + + +) se
concentrează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și la limita între Oltenia și Banat, fiind accidental
prezent în arealele periferice din celelalte regiuni. În proximitatea aeroporturilor sudice identificăm
o clasă de comune care beneficiază de o accesibilitate corectă la cel mai apropiat aeroport. Cu toate
acestea, relațiile de distanță față de ocaziile interpuse (aeroportul nr. 2 sau nr. 3) sunt peste media
națională. Tot la nivel regional, observăm că cea mai eterogenă regiune este cea de Nord-Est, toate
cele 8 tipuri de comune fiind prezente, într-un mozaic de situații locale distincte, o adevărată
provocare pentru eventualii analiști în planificarea teritorială. Metoda de sintetizare propusă este
capabilă să detecteze asocierile locale de comune cu probleme similare, funcționând ca un exercițiu
de regionare intra-județeană sau inter-județeană. La nivel NUTS3, este imposibil să nu remarcăm
diferența între un județ ca Satu Mare și Galați, de exemplu.
Analiza indicatorilor de dispersie asociați accesibilității medii la aeroporturile românești
reprezintă una din metodele posibile de investigare a disparităților regionale. Din interpretarea
tabelului următor observăm că amplitudinea distanțelor timp variază considerabil, această
amplitudine fiind asociabilă cu dimensiunea sau intensitatea inegalităților intraregionale. În
Regiunea de Dezvoltare Centru amplitudinea considerabilă a accesibilității potențiale se explică
prin situația extrem de problematică a comunelor montane din județul Covasna, cea mai periferică
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unitate administrativ teritorială fiind comuna Comandău (aproximativ 5 ore distanță timp medie față
de cele mai apropiate trei aeroporturi - Sibiu, Bacău și Otopeni). În cadrul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est, situațiile problematice se plasează în două areale distincte, comunele situate în zona
Carpaților de Curbură concurează cu cele poziționate pe aliniamentul Mahmudia-Murighiol pentru
eticheta de pol regional al inaccesibilității la aeroporturi. Dacă luăm în calcul și problemele induse
de perifericitatea comunelor din Delta Dunării, în această ecuație, observăm că diferențele și
disparitățile interne se agravează îngrijorător.
La nivelul sistemului urban, cele mai dezavantajate orașe se găsesc, în general, în Dobrogea.
Orașul Negru-Vodă deține recordul negativ de lipsă de accesibilitate (249 de minute distanță medie
față de cele mai apropiate 3 aeroporturi), situație pe care o regăsim atenuată și la Tulcea, Mangalia,
Isaccea sau Băneasa. Doar orașul Calafat face notă discordantă în această ierarhie a perifericității
dobrogene.

Indicatori de dispersie - distanța medie față de cele mai apropiate
3 aeroporturi
Cod

Regiune

Nr. comune

Minim Maxim Dev. Standard

Amplitudine

RO11 Nord-Vest

445

70.54

219.97

25.16

149.43

RO12 Centru

414

67.59

296.12

35.86

228.53

RO21 Nord-Est

552

81.83

234.54

28.45

152.71

RO22 Sud-Est

390

154.79

296.12

24.35

142.12

RO31 Sud

567

124.02

260.93

19.03

136.91

RO32 Capitală

41

128.02

172.94

8.26

44.92

RO41 Sud-Vest

448

124.72

259.20

31.62

134.48

RO42 Vest

323

61.15

222.68

40.60

161.52

Tab. 1 Sinteza inegalităților regionale - accesibilitate potențială

La polul opus, cea mai bună accesibilitate aeriană potențială o au orașele din partea vestică a
țării, primele în clasament fiind Arad și Satu Mare. Pe termen lung, poziția lor avantajoasă în cadrul
sistemului de transport aerian poate genera avantaje competitive de localizare cu impact pozitiv
asupra performanței economice locale. Entitățile urbane din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sunt
și ele prezente în partea superioară a ierarhiei, pe poziții acceptabile - Târgu Frumos (poziția 18) sau
Roman (locul 21), la paritate cu accesibilitatea potențială a unui oraș ca Târgu Mureș. Diferențele
urban-rural de accesibilitate potențială sunt limitate - 146 minute distanță medie pentru orașe, 152
de minute pentru spațiile rurale. Cu toate acestea, disparitățile devin sesizabile la o privire mai
atentă asupra datelor. Astfel, doar aproximativ 2,5 milioane de locuitori din spațiile rurale pot opta
între cel puțin 3 aeroporturi, într-o rază de 2 ore, prin comparație cu 5,1 milioane de persoane din
mediul urban. La nivel regional, aceste inegalități tind să se atenueze uneori, ca în cazul Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est. În acestă regiune, accesibilitatea potențială de 120 de minute cuprinde 953
000 locuitori urbani și 948 000 de persoane din mediul rural, raportul mult mai echilibrat
explicându-se prin structurile demografice mult mai omogene, decât la nivel național. Sintetizând,
ultima decilă demografică rurală include 1, 2 milioane de locuitori și aceștia se plasează în zone
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unde accesibilitatea potențială este problematică (mai mult de 193 de minute distanță medie până la
primele 3 aeroporturi).

Fig. 3 Accesibilitate potențială și ierarhii urbane regionale

Ilustrarea acestor disparități este posibilă prin utilizarea unui grafic bi-variat. Pe axa X
regăsim valorile accesibilității potențiale, în timp ce axa Y este rezervată populației regionale
cumulate (%). Dacă ierarhiile urbane regionale construite pe baza demografiei pun în evidență
anumite inegalități structurale, ponderarea acestora cu accesibilitatea infrastructurii aeriene scoate
în evidență un clasament aparte. De exemplu, într-o eventuală distribuție de tip rang-talie,
municipiul Tulcea ar ocupa poziția 29 din punctul de vedere demografic și 317 din perspectiva
distanței față de cel puțin trei aeroporturi. Alura distribuțiilor regionale pe grafic indică și nivelul de
disparități inter-regionale, unitățile de tip NUTS2 extra-carpatice (cu excepția notabilă a Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est) fiind net defavorizate. Chiar și palierele demografice clasice sunt nuanțate,
grupul orașelor cu vocație metropolitană fiind disociat între gruparea avantajată formată din ClujNapoca, Iași, Timișoara și cea care include Brașov, Constanța, Galați și Craiova.
3. Concluzii. În eventualitatea în care analiza propusă ar fi luat în calcul doar distanța față
de cel mai apropiat aeroport și ar fi exclus conceptul de oportunități de deplasare interpuse, am fi
asistat la alte configurații regionale, alte ierarhii și la evidențierea unor disparități de accesibilitate
diferite, nu mai puțin reale și prioritare pentru rezolvare. Avantajul demersului nostru rezidă în
modul în care percepem, ca cercetători, eventualul utilizator al unui serviciu public de interes
general. Complexitatea deciziilor personale în materie de deplasări aeriene poate fi cu greu
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cuantificată. Astfel, migranții internaționali din județul Suceava sau Vaslui, fiind forțați să opereze
alegeri financiare constrângătoare, nu vor deveni în mod automat sclavii-utilizatori de tip homo
oeconomicus al celui mai apropiat aeroport, așa cum sugerează modelele reci și dezumanizante ale
geografiei nomotetice. De obicei, aceste persoane vor arbitra deciziile de deplasare pe baza unor
constrângeri de buget, de timp și de reprezentare mentală a teritoriului regional, arbitrările
respective devenind prin cumulare un tipar al unor alegeri colective. În acest articol, am schițat doar
dimensiunea incipientă a acestor arbitrări imperfecte, punând în evidență structurile spațiale care ar
putea să acționeze ca factor declanșator în procesele decizionale personale. De asemenea, analiza
spațială a ocaziilor interpuse, prin prisma conceptului de accesibilitate potențială, nuanțează
profund ierarhiile urbane comune și lasă loc unor noi interpretări și sugestii în exercițiul de
planificare teritorială.

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de
îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei
în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
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Geografia este știința Lumii, iar Lumea toată ești tu! /
Geography is the science of World and the whole world is you!

Alexandra Tătaru46

Rezumat. Geografia este lumea toată şi chiar mai mult de atât. Depăşeşte sfera Pământului şi
pătrunde adânc în Universul cunoscut, în universul cunoaşterii tuturor ştiinţelor, ca într-o relaţie care are
un trecut, un prezent şi căreia vrei să-i intuieşti viitorul. Este povestea tuturor componentelor mediului
natural, la care se mai adaugă relaţia dintre OM-NATURĂ şi DUMNEZEU.
Cuvinte-cheie: studiul geografiei, componentele mediului, știința geosistemică
Abstract. Geography is the whole world and even more than that. Goes beyond deep into the earth
and the known universe, the universe of knowledge in all sciences, as in a relationship that has a past, a
present and you want to guess the future. It is the story of all components of the natural environment, which
adds to the relationship between man and nature and God.
Keywords: study of geography, environment components geosystems science

Nu trebuie să crezi că eşti centrul Universului, nici cel al Pământului, aşa cum nici Soarele
nu este centrul galaxiei, şi nici Pământului nu i-ar fi bine fără Soare. Dacă nu ai fi tu, totuşi, cine ar
mai putea percepe totul şi cine ar mai studia geografia?
“Te naşti, începi să respiri; deschizi ochii, o vezi pe mama; ridici privirea, vezi cerul cu
stele; mai creşti şi păşeşti uşor pământul; te caţeri în copaci, auzi foşnetul frunzelor, culegi roadele
anotimpurilor; mănânci ca să ai energie, bei apă ca să trăieşti. Traversezi lumea şi viaţa, în funcţie
de starea vremii, urci munţii şi cobori văile, te
deplasezi rapid cu maşina, cu trenul, cu avionul, iar
mările şi oceanele nu mai sunt mistere, dar se pot uni
cu cerul, iar cerul înconjoară Pământul într-o sferă
de “cristal”. Alegi să trăieşti sau nu în tradiţiile
strămoşeşti ale comunităţii, transmise din generaţie în
generaţie, dar totodată poţi alege cele mai interesante
inovaţii tehnologice ale civilizaţiei contemporane şi o
lume a globalizării… Evoluezi, cunoşti, alergi,
consumi, dăruieşti…în ritm diferit…static sau
dinamic”... [n.a.]
Nu aş putea cuprinde în câteva cuvinte
„povestea vieţii tale”, dar ASTA ESTE GEOGRAFIA! Trecut, prezent, viitor, energie, gravitaţie,
înălţimi şi adâncimi, fenomene dezlănţuite sau „cuminţi”, toate într-o competiţie, parcă, spre
atingerea profilului de echilibru. Este lumea în care te naşti şi lumea pe care ţi-o creezi. Nu poţi lua
46
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naturii mai mult decât poate să-ţi ofere. Este nepotrivit şi lipsit de respect! Este lumea oamenilor şi
oamenii sunt ai Pământului!
Geografia este lumea toată şi chiar mai
mult de atât. Depăşeşte sfera Pământului şi
pătrunde adânc în Universul cunoscut, în
universul cunoaşterii tuturor ştiinţelor, ca într-o
relaţie care are un trecut, un prezent şi căreia vrei
să-i intuieşti viitorul.
Este povestea tuturor componentelor
mediului natural, a oamenilor şi a diferenţelor
dintre oameni, povestea săracului şi a bogatului,
povestea deşertului sau a abundenţei şi, la toate
acestea, se mai adaugă relaţia dintre OMNATURĂ şi DUMNEZEU.
Geografia te învaţă să observi, să descrii, să analizezi, să intuieşti, să deduci, să cauţi şi să
găseşti soluţii, să ai atitudine şi respect pentru mediu şi societate, dar şi pentru tine ca OM cu
viziune globală. Formează capacităţi şi competenţe care solicită ambele emisfere cerebrale şi care îţi
dau posibilitatea să foloseşti noţiuni învăţate la matematică, la fizică, la chimie, la biologie, la
economie, sociologie, psihologie, filosofie, literatură etc., cu alte cuvinte, este un domeniu
transdisciplinar şi complex.
Geografia se învaţă cu voinţă şi dorinţă, iar performanţe geografice se obţin doar cu pasiune.
Geografia se studiază de peste două milenii, iar părintele geografiei româneşti este Simion
Mehedinţi, un vrâncean care şi-a dedicat viaţa ştiinţei despre Om şi Societate.
Elevii români pasionaţi de geografie au obţinut rezultate excepţionale la Olimpiadele
judeţene şi naţionale, iar la Balcaniade şi Olimpiadele Internaţionale au fost mereu cei mai buni şi
nu s-au întors niciodată acasă fără medalii. Recompensa pentru ei nu este financiară, ci una de A FI!
După „epoca marilor descoperiri geografice”, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea,
geografia a fost recunoscută ca disciplină academică și a devenit una dintre disciplinele de bază ale
universităților. În secolul al XIX-lea au apărut multe societăți geografice şi geografia ca domeniu de
studiu s-a dezvoltat din ce în ce mai mult.
Din păcate, în prezent, geografiei nu i se
mai acordă importanţă suficientă în cadrul
sistemului educativ „reformat”, iar în ciclul
liceal este aproape marginalizată. Se studiază
doar o oră pe săptămână, nu mai este o opţiune
pentru examenul de Bacalaureat la filiera
tehnologică, iar resursele financiare pentru
dotarea cabinetelor de geografie sau resursele
materiale didactice indispensabile au fost şi sunt
aproape inexistente.
Fondurile pentru aplicaţiile pe teren,
obligatorii pentru înţelegerea spaţiului real, nu
au fost alocate niciodată, iar geografia nu poate rămâne la stadiul de ştiinţă descriptivă, doar de
laborator, ci are nevoie de contactul cu realitatea, aşa cum „Arta, fără intuiţia directă care să
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deştepte emoţia, e cu neputinţă. E ca şi cum ai cere artistului să trăiască fără aer, cu microbi
anaerobi“, după cum bine spunea Simion Mehedinţi în opera sa „Terra. Introducere în geografie ca
ştiinţă”.
Herodot din Halicarnas, părintele istoriei, încă din anii 450 î.Hr., atunci când scria
„Istoriile”, considera că istoria şi geografia sunt de nedespărţit, iar spusele sale se confirmă şi astăzi,
pentru că nu poţi deveni cetăţean al unei ţări dacă nu ştii limba, cultura, geografia şi istoria ţării
unde alegi să trăieşti.
Nu te obligă nimeni să fii pasionat de geografia clasică, mai ales în era tehnologiei
informaţiei, când totul este pe Google. Cu un simplu „search” ai găsit şi harta, ţi s-au numărat şi
distanţele, ai aflat şi coordonatele, dar şi orice informaţie despre oricare obiect turistic căutat.
Nimic de obiectat! Tehnologizarea ne uşurează căutarea, DAR… Există un mare DAR! Fără
energie şi baza geografică elementară şi clasică nu vei manevra gadgeturi şi nu vei şti niciodată ce
să cauţi pe internet. Fără noţiuni elementare de geografie nu vei şti niciodată care e diferenţa dintre
latitudine şi longitudine, iar simpla căutare a unui avion, ca exemplu real petrecut nu demult, s-a
dovedit a fi o mare problemă pentru oamenii deţinători de tehnologie performantă, şi nu pentru
simplii oameni fără tehnologie din mijlocul munţilor!
Despre geografie sunt multe cărţi de citit ori cuvinte de scris, dar TU poţi tine minte câteva
cuvinte: Geografia este ştiinţa “Lumii”, iar Lumea toată eşti TU!
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Managementul creativ al deșeurilor sau reciclarea creativă /
Creative waste management and creative recycling

Găină Judit47, Macovei Laura48, Sârbu Călin-Ioan49

Rezumat. În România, la ora actuală, cantitatea de deșeuri reciclabile este colectată în proporții
reduse, prin urmare managementul deșeurilor este o adevărată provocare. Proiectul are ca scop
conștientizarea prin activități eco-educative destinate copiilor și adulților, acestia fiind stimulați să respecte
mediul și să participe activ la întreținerea lui. Scopul științific vizează monitorizarea cantitativă a deșeurilor
care pot fi reutilizate în gospodărie prin tehnici de reciclare creativă. Rezultatele confirmă că deșeurile
reciclabile se pot reduce direct în gospodărie prin refolosirea lor. În concluzie, evitând risipa, toți avem
puterea de a contribui la protejarea naturii; fiecare poate să facă mici schimbări în rutina zilnică fără ca
aceastea să afecteze semnificativ stilul de viață iar adunate, aceste mici schimbări pot fi esențiale.
Cuvinte-cheie: reciclare creativă, managementul creativ al deșeurilor, Asociația Părinte în Florești,
dezvoltare durabilă
Abstract. Nowadays, in Romania, the amount of recyclable waste is collected in small proportions,
therefore the waste management is a real challenge. The project goal is raising awareness, through ecoeducational activities of children and adults, who are encouraged to respect the environment and participate
actively in its preservation. Scientific purpose targets quantitative monitoring of waste that may be reused in
the households by techniques of creative recycling. The results confirm that recyclable waste can be directly
reduced in the households by reusing it in another manner and destination. In summary, by avoiding to
create waste, we all have the power to help to preserve nature; everyone can make small changes in our
daily routine, without a significantly impact on our lifestyle, but putted together these small changes may be
crucial.
Key words: creative recycling, creative waste management, Association “Parent in Floresti”,
sustainable development.

Introducere. În prezent, societatea umană se confruntă cu o serie de probleme: limitarea
rezervelor şi resurselor naturale, efectele încălzirii globale, degradarea continuă a mediului etc.
Protecţia şi conservarea mediului natural a devenit o problemă concretă pentru umanitate. Astfel
omul trebuie să acţioneze conştient pentru menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii
mediului. Odată cu evoluția și creșterea populației, deșeurile rezultate din activitățile antropice cresc
47

Profesor la Liceul cu Program Sportiv Roman , Județul Neamț, str. Tineretului, nr. 24, cod 611077,
telefon 0233 744 370 . E-mail: soarka@yahoo.com
48
Masterand - Calitatea Mediului și Surse Energetice la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 30, cod 400294, telefon 0742837310
3
Masterand - Calitatea Mediului și Surse Energetice la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea
„Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, str. Fântânele, nr. 30, cod 400294, telefon 0722310968

84

Repere geografice nr. 10 (2) - 2015
direct proporțional. În Romania este colectat și utilizat un procent redus de materiale reciclabile,
dar, cu toate acestea, o cantitate din deșeuri nu mai reprezintă gunoaie de aruncat, ci o adevărată
resursă secundară de materii prime și materiale refolosibile.
Actualele probleme de mediu trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
reprezintă o soluţie preventivă și viabilă. Consumatorii resurselor naturale, pot interveni prin acţiuni
constructive de salvare a mediului (sensibilizarea și educarea copiilor, a părinţilor și a cetățenilor).
Asociația Părinte înFlorești, din județul Cluj, se implică activ în problemele de mediu ale
comunitații clujene. Unul dintre obiectivele majore ale asociației constă în schimbarea de atitudine
și formarea de deprinderi acționale în vederea protejării mediului, a reducerii cantității de deșeuri și
pentru gestionarea durabilă a deșeurilor prin management creativ.
Asociația îndeamnă permanent să înflorești ca și voluntar ecologist. Voluntarul Ecologist
are ocazia să lucreze lângă un specialist de mediu, participând la plantări, ecologizări și ateliere de
reciclare creativă. Membrii asociației au organizat campanii de informare a populației cu privire la
activitățile cu impact pozitiv asupra mediului, au confecționat produse utile din deșeuri reciclabile,
au identificat parteneri și sponsori pentru derularea activităților propuse și au generat o stare
permanentă de optimism și creativitate în rândul comunității.

Figura 1. Compoziția procentuală a deșeurilor menajere generate (sursă:ANTREPRENORIAT, MEDIU DE AFACERI
ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ,Vasile Filip Soporan, Ancuţa Elena Tiuc & colab)

Ce sunt de fapt deșeurile?
Cherubini şi colab. (2008, citați de Mandache, 2010) afirmă că „Ecosistemele reciclează
orice tip de deşeuri, iar conceptul însuşi de deşeuri nu mai este adecvat. Produsele de la o anumită
componentă sau compartiment sunt întotdeauna o resursă utilă pentru o altă componentă sau
compartiment. Ecosistemele sunt sisteme auto-organizate astfel ca toate resursele să fie utilizate cu
maximum de eficienţă, fără să rămâne vreo resursă neutilizată.” Intervenţiile antropice perturbă
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toate „ ...procesele din ecosistemele naturale (care) au un pregnant caracter ciclic. Spre deosebire de
această situaţie, deşeurile activităţilor umane se acumulează în mare masură, neputând fi reintroduse
în ciclurile biogeochimice în ritmul în care sunt produse." (Botnariuc şi Vadineanu, 1982, citați de
Mandache, 2010). Acest fapt impune adoptarea politicilor coerente însoţite de eforturi economice şi
sociale în vederea unei utilizări raţionale a resurselor naturale, Mandache, 2010).
În ţările europene dezvoltate, deşeurile menajere au următoarea compoziţie:
16 % hârtie şi cartoane, 5 % metale, 6 % sticlă, 39 % resturi menajere, 6 % textile,
11 % plastice şi 17 % componente diverse. Deșeurile, în marea lor majoritate, pot deveni
periculoase în condiții precare de depozitare sau de transport. Astfel ele pot deveni explozive,
oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, corozive, infecțioase, mutagene, radioactive și
pot emite gaze toxice în contact cu apa, aerul sau cu un acid.(„Deșeurile și mediu. Ghid ecologic
școlar”,volumul II, Brasov, 2006)
În România, cercetările cu privire la deșeuri sunt reprezentate în figura 1.
Gestionarea deşeurilor a devenit o problemă la nivel mondial, principalele dificultăţi fiind
legate de spaţiul de depozitare al deşeurilor, resepctiv depozitarea inadecvată a deşeurilor.
Reciclarea reprezintă unul din cele mai eficiente moduri de a reduce această ameninţare.
„Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați ca, până în anul
2018, să atingă un nivel de pregătire tehnico-materială pentru reutilizarea şi reciclarea unui minim
de 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind
din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de
deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere ( conform Legii nr. 211 / 2011)”
(SLSSGD).
Managementul creativ al deșeurilor sau reciclarea creativă reprezintă o modalitate de
îmbinare a gestionării deșeuruilor cu reutilizarea lor într-un mod inovativ, iar produsele finite sunt
utile și au un caracter durabil.
Proiectul are ca scop conștientizarea prin activitățti educative destinate copiilor și
adulților , acestia fiind stimulați să respecte mediul și să participe activ la întreținerea lui. Scopul
științific vizează monitorizarea cantitativă a deșeurilor care pot fi reutilizate în gospodărie prin
tehnici de reciclare creativă.
Obictivul principal al proiectului a constat în realizarea unor ateliere de reciclare
creativă în perioada iunie 2014 - iunie 2015, cu adulți și copii cu vârsta peste 3 ani, pe raza
municipiului Cluj-Napoca și pe raza localității Florești, în diferite amplasamente.
Obiectivele urmărite în cadrul atelierelor de management creativ al deșurilor sau de
reciclare creativă sunt:
 Schimbarea viziunii cetăţenilor din municipiul Cluj-Napoca şi comuna Floreşti asupra
deşeurilor;
 Antrenarea copiilor și a părinților în colectarea selectivă a materialelor reciclabile și
reducerea cantității finale de deșeuri gospodărești;
 Formarea unei atitudini dezaprobatoare față de cei care încalcă normele specifice de păstrare
a igienei mediului;
 Creșterea nivelului de informare, conştientizare și educare a preşcolarilor în spiritul
colectării selective a deşeurilor, în scopul adoptării unei atitudini ce vizează dezvoltarea
durabilă;
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 Aplicaţii practice: realizarea de obiecte din materiale reciclabile (hârtie, PET-uri, becuri fără
mercur uzate, recipienți de detergenți, ambalaje de carton, ziare, reviste, anvelope, sticle,
borcane, cutii de metal specifice băuturilor răcoritoare, conserve, deșeuri din lemn, materiale
textile etc.);
 Transformarea deşeurilor în obiecte reutilizabile prin lucru manual;
 Formarea unui comportament etic, civic, moral și a unor deprinderi de conservare a naturii.
Activitățile derulate de asociația Părinte în Florești, cu sprijinul voluntarilor,
studenților și absolvenților Facultății de Știința și Ingineria Mediului, din cadrul Universității
Babeș-Bolyai:
- realizarea săptămânală a unui atelier de reciclare creativă în cadrul Grădiniței „Clubul
Păpădiilor” din localitatea Florești;
- implementarea în instituțiile de învățământ din localitatea Florești a două proiecte
intitulate 3R “Reciclare, ReCreare, Respnsabilitate”, unul în 2014 și altul în 2015, cu
susținerea Primăriei și Consiliuliui Local;
- realizarea săptămânală a unui atelier de reciclare creativă în cadrul Facultății de Stiința
și Ingineria Mediului, UBB Cluj;
- realizarea ocazională de ateliere de reciclare creativă în cadrul Hypermarketului Cora, în
cadrul unor seri culturale, sărbători naționale, etc.;
- Înfrumusețarea a două stații de autobuz din Cluj-Napoca cu jardiniere realizate din PETuri (foto nr.1 și 2)

Foto nr. 1 și 2. Stație de autobuz înflorită Cluj Napoca ( sursă: Asociația Părinte în Florești)

Metode și tehnici de lucru utilizate în cadrul atelierelor:
1. Tehnici de lucru cu material plastic:
Din dopurile de la PET-uri și de la recipienții de produse cosmetice, am realizat jucării omiduțe, roboței, etc., acestea fiind fabricate prin tehnici simple de ințepare a dopurilor sub
supravegherea unui adult. Din PET-uri s-au confecționat cu ușurință bijuterii: brățări prin decupare
și lipire, cercei și coliere prin decupare și topirea marginilor, suport suspendat pentru hrănirea
păsărilor realizat prin decuparea a doua orificii de 25 - 30cm2 și atașarea unor bețișoare cu rol de
susținere pentru păsări etc. Partea superioară a unei canistre a fost decupată circular, astfel încât să
se păstreze forma unei sacoșe. Pentru decorare s-a folosit tehnica decoupage (tehnica șervețelului);
s-a extras dintr-un șervețel prin decupare forma dorită după care s-a aplicat pe plastic cu adeziv
special pentru această tehnică (foto 3).
2. Tehnici de lucru cu hârtie și carton:
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Hârtia are intrebuințare diversificată. Adulții pot crea coșuri împletite prin rularea fiecărei
pagini pe un băț subțire de 3 - 5 mm diametru și împletirea bastonașelor rezultate sub forme de
recipienți ( foto 4). Aceasta tehnică se dovedește foarte eficientă, practică și durabilă. O altă tehincă
de prelucrare a deșeului din hârtie și carton se folosește pentru obținerea pastei de hârtie prin
introducerea în apă calduță cu aracet a hârtiei și mixarea ei până devine cremoasă, după care se
pune în diferite matrițe. Rezultatul final poate fi o bijuterie pictată manual sau formă asemănătoare
cu cele din ipsos folosite pentru pictura sau decorațiuni (globuri, flori, animale etc). Rolele de
carton de la prosoapele de bucătărie sau de la hârtia igienică sunt adevărate comori în realizarea
jucăriilor (mașinute, iepurași, caracatițe, fluturași, albinuțe etc.). Tehnica folosită constă în
decupare, lipire și colorare. Din aceste role, adulții pot crea suporți inelari de șervețele pentru
mesele festive, utilizând tehnica simplă și rapidă de decupare și îmbrăcarea cartonului în material
textil sau dantele.
Cofrajele de ouă se transformă prin tehnica de tăiere în trandafiri utilizați la înnobilarea
ramelor foto sau, prin decupare și colorare, în omiduțe.

Foto 4 Împletituri de hârtie
(sursă: Asociația Părinte în Florești)

Foto 3. Recipient de depozitare dintr-un bidon
(sursă: Asociația Părinte în Florești)

3. Tehnici de lucru cu material textile:
Realizarea papucilor de casă din blugii uzați prin decuparea buzunarelor de pe spate și
întărirea tălpii cu mai multe rânduri de material mai rezistent se face aplicând tehnica de decupare și
coasere astfel oferind un produs practic, necesar și durabil.
Covoarele se realizează prin tăierea materialelor cu o foarfecă cu zimți, pentru ca materialul
să nu se destrame, și prin înnodarea suvițelor de 7 - 10 cm decupate de pe un material găurit în
prealabil, astfel obținându-se un covor moale (foto 5).
Jucăriile realizate din hainele care nu mai pot fi utilizate, se fac prin tăiere după un tipar,
coaserea capetelor și umplerea jucăriei cu diferite materiale pufoase. Accesorizarea jucăriilor se
poate face cu ajutorul mărgelelor, nasturilor, mărțișoarelor, paietelor, cataramelor colectate de pe
haine vechi.
Suporții împletiți pentru scaune se realizează prin tăierea materialului cu forfeca cu zimți în
șuvițe de cca. 3 - 5 cm care se împletesc circular la dimensiunea șezutului scaunului (foto 6).
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Foto 5 Covor din textile reciclate
(sursă: Asociația Părinte înFlorești)

Foto 6 Suport scaun din material textil
(sursă: Asociația Părinte înFlorești)

4. Tehnici de lucru cu metal (tehnici destinate adulților):
Dozele de aluminiu - prin tăiere cu o foarfecă obișnuita și perforare cu un obiect ascuțit, au
fost transformate în felinar, prin amplasarea în interiorul recipientului metalic a unei lumânări.
Produsele finale sunt practice și elegante, putând fi amplasate în grădini sau balcoane. Prin
îndepărtarea capetelor dozelor de aluminiu prin tăiere cu o foarfecă obișnuită se obține o coală de
aluminiu care se poate utiliza ulterior în realizarea unor figurine (prin îndoire se creează forme
conice sau prin tăiere se obțin forme de animale, plante, etc.). Toate aceste figurine au utilitate la
confecționarea unor clopoței chinezești; modul de realizare constând în legarea cu ață a figurinelor
metalice de un suport de lemn, metalic sau plastic (suportul de prindere e indicat să aibă o
dimensiune de 10 cm / 10cm), iar figurinele au dimensiunile recomandate de 8-12cm. Acești
clopoței pot fi utilizați la intrările în locuință pentru a atrage atenția când se deschide ușa, sau
decorativ în grădini și balcoane.
5. Tehnici de lucru cu sticlă (tehnici destinate adulților)
Prin spargerea sticlelor și a gresiilor de diferite culori se formează un mozaic care va fi
folosit la decorațiunile ghivecelor de flori sau pentru decorarea ramelor foto. Borcane pictate cu
vopsele speciale pot fi transformate în lampadare pentru luminarea încăperilor. În cadrul
proiectului, copiii și adulții au pictat, cu vopseluri speciale pentru sticlă, diferite motive colorate
care au difuzat armonios lumina produsă de o lumânare introdusă în borcan. Lampadarele sunt utile
la decorarea grădinilor în serile de vară sau cu ocazia diferitelor sărbători și evenimente.
Tăierea sticlelor cu ață îmbibată în alcool e o procedură destul de periculoasă, motiv pentru
care se realizează doar de adulți sau sub supravegherea atentă a unui adult. Procedura: o bucată de
ață se îmbibă cu alcool, preferabil spirt, după care ața se leagă circular pe sticlă de vin sau borcan în
zona în care dorim să secționam recipientul. Atenție! Recipientul trebuie să fie gol și uscat. După
care ața îmbibată se aprinde cu ajutorul unui chibrtit, așteptam ca recipientul să ajungă la o
temperatură destul de mare, aproximativ 1-2 minute de ardere, după care introducem sticla sau
borcanul într-un vas cu apă foarte rece. Datorită diferenței termice mari și producerii fenomenului
termic brusc, sticla sau borcanul se va tăia singur în zona în care am pus circular ața la introducerea
lui in apă rece. Eliminând diferite părți ale unui recipient creăm obiecte noi: ghivece de flori în care
plantele se alimentează cu apă prin gâtul sticlei, sau candelabre din sticle de vin, prin introducerea
unui fasung cu bec în interiorul sticlei etc. (foto 7 și 8).
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Foto 7. Candelabru din sticlă
(sursa: http://www.prakticideas.com)

de

vin

Foto 8. Ghiveci din sticlă de
(sursa: www.thezenofmaking.com)

vin

tăiată

6. Tehnici de exterior
În cadrul proiectului 3R a fost realizată, cu ocazia Zilei mediului (5 iunie 2015), o
constructie eco, căsuța de joacă pentru copii în formă de frunză: Pereții au fost construiți din sticle
de 2 litri (37/10 cm) așezate una peste alta, cu dopul orientat spre interior, astfel încat zidul va avea
grosimea de 37 cm. Pet-urile vor fi lipite cu adeziv pentru plastic. Cei doi pereți au înalțimi diferite
de 1,50 m (cu 14 rânduri de sticle) respectiv 1,20 m (cu 11 rânduri de sticle). Primele 3 rânduri de
jos au fost sticle umplute cu pământ (primul rând a fi îngropat în pământ , cu rol de fundație), iar
următoarele cu apă colorată cu material acrilic, pe jumatate, pentru a nu se deforma datorită
condițiilor meteo. Între aceste sticle, la distanțe de 80 cm, s-au instalat stâlpișori de rigidizare, care
vor fi strânși cu sârma pentru a păstra forma și rezistența zidului. Zidurile au dimensiuni diferite
pentru ca acoperișul să aiba o pantă pentru a facilita curgerea precipitațiilor în caz de ploaie. De
asemenea acoperișul va fi la fel construit ca și zidul, asamblat la sol și sustinuți de cei doi pereți,
peste care mai vin prinse plăci de policarbonat reciclat. Pentru securitate, pereții au fost îmbrăcați în
plasă metalică (foto 9 și 10).

Foto 9 și 10. Căsuță de joacă pentru copii în formă de frunză (sursă Asociația Parinte în Florești)
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Rezultate
1. În cadrul proiectului 3R „Reciclare, ReCreare, Responsabilitate” ediția I 2014, a fost
inclus un numar de aproximativ 1620 persoane, fără a lua în calcul telespectatorii posturilor pe care
au apărut știri despre acțiune;
Persoanele implicate au colectat selectiv și au donat pentru diverse ateliere deșeuri
reciclabile în cantitate totală de 2374 kg (în cele două etape de desfășurare) astfel: cauciuc:17 %,
doze aluminiu și fier : 0,4 %, lemn : 4 %, plastic : 4 % , sticla : 3,6 % , hârtie și carton : 15 %, textil
: 2 %, baterii, becuri și electrocasnice mici și mari : 54 %. O cantitate de 93 kg deșeuri (în cele
două etape de desfășurare) a fost folosită în cadrul atelierelor de reciclare creativă la care a
participat un număr de 184 persoane (în cele două etape, inclusiv voluntari). În concluzie s-au
utilizat 3,92% materiale reciclabile prin reciclare creativă.
2. În cadrul proiectului 3R „Reciclare, ReCreare, Responsabilitate” ediția II 2015 am obținut
următoarele rezultate: un număr de aproximativ 1000 persoane care au aflat despre proiectul nostru
direct și indirect, fără a lua în calcul ascultătorii postului de radio Radio Cluj la care s-au difuzat
știri legate de proiectul nostru. Am primit prin donație deșeuri reciclabile în cantitate totală de 1300
kg astfel : doze aluminiu și fier : 10 %, lemn : 10%, plastic : 30%, hârtie și carton : 20%, textil :
10%, baterii, becuri și electrocasnice mici și mari : 10 %, sticlă: 10%
Am folosit o cantitate de circa 60 kg în cadrul atelierelor de reciclare creativă, 120 kg în cadrul
construcției casuței eco ( construcția a conținut aproximativ 1500 PET-uri) și 40 kg deșeuri
reciclabile în cadrul demonstrației de reciclare adresată copiilor la aparatul SIGUREC. Am
organizarea un număr de 10 ateliere de reciclare creativă în perioada 18-31 mai, la care au participat
gradinițe de stat și particulare, fiind implicate un numar de 46 de cadre didactice și un număr de 473
de copii; copiii au asistat la proiecții de desene animate eco-educative și au creat tablouri de
primavară utilizând materiale reciclabile; dintre lucrarile realizate, s-au preselectat un număr de 65
de lucrări care au intrat în concurs. În concluzie s-au utilizat 13,85% materiale reciclabile prin
reciclare creativă.
3. În cadrul Stației Înflorite s-au utilizat un număr de 95 de PET-uri de 1,5 litri și 2 litri,
reprezentând 70% din cantitatea colectată inițial. La acest eveniment au participat un număr de 35
de persoane, voluntari și copii implicați.
4. În cadrul atelierelor adresate copiilor preșcolari de la grădinița Clubul Păpădiilor din
localitatea Florești, am utilizat aproximativ 96 kg deșeuri reciclabile în cele 32 de ateliere la care au
participat circa. 25 copii/atelier. Din materialele folosite am realizat jucării.
5. La Facultatea de Știința și Ingineria Mediului - UBB Cluj au fost desfășurate 25 de
ateliere la care au fost implicate 37 de persoane (studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice).
Per atelier s-au utilizat în medie 4 kg deșeuri reciclabile, iar cantitatea totală utilizată a fost de 100
kg, reprezentând 70% din cantitatea propusă pentru transformare.
6. În cadrul hypermarket-ului Cora Cluj s-au susținut un număr de circa 35 de ateliere, la
care au participat aproximativ 1100 de copii și cadre didactice, astfel utilizându-se aproximativ 420
kg deșeuri reciclabile. Am concluzionat, prin cantitatea de deșeuri utilizată, faptul că într-un spațiu
deschis publicului lumea este foarte receptivă și implicată în astfel de activități (tabelul 1, fig. 2).
Tipuri

3R ediția I

3R ediția II

FȘIM/
UBB
145

Cora

Total

1300

Gr. Clubul
Păpădiilor
147

Deșeuri propuse pentru
reciclare (kg)
Deșeuri reciclate creativ
(kg)
Persoane implicate

2374

450

4406

93

220

96

100

420

929

184

519

800

37

1100
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Figura 2. Evoluția proiectelor de reciclare creativă (2014-2015)

Formulă de calcul: cantitatea totală de materiale reciclate creativ * 100/ cantitatea totală de
materiale propuse pentru reciclare = 929*100/4406 = 21,08%
În urma activităților realizate, timp de un an, 2014-2015, pe raza localității Florești, județul
Cluj, și în municipiul Cluj-Napoca, am constatat că aproximativ 21,08% din obiectele reciclabile
pot fi reutilizate în siguranță în gospodării, prin transformarea așa numitor deșeuri atât prin folosirea
unor tehnici simple de tăiere, decupare, lipire, cât si prin tehnici complexe .
Concluzii
În cadrul acestor activități s-a dorit sintetizarea rezultatelor participărilor la ateliere, pe
categorie de vârstă, impactul asupra cetățenilor, dorința lor de a învăța tehnici noi de refolosire a
deșeurilor și monitorizarea cantității de deșeuri transformate în produs finit.
Tehnicile de lucru utilizate au vizat formarea de abilități (creativitatea, fantezia, imaginația)
și competențe comportamentale (socializarea între copii, copii - adulți și adulți - adulți, respectarea
normelor ecologice, protejarea naturii).
Produsele rezultate din reciclarea sau revalorificarea deșeurilor sunt produse sustenabile, de
aceea, încurajam confecționarea lor, în cadrul atelierelor de reciclare creativă.
Activitățile de reciclare creativă dezvoltă atât gradul de conștientizare a cetățenilor, cât și
abilitățile lor creative și de a lucra împreună.
Prin atelierele derulate am arătat participanților cât de ușor pot valorifica resurse pe care
înainte ei le considerau a fi deșeuri, că pot însufleți lucrurile și obiectele din jur care până atunci
păreau inutile. În acest fel, sperăm că, pe termen lung, să contribuim la educarea populației din
localitatățile Florești și Cluj Napoca în ceea ce privește reciclarea (recycling) și valorificarea
deșeurilor prin transformarea lor în obiecte cu o valoare mai mare decât cea inițială (upcycling).
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La géographie et l'enseignement bilingue francophone /
Geografia si învăţământul bilingv francofon /
Geography and francophone bilingual education

Margareta Negrea - Văcărița50

Rezumat. Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu” din Iași este unul dintre liceele participante in
cadrul programului franco-român de cooperare bilaterală De la învăţământul bilingv francofon către
filierele universitare francofone dezvoltat în parteneriat cu Ambasada Franţei în România şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, actual MECS. Programul de cooperare implică studierea în
limba franceză a disciplinelor non-lingvistice (DNL) : geografia, istoria, matematica,biologia, fizica si
chimia de către elevii claselor bilingve francofone , obiectivele generale fiind achiziţia de cunoştinţe şi
dezvoltarea de competenţe specifice fiecărei discipline, respectiv însuşirea terminologiei, tipului de discurs
şi organizarea textelor specifice fiecărei materii. Programul vizează dezvoltarea competenţelor necesare în
vederea susţinerii examenului de bacalaureat menţiune bilingvă francofonă (proba scrisă la o disciplină
non-lingvistică DNL) şi oferă o abordare trans-disciplinară prin introducerea unor caracteristici noi în
procesul educaţional care au în vedere atingerea competenţelor specifice prin propunerea unor activităţi de
învăţare centrate pe lucrul individual sau în echipă, care facilitează realizarea unei instruiri predominant în
clasă. Programa de geografie permite înţelegerea lumii contemporane prin studiul societăţilor prezente şi a
relaţiilor dintre acestea. Activităţile de învăţare îşi propun să dezvolte la elevi spiritul de lucru în echipă, să
le formeze abilităţi de documentare, analiză, sinteză şi valorificare a informaţiilor din surse diverse de
informare, dar în acelaşi timp să le dezvolte şi capacitatea de evaluare reciprocă şi de autoevaluare. Unul
dintre proiectele interdisciplinare „ Palas” desfăşurat cu elevii clasei de matematică- informatică, profil
bilingv franceză, a vizat dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza limba franceză ca instrument de
informare şi de comunicare a achiziţiilor specifice din domeniul geografiei.In cadrul proiectului s-a urmărit
descoperirea trăsăturilor esenţiale ale unei realităţi geografice, precum şi situarea în perspectivă geografică
a acesteia.
Cuvinte-cheie: învățământ bilingv francofon, dezvoltare durabilă, turism.
Abstract. National College “Mihai Eminescu” of Iasi town is one of the high schools participating
in Franco-Romanian program of bilateral cooperation “From francophone bilingual education to
francophone university” developed in partnership with the French Embassy in Romania and the Ministry of
Education, Youth and Sports, the current MECS. The cooperation program involves studying in French nonlinguistic disciplines (DNL): geography, history, mathematics, biology, physics and chemistry by pupils from
bilingual francophone classes; the general objectives being acquisition of knowledge and development of
skills specific to each disciplines, using and acquiring basic terminology, the type of discourse and texts
specific to each discipline. The program aims to develop the skills necessary for the baccalaureate exam, (a
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written test in French to a non-linguistic discipline DNL) and provides a trans-disciplinary approach
introducing new features in the educational process. Specific competencies are achieved through a series of
learning activities focused on working individually or in teams, which helps achieve a predominantly inclass training. Geography curriculum allows understanding the contemporany world through the study of
present societies and their relationships. Learning activities aim to develop students’ ability in teamwork, to
form skills sets for documentation, analysis and synthesis of information from various sources, but also to
develop the ability of mutual evaluation and self-assessement.
One of interdisciplinary projects „Palas”, conducted with students of mathematics-computer science class,
bilingual french profile, aimed to develop students’ ability of using the French language as a tool for
information and communication of geographical knowledge. The preoject was aimed at discovering the
essential traits of reality from a geographical perspective.
Key words: francophone bilingual education, sustainable development, tourism

Depuis juin 2008, un baccalauréat bilingue à mention francophone est délivré en Roumanie.
Le Collège "Mihai Eminescu" Iasi est l'une des écoles secondaires qui participe au programme de la
coopération bilatérale franco-roumaine sur l'enseignement bilingue francophone développés en
coopération par l'Ambassade française en Roumanie et le ministère de l'Éducation. Le programme
de coopération consiste à étudier dans des disciplines non-linguistiques françaises (DNL):
géographie, histoire, mathématiques , physique, chimie, biologie. Le programme vise à développer
les compétences nécessaires pour soutenir le francophone bilingue pour l'examen du baccalauréat
(examen écrit non linguistique DNL de discipline) et fournit une approche interdisciplinaire en
introduisant de nouvelles fonctionnalités dans le processus éducatif visant à la réalisation des
pouvoirs spécifiques en proposant activités d'apprentissage centrées sur le travail individuel ou en
équipe.
Le programme permet de comprendre la géographie du monde contemporain à travers
l'étude des sociétés présentes et de leurs relations. Les activités d'apprentissage visent à développer
chez les élèves l'esprit de travail d'équipe, l'analyse, la synthèse et l'utilisation des informations
provenant de diverses sources d'information, mais aussi de développer la capacité d'auto-évaluation
et d'évaluation par les pairs. La section bilingue francophone est ouverte aux lycéens des voies
générales, elle a pour objectif de favoriser la maîtrise avancée de la langue française par les élèves
et l’ouverture européenne et internationale d’ établissement. Elle est destinée aux élèves désirant
approfondir leurs connaissances de la langue française. Ces élèves sont accueillis dès la classe de 9ème dans les lycées bilingues francophones. Les particularité des enseignements sont cinq heures
de français par semaine en demi-classe, l’un de discipline non linguistique (géographie, histoire,
chimie, mathématiques, physique, biologie, sciences économiques) en français par semaine, un
module d’enseignement interdisciplinaire en 11-ème classe et une préparation au diplôme
international de langue française, le DELF B2, pendant le temps scolaire . Le module
interdisciplinaire est un projet mené sur un thème choisi par la classe, impliquant au moins deux
disciplines. Ce thème est divisé en sous-thèmes, chaque sous-thème étant traité par une équipe
de quatre ou cinq élèves. Les élèves effectuent des recherches et réalisent une production qu’ils
présentent en équipe.
Ce travail est certifié par la passation d’une épreuve anticipée à la fin de la 11-eme. Le
module constitue une excellente préparation aux diplômes francophones internationaux, selon les
standards européens. L’indication "section bilingue francophone" est inscrite sur le diplôme de
baccalauréat roumain ainsi que le niveau en français (B2 du cadre européen commun de référence
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pour les langues). Ce diplôme ouvre la possibilité de suivre des études universitaires en France ou
dans d'autres pays francophones, et dans des filières francophones d’élite en Roumanie.
Un des projets interdisciplinaires intitulé "Palas"à l’initiative d’un groupe de professeurs
DNL, Corina Ungureanu, professeur de langue française, Gabriela Sandulescu, professeur de
mathématiques et Margareta Negrea Vacarita, professeur de géographie et les élèves du classe
bilingue se propose de valoriser les produits finis et le travail réalisé au cadre du Module
d’Enseignement Interdisciplinaire par les équipes d’élèves et d’enseignants encadrant les travaux et
la capacité des élèves à utiliser la langue française et les caractéristiques essentielles d'une réalité
géographique . Quant à la partie de géographie dans le travail, le projet inclut une partie théorique
sur le développement durable – définitions et caractéristiques et l’application sur Palas. Palas est
l’un des projets démarré par les autorités locales qui pointent le développement durable de la ville
et la rehabilitation des zones importantes du centre de la ville. Les exigences minimales afin de
parvenir à un développement durable englobent les aspects suivants: l’ajustement de la croissance
économique, la réduction de la pauvreté, la croissance démographique contrôlée, la conservation
et l’augmentation des resources naturelles, la réorientation des technologies, la décentralisation
de gouvernance et l’accroissement du degré d’implication en ce qui concerne les prises des
décisions. Dès qu’il a été projeté, le complexe Palas vise la régénération économique et sociale,
l’activation et la réhabilitation de la zone au sud du centre historique, la mise en valeur du potentiel
d’affaires, la concentration d’activités spécifiques à une zone du centre. Le développement durable
s’appuie sur trois piliers : environnement, social et économique. Ayant à la disposition un catalogue
des utilités offertes par le complexe, on a envisagé un classement en fonctions des trois axes
sur lesquels s’appuie le développement durable . À partir des années ’90, le processus international
d’aide au développement favorise le tourisme comme instrument stratégique à un développement
durable. En particulier, cette partie inclut aussi une partie sur le tourisme, l’un des aspects les plus
importants du développement durable. Les thème abordés sont : le tourisme en Roumanie, le
tourisme à Iasi avant et après l’inauguration du complexe Palas. Le troisième segment de l’
argumentation inclut l’analyse d’un cas particulier, plus précisement le tourisme à Iasi, le jour de
l’inauguration du complexe Palas, qui désigne un boom démographique.
Conclusions. Les études de cas illustrent chacune un ou plusieurs des points indiqués cidessus et elles donneront un aperçu de la classe bilingue, expérimentale ou classique, et nous
espérons qu'elles pourront aussi convaincre les étudiants, les enseignants et les intéressés du riche
potentiel de l'éducation bilingue et de son importance dans le nouveau millénaire.
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Stimularea motivaţiei pentru învăţare prin metode active /
Stimulating motivation for learning through active methods

Ivan Elena 51

Rezumat. În contextul reformei prelungite din domeniul educaţiei suntem supuşi la tot felul de
experimente. Situaţia din fiecare clasă este diferită şi, mai ales, fiecare copil este diferit de celălalt. Cu
siguranţă, fiecare dintre noi îşi doreşte să găsească soluţia magică care să se potrivească fiecărui copil. Din
multitudinea de informaţii trebuie să selectăm ceea ce se potriveşte fiecărui caz în parte. Pentru a stârni
curiozitatea şi interesul elevilor, informaţiile şi cerinţele de lucru trebuie să fie în concordanţă cu nivelul lor
de înţelegere şi inteligenţă. Lucrul diferenţiat reprezintă una dintre soluţiile problemelor existente în şcolile
noastre. Pentru a nu apărea situaţii de marginalizare, de respingere a celor cu un ritm mai greoi de învăţare
sunt necesare activităţile interactive, pe grupe.
Cuvinte cheie: predare diferenţiată, metode interactive, stimularea motivaţiei pentru învăţare.
Abstract. In the context of extended reform of education we are subjected to all sorts of
experiments. The situation is different in each class and also each child is different from the other. Certainly,
each of us wants to find a magic solution that fits to each child. We have to select from a vast range of
information what fits best in each case. For rousing curiosity and students' interest, information and work
requirements must be consistent with the level of understanding and intelligence. Working differently is one
of solutions to the problems of our schools. To avoid the situation of marginalization and rejection of those
with a slower pace of learning, interactive and group activities are required.
Key words: differentiated teaching, interactive methods, stimulating motivation for learning

Motto : ”Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi
reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să
pot fi o binecuvântare pentru lume!”
(The Child’s Appeal, de Mamie Gene Cole)

Încercând să identific cauzalitatea unui proces de învăţare pozitiv am adresat elevilor din
ciclul gimnazial următoarea întrebare: „De ce învăţaţi?”
Răspunsurile au fost diverse: pentru notă, pentru că mi s-a promis un telefon nou, pentru că
aşa trebuie, dacă mă întreabă alţii ceva să ştiu să răspund, ca să mă lase părinţii la calculator, ca să
reuşesc la examen, mă interesează, îmi place profesorul etc. Am rămas surprinsă de răspunsurile
copiilor care, cu excepţia ultimelor două răspunsuri se situează în sfera motivaţiei extrinseci. La
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vârsta gimnaziului elevii ar trebui să fie stimulaţi şi de structuri motivaţionale intrinseci. Acestea
sunt responsabile de plăcerea cu care se implică elevii în învăţare. Un elev cu o motivaţie intrinsecă
va lucra la o problemă pentru că este distractiv şi îi face plăcere. În egală măsură, o persoană cu o
motivaţie interioară puternică va încerca să găsească soluţii la o problemă datorită faptului că este
extrem de implicată în ceea ce face.
Motivaţia intrinsecă se referă la motivaţia care vine din interiorul unui individ şi nu din
recompense exterioare, cum ar fi banii, cadourile sau notele de la şcoală. Motivaţia elevilor pentru
învăţare constituie o provocare importantă pentru activitatea didactică şi pentru identificarea celor
mai reuşite modalităţi de stimulare a elevilor. Antrenarea permanentă a acestora la un efort
intelectual susţinut şi înarmarea lor cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă
reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi
active. Rolul educatorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important.
Angrenându-şi elevii în situaţii variate de instruire, el transformă şcoala ,, într-un templu şi un
laborator”. Fără a ajuta elevii să obţină succese, fără a le oferi provocări, fără a le crea situaţii care
să-i ajute să-şi aprecieze şi să guste realizările, să le înţeleagă valoarea, este greu de presupus
că vom putea mobiliza toate forţele lor şi-i vom determina să dea tot ceea ce pot.
Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate.
Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin rezultate pozitive în
pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor
sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe
şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor,
particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să
acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie de
articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.
PREDAREA DIFERENŢIATĂ - RESPONSABILITATEA ŞCOLII MODERNE
Motto: „Copiii sunt ca florile, ele toate înfloresc în momente diferite”
Una dintre tendinţele modernizării învăţământului vizează flexibilitatea instrucţiei şi educaţiei pentru
a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui copil în raport cu propriile posibilităţi.
Şcoala este chemată să organizeze procesul de predare-învăţare-evaluare în aşa fel încât să-l pună pe
elev, cât mai devreme posibil, în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştinţelor şi de aplicare în
practică a acestora în mod constant şi creativ.
În literatura de specialitate, conceptul de instruire diferenţiată a fost abordat din multiple perspective:
strategie de optimizare a învăţării, proces dinamic, categorie fundamentală instrucţională, direcţie de formare
a competenţelor cadrelor didactice. Problema instruirii diferenţiate nu este nouă, ci numai modul de abordare
al ei. Instruirea diferenţiată vizează adaptarea activităţii de învăţare, îndeosebi sub raportul conţinutului, a
formelor de organizare şi a metodologiei didactice la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de
înţelegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Psihologul american Jerome Bruner sublinia faptul că dezvoltarea intelectuală trebuie văzută ca un
proces de interiorizare a proceselor de acţiune, a celor de imagine şi de simbolizare; el precizează că nu
trebuie să aşteptăm pasivi momentul apariţiei capacităţii de asimilare a unor anumite cunoştinţe. Dacă se
creează condiţii adecvate, dacă se folosesc metode activ-participative şi se respectă particularităţile de vârstă
şi cele individuale, procesul de instruire poate influenţa activ capacitatea de asimilare a unor cunoştinţe.
Condiţiile de mediu socio-cultural şi economic din familie, calitatea procesului didactic din şcoală,
adaptarea şcolarului la procesul instructiv - educativ pot accelera dezvoltarea intelectuală a şcolarului, pot

98

Repere geografice nr. 10 (2) - 2015
grăbi trecerea în următorul stadiu psihogenetic. În egală măsură, condiţiile nefavorabile pot încetini această
trecere.
Didactica modernă se bazează pe racordarea acţiunilor instructiv-educative la nevoile şi potenţialul
copiilor, pe considerarea particularităţilor de vârstă şi a celor individuale ca indicator orientativ prioritar.
Cunoaşterea copilului trebuie considerată ca punct de plecare în orice acţiune formativă. Strategia
individualizării educaţiei şi învăţământului nu-şi poate justifica menirea şi nu-şi poate dovedi eficienţa decât
pe baza cunoaşterii copilului. Individualizarea priveşte diferenţierea sarcinilor didactice şi a căilor de
îndeplinire a lor, a normelor de efort şi a procedeelor de reglare a acestora potrivit particularităţilor copiilor.
În momentul în care conţinuturile şi sarcinile învăţării depăşesc nivelul de dezvoltare generală a copilului se
obţine o învăţare mecanică, bazată pe memorare. În egală măsură, pot să apară atitudini de dezinteres şi
plictiseală atunci când sarcinile de învăţare sunt inferioare nivelului de pregătire atins de copii.
Accesibilitatea nu înseamnă absenţa dificultăţilor, scutirea de efort, ci măsura lor în raport cu puterile reale
ale celor care învaţă, adică dificultăţi care pot fi depăşite cu succes prin mobilizarea forţelor intelectuale ale
copiilor.
Importanţa învăţării diferenţiate şi individualizate reiese din funcţiile esenţiale pe care aceasta le
îndeplineşte. I.T. Radu în lucrarea „Învăţământul diferenţiat” enumeră aceste funcţii:
- facilitează realizarea idealului educativ;
- asigură rezultate şcolare mai bune;
- previne şi diminuează situaţiile de eşec şcolar;
- depistează la timp şi stimulează interesele şi aptitudinile copiilor;
- previne şi elimină fenomenele de suprasolicitare şi subsolicitare;
- potenţează capacităţile cognitive;
- conduce la formarea unor trăsături de personalitate.
Între elevii clasei există numeroase diferenţe individuale: nivelul capacităţilor cognitive,
calităţile atenţiei, capacitatea de efort, ritmuri de lucru, interesele şi înclinaţiile, gradul de maturizare socioafectivă etc., ceea ce impune modalităţi de lucru diferenţiate.
În organizarea învăţării diferenţiate şi individualizate trebuie să respectăm următoarele cerinţe:
-cunoaşterea iniţială a elevilor;
-stabilirea obiectivelor în funcţie de particularităţile individuale;
-organizarea învăţării diferenţiate la toate tipurile de activităţi şi pe parcursul tuturor secvenţelor de
predare-învăţare;
-evitarea suprasolicitării sau subsolicitării;
-îmbinarea activităţii diferenţiate şi individuale cu activitatea frontală, favorizând relaţionarea
copiilor, formarea capacităţii de cooperare şi competiţie.
METODELE INTERACTIVE
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie
diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă cu activităţile de
cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. Deşi învăţarea este eminamente o activitate
proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este
mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup constituie un factor indispensabil apariţiei şi construirii
învăţării personale şi colective.
„Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii,
dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai
activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.”
Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de
interactivitate determină „identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat”
(Idem), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări.
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Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării
personale încă de la vârstele timpurii. Sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de
experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei,
opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor,
pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea
socială a membrilor unui grup. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de
calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta
noul şi o mare flexibilitate în concepţii.

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem
propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. În consecinţă,
având în vedere aceste aspecte, trebuie să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul
educaţiei pe care îl dăm generaţiei următoare. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară „muzeu”,
orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci, dimpotrivă, avem nevoie de o şcoală ce-i
pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare.
Este bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate
caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de
relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica
tradiţională potrivit căreia era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la
activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.
Utilizarea metodelor interactive de predare - învăţare în activitatea didactică contribuie la
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ - participativ şi o reală
valoare activ - formativă asupra personalităţii elevului.
Noi, profesorii preferăm să le transmitem elevilor propriile gânduri, idei profunde şi bine organizate.
Recurgem prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai să-ţi arăt cum!”. Desigur că prezentarea poate
face o impresie imediată asupra creierului, dar în absenţa unei memorii excepţionale, elevii nu pot reţine prea
mult pentru perioada următoare. Un profesor, oricât de strălucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor
elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desfăşoară individual în mintea fiecăruia.
Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii.
Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are
loc.
Atât activitatea individuală, cât şi cea de grup demonstrează faptul că elevii sunt, în cele din
urmă, responsabili de opiniile şi convingerile proprii pe care trebuie să le susţină. Bineînţeles că
părerile lor pot să se întemeieze pe gândurile şi înţelepciunea altora, dar, în final, ei trebuie să le
exprime în propriile cuvinte. Învăţământul pregăteşte tineri pentru viaţă, dar asta nu înseamnă a pregăti
pentru acum, ci şi pentru viitor. A lucra în echipă nu este o cerinţă doar a viitorului, ci şi a prezentului.
În învăţământ, activitatea în echipă presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toţi membrii echipei,
contribuind împreună după puterile fiecăruia. Instruirea interactivă presupune atât cooperare cât şi
competiţie, ambele implicând un anumit grad de interacţiune.
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Integrarea elementelor de geografie istorică în didactica geografiei /
Integration of historical geography in didactics of geography

Ipate Emil Dănuț 52

Rezumat. În cadrul ansamblului format de metodologia didactică și mijloacele de învățământ, se
poate organiza urmărirea evolutivă a proceselor și fenomenelor specifice geografiei. Abordarea cercetării
științifice și a tehnologiei didactice trebuie să se realizeze respectând principiul cauzalității, principiul
istorismului în geografie, cât și metoda istorică. Al. von Humboldt se pronunța ferm: „Nu trebuie separată
total descrierea naturii de istoria naturii. Geognostul nu poate înțelege actualul fără trecut”. Simion
Mehedinți ne îndemna să căpătăm „...deprinderea de a privi în zarea timpului...” Astfel de metode didactice
pot genera un suport de memorare sistemică, pot stimula cunoașterea învățării, de a atinge competențe și
conduite valoroase, pot induce captarea emoțională a atenției, pot stimula lucrul în echipă și dezvoltarea
altor laturi ale inteligenței decât cea tradițională. Considerăm faptul că aplicarea principiul studiului
evolutiv și înlănțuirea cunoștințelor în sisteme închegate și atractive pot constitui bazele unui manual cu
calități mnemotehnice și de metacunoaștere.
Cuvinte cheie: geografie istorică, metoda cronologică, studiul evolutiv al geografiei

Abstract. The evolution of processes and phenomena specific to geography can be analyzed using
the ensemble formed by the teaching methodology and learning means. The approach of scientific research
and didactics technology must be carried out respecting the principle of causation, the principle of his
historicism in geography and also the historical method. Al. von Humbold declared firmly: “It don’t have to
separate the description of the nature of natural history. Geognostul cannot understand the present without
the past.” (2); and Simion Mehedinti insisted on having “…. the habit of looking in the horizon of time..”.
Comparing with traditional methods, such teaching methods can generate a support for systematic memory,
can stimulate the learning process, can lead to valuable skills and behaviours, can induce emotional
attention, can stimulate teamwork and the development of other sides of intelligence. The application of

the principle of the evolutionary study together with the systemic knowledge, can form the basis of a
manual with mnemonic qualities and metacognition.
Key words: historical geography, chronological method, evolutionary study of geography
În prezent se admite faptul că obiectul de studiu al geografiei îl constituie geosistemul
complex format din natură și societate, care înregistrează o manifestare spațio-temporală reflectată
în oricare ființă, obiect sau fenomen. În acest context, „înțelegerea stării prezente și sesizarea legilor
de evoluție și a tendințelor de perspectivă necesită neapărat cercetarea trecutului sistemului
geografic” (1).
Astfel, abordarea cercetării științifice și a tehnologiei didactice trebuie să se realizeze
respectând principiul cauzalității, principiul istorismului în geografie, cât și metoda istorică. Al. von
Humboldt se pronunța ferm: „Nu trebuie separată total descrierea naturii de istoria naturii.
Geognostul nu poate înțelege actualul fără trecut”(2). Simion Mehedinți ne îndemna să căpătăm
„...deprinderea de a privi în zarea timpului...”(3).
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De aceea, în cadrul ansamblului format de metodologia didactică și mijloacele de
învățământ, se poate organiza urmărirea evolutivă a proceselor și fenomenelor specifice geografiei.
Astfel, se recomandă ca elevii, inițial sub îndrumarea profesorului, să realizeze unele mici cercetări
care să se reflecte în tabele cu date statistice și în interpretarea acestora, montaje fotografice pentru
ilustrarea evoluției unui fenomen, grafice, schițe de hartă, cartograme, cartodiagrame cu succinte
interpretări științifice, dar și referate pe anumite teme științifice, toate corelate cu necesitățile
inerente programei școlare. Acestea devin, după o atentă verificare, materiale care ajută tehnologia
didactică la formarea unui sistem de cunoștințe holografic care manifestă, ca epifenomen,
argumentarea calităților mnemotehnice și emoționale ale actului didactic.
În mod concret, elevilor li se poate propune o listă a lucrărilor sau temelor, în funcție de
anul de studiu, nerecomandându-le o divagare inutilă în afara materiei prevăzute de programa de
liceu (se elimină apologia). Totodată, se prezintă bibliografia utilă, metodele și mijloacele necesare,
cât și timpul de realizare.
Psihopedagogii au reliefat că adolescenții au o predispoziție de reactivare a curiozității
orientată spre explicarea cauzală și rațională a fenomenelor și a relațiilor dintre ele, ceea ce conduce
demersul didactic la o abordare mai amplă, chiar filosofică și la apariția atitudinilor critice obiective
(4).
Este de dorit ca profesorul să contribuie la împlinirea aspirațiilor tânărului în domeniul
științific, prin realizarea și utilizarea de modele de studiu care respectă principiile științifice,
inclusiv principiul istorismului.
Proiectarea didactică trebuie să includă nu doar înțelegerea pertinentă, ci și viziunea
evolutivă asupra tuturor fenomenelor, după cum se va vedea în exemplele următoare.
La clasa a IX-a, la capitolul I. Pământul - o entitate a Universului, profesorul, utilizând
metoda istorică și datele din cercetările elevilor (inclusiv din lecturi sau de la cercul de geografie),
va prezenta evolutiv teoria expansiunii universului (de la faza inițială de Big-bang și până faza de
condensare a materiei). Apoi, în altă ordine de idei, se precizează că primele utilizări ale
cunoștințelor astronomice s-au întâlnit din perioade vechi, la tribul irikienilor din America de Nord,
apoi la fenicieni, arabi etc. Când se tratează corpurile cosmice, se pot prezenta și etapele de
evoluție a stelelor. Asemănător, se menționează în ordinea desfășurării lor, zborurile sau cuceririle
cosmice, inclusiv cu o perspectivă de viitor.

EVOLUȚIA UNIVERSULUI ÎNCEPÂND DE LA BIG - BANG
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(Sursa: http://www.quantumdiaries.org/2013/07/08/cosmology-and-dark-matter/)

În cazul unor referate mai aprofundate se poate surprinde chiar și corelația temporală dintre
creșterea razei terestre cu aprox. 0,65 mm/an (de la cca. 4000 Km, până la 6375 Km) și scăderea
duratei anului de la 400 la 365 zile.
În mod cronologic, la capitolul III. Relieful terestru, se prezintă procesele de meteorizare,
mișcările orogenetice, glaciațiile cuaternare și alte modificări climatice majore. La tema Relieful
creat de agenții externi, se tratează evolutiv procesele analizate, se identifică pe o hartă
geomorfologică alunecările de teren și stadiul lor de evoluție.
La capitolul V. Hidrosfera, mareele se prezintă ca fenomene ciclice, ale căror fluxuri cresc
treptat de la cvadratură (pătrare) până la sizigii (Luna Nouă și Lună Plină), adăugând fenomenele
de apogeu înregistrate în cazul alinierii planetelor, dar și cele de tip ”pororoca” din bazinul
Amazonului. La descrierea valurilor se poate utiliza un set de fotografii care redau evoluția
formelor valului din largul mării până la țărm, unde se produce deferlarea.

VALURILE DE LA ȚĂRM
(Sursa:https://www.roportal.ro/articole/despre/
cauzele_formarii_si_spargerii_valurilor_4236/)

VALURILE DIN LARGUL MĂRII
(Sursa: http://www.telegrafonline.ro/1425938400)

La capitolul IV. Atmosfera terestră, se pot folosi tabele și grafice ale evoluției
temperaturilor sau ale precipitațiilor medii, maxime și minime pe glob, la care trebuie să adăugăm și
o perspectivă cu previziunile climatice.
La clasa a X-a, la capitolul I. Geografie politică, la tema Evoluția în timp a hărții politice,
ne putem axa pe tratarea etapizată, în funcție de obținerea independenței statelor sau în raport cu
etapele de organizare și de recunoașterea a lor, ajutându-ne de hărți și tabele. La capitolul II.
Agricultura, tema Evoluția în timp și spațiu a practicilor agricole, se pot folosi imagini sugestive,
planșe, tabele și referate care redau cronologic regiunile agricole și principalele producții de cereale
și efectivele de animale. Ca temă de referat, elevul poate prezenta o fișă specială a unei cereale care
cuprinde descrierea botanică și etimologică, centrul de origine al speciei, regiunea în care se cultivă
pregnant, perioada de când se cultivă, evoluția numărului de soiuri și a producției anuale. Alt elev
poate prezenta evoluția utilizării economice a unor cereale. La capitolul II. Geografia așezărilor
umane, în cadrul temei Habitatul uman se pot folosi secvențe informaționale crono-spațiale pentru
clasificarea și evoluția habitatului uman, schițe sau hărți ale evoluției vetrelor în detrimentul
suprafețelor împădurite din împrejurimi, ale dinamicii componentelor habitatului urban etc.
La clasa a XI-a, lecțiile, dar și temele referatelor, a comunicărilor sau a portofoliilor pot
include metoda cronologică începând chiar de la capitolul I. Mediul înconjurător. În cazul temei
Modificările recente ale mediului terestru se pot realiza abordări privind formarea și evoluția
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atmosferei terestre până la declanșarea fenomenului de încălzire globală (cu includerea
modificărilor compoziției gazelor atmosferice), surprinderea temporală a influenței despăduririlor
asupra atmosferei etc.
De asemenea, în cazul secvențelor care necesită abordarea poluării componentelor mediului,
se poate reliefa importanța crescândă a tehnologizării și chimizării în afectarea echilibrului ecologic
și în distrugerea etapizată a biodiversității mediului (este utilă chiar și exemplificarea unor specii de
plante sau de animale dispărute de la timpurile mai vechi până la cele mai noi).
La clasa a XII-a, în cazul capitolului II. România și Uniunea Europeană, la tema Formarea
Uniunii Europene. Evoluția integrării europene, suntem mult ajutați în tratarea etapizată a temei
respective, chiar de modul de abordare conceput în anumite manuale (Exemplu: O. Mândruț.
Editura Corint, pag. 66 - 67). La tema Caracteristici geografice, politice și economice, elevii pot fi
puși să extragă din tabele cu date statistice de bază, PIB-ul, indicele dezvoltării umane (IDU),
numărul populației și suprafețele țărilor din Europa, în format evolutiv, fie crescător sau
descrescător, dar și să realizeze comparații, analize și sinteze punctuale care stimulează mult atenția
și dezvoltă intuiția științifică.
Concluzii. Astfel de metode didactice pot stimula învățarea prin generarea unui suport de
memorare sistemică, pot ajuta elevii pentru a cunoaște învățarea, de a atinge competențe și conduite
valoroase, pot conduce la captarea emoțional - vizuală a atenției, pot stimula lucrul în echipă și
dezvoltarea altor laturi ale inteligenței decât cea tradițional vizată, împlinind astfel personalitatea
tânărului. Intuim și susținem, pe baze temeinice, faptul că principiul studiului evolutiv și înlănțuirea
sau sudarea cunoștințelor în sisteme închegate și atractive pot constitui bazele unui manual cu
calități mnemotehnice și de metacunoaștere reale.
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Mediul - un domeniu fragil de care depinde însăşi viaţa noastră - o pledoarie
pentru conservarea şi regenerarea mediului natural /
The environment- a fragile area on which our own life depends on – a plea for
the preservation and the regeneration of the natural environment

Epure Teodor 53
Rezumat. Dincolo de orice idee de preţiozitate stilistică, putem spune că mediul natural este
domeniul cel mai sensibil la progresul necontrolat al unor ramuri de activitate de care umanitatea modernă
nu se poate desprinde. Dezvoltarea agriculturii pe baze moderne i extinderea suprafeţelor cultivate cere
sacrificarea unor suprafeţe cu vegetaţie naturală,irigaţii,desecări,corectări de versanţi,construcţia unor
drumuri moderne poate duce la defrişarea unor păduri, la devierea unor cursuri de apă,dezvoltarea unor
activităţi industriale poate crea poluare,dezvoltarea unor centre locuite,oraşe, în special poate afecta şi
anumite areale naturale prin poluare şi restrângere. Direct sau indirect mediul suportă toate aceste
adevărate agresiuni,iar indirect şi oamenii suportă consecinţele.
Cuvinte-cheie: mediu, societate, progres, poluare, protecție

Abstract. We can say that the natural environment is the most sensitive area to the uncontrolled
progress of industries and some others activities of the modern world. The development of the modern
agriculture and the expansion of cultivated areas affects the natural vegetation, requires irrigations,
draining, to redesign the slopes; the construction of modern roads can lead to deforestation or diverting of
some water courses; the development of industrial activities can cause pollution; the expansion of cities may
also impact by pollution and restricting the territory of some natural areas. The environment supports all
these aggressive changes, and indirectly people suffer the consequences.
Key words: the environment; society, progress, pollution, preservation

Argument
Dincolo de orice idee de preţiozitate stilistică, putem spune că mediul natural este domeniul
cel mai sensibil la progresul necontrolat al unor ramuri de activitate de care umanitatea modernă nu
se poate desprinde. Dezvoltarea agriculturii pe baze moderne şi extinderea suprafeţelor cultivate
cere sacrificarea unor suprafeţe cu vegetaţie naturală, irigaţii, desecări, corectări de versanţi.
Construcţia unor drumuri moderne poate duce la defrişarea unor păduri, devierea unor cursuri de
apă. Dezvoltarea unor activităţi industriale poate genera poluare, în timp ce dezvoltarea unor centre
locuite, în special oraşe, poate afecta prin poluare şi restrângere şi anumite areale naturale. Direct
sau indirect, mediul suportă toate aceste adevărate agresiuni, iar indirect, oamenii suportă
consecinţele.
1. Mediul şi subsistemele sale
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Când discutăm despre mediu, avem în vedere mai multe concepte. Astfel, mediul geografic
este domeniul de studiu al geografiei având drept subcomponente relieful, clima, apele, vegetaţia,
solul şi activitatea umană. Mediul înconjurător are drept componentă esenţială omul, aflat într-o
continuă interdependenţă cu elementele mediului geografic. Mediul natural este domeniul de studiu
al geografiei fizice. Ideal ar trebui să fie format doar din elemente fizice, neatinse de influenţa
antropică sau cel puţin nemodificate radical. Indiferent de domeniul de referinţă, observăm faptul că
influenţa antropică nu poate fi exclusă. Ideea excluderii componentei antropice din ecuaţia mediului
nu este numai imposibilă ci şi indezirabilă, problema cea mai spinoasă fiind legată de găsirea căilor
de echilibrare a relaţiilor dintre componentele aflate sub influenţa omului. Fiecare componentă a
mediului îşi are propriul sistem evolutiv şi funcţional, uneori foarte fragil. Interdependeţa firească
dintre subcomponente este adesea perturbată de influenţa nefastă a omului, presiunea antropică
fiind tot mai pregnantă pe măsura extinderii suprafeţelor locuite şi a creşterii populaţiei.
2. Presiunea demografică
Primii oameni, indiferent de spaţiul în care şi-audus existenţa, erau preocupaţi de traiul lor
zilnic. Nu vânau decât pentru a se menţine în viaţă, nu tăiau copacii pentru că le ofereau adăpost, nu
ştiau să defrişeze, să sece apele sau să irige. Primii oameni nu trăiau foarte mult şi se confundau
practic cu mediul în care vieţuiau. La începuturi nici războaiele nu existau şi nici lupta pentru
dominaţia unor teritorii, Pământul fiind încă prea mare pentru cât de puţini erau...
După mii de ani, populaţia a crescut progresiv, ajungând la sute de mii, apoi la milioane şi
miliarde de oameni. Spaţiul de locuit nu a mai fost excedentar sau pe alocuri era suficient, dar
condiţiile de trai nu erau dintre cele mai bune. Omenirea a progresat, au apărut pe rând, focul, roata,
armele. Oamenii s-au aşezat în sate, oraşe, state, uneori s-au confruntat pentru un teritoriu mai bun,
mai bogat în resurse. Dacă unele teritorii nu erau prielnice aşezărilor umane, altele, mult prea
prielnice au generat războaie şi lupte pentru stăpânirea lor. Populaţia Globului este şi astăzi într-o
extindere destul de rapidă, în vreme ce unele resurse sunt pe cale de epuizare. Prin urmare, pe
anumite paliere, presiunea exercitată de societatea umană asupra componentelor mediului devine tot
mai evidentă şi mai distructivă.
3. Goana după resurse
Dacă primii oameni nu erau dependenţi de mediu pentru că se adaptau acestuia fără a-i
aduce prejudicii majore, pe măsura dezvoltării societăţii umane au apărut noi şi noi provocări. Prin
cunoaşterea importanţei pentru societate a unor bogăţii din străfundurile Pământului, a crescut
interesul acesteia pentru exploatarea şi descoperirea lor. Astfel au fost defrişate întinse arii
forestiere în scopul dezvoltării unor exploatări petroliere, aurifere, cuprifere. Pământul a fost intens
răscolit pentru a descoperi noi şi noi resurse. Ca din senin au apărut noi aşezări de mineri, petrolişti,
căutători de diamante, cel mai celebru exemplu fiind cel al oraşului Johannesburg din Africa de
Sud, care dintr-o neînsemnată aşezare s-a transformat într-un oraş industrial axat pe extracţia şi
prelucrarea aurului. Dar să nu uităm de „Goana după aur” din America, extinderea câmpurilor
petrolifere din nordul Africii sau din jurul Golfului Persic sau de pitorescul „Drum al mătăsii” şi
drumurile pe apă pentru achiziţionarea unor mirodenii din spaţiul asiatic. Această căutare a dus şi
la deteriorarea unor elemente ale mediului în scopul extinderii exploatărilor şi ariilor locuite.
4. Industria
Dacă meşteşugurile nu aduceau foarte mari inconveniente mediului, dezvoltarea unor ramuri
industriale a provocat mari deteriorări, adesea ireversibile, în starea iniţială a mediului. Cele mai
incriminate ramuri au fost: industria siderurgică, pentru noxele degajate în atmosferă, dar şi pentru
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utilizarea foarte intensă a unor combustibili, industria chimică de sinteză, producătoare de poluanţi
la care mediul greu a putut face faţă. În egală măsură, pot fi menţionate industria îngrăşămintelor
sintetice, a fibrelor şi firelor sintetice, dar şi industria lemnului, a celulozei şi hârtiei, precum şi cea
poligrafică, mare consumatoare de lemn, care a subţiat mult covorul forestier al planetei.
5. Agricultura
Agricultura tradiţională şi îndeosebi agricultura de subzistenţă nu au afectat mediul, dar în
anumite regiuni, prin creşterea presiunii demografice, suprafaţa agricolă s-a redus şi noi terenuri au
fost smulse din mediul natural pentru a deveni terenuri agricole. S-au făcut defrişări, desţeleniri,
irigaţii şi desecări, s-au administrat îngrăşăminte sintetice. Asfel legumele, fructele şi zarzavaturile
n-au mai fost la fel, carnea a căpătat alt gust, dar şi mediul s-a restrâns tot mai mult devenind
puternic antropizat şi artificial.
6. Drumurile
În goana lor după resurse, oamenii şi-au creat şi modernizat mereu şi tot mai sofisticat
infrastructura de transport, s-au croit drumuri prin munţi, s-au tăiat păduri, s-au golit versanţi
întregi de toată vegetaţia, unele râuri fiind deviate. Odată cu aceasta s-au răspândit în atmosferă o
serie de noxe care nu au afectat numai mediul, ci şi viaţa oamenilor. Deşi utilitatea drumurilor şi
mijloacelor de transport este evidentă, provocarea la care suntem supuşi prin dezvoltarea puternică a
acestora este deosebit de discutabilă.
7. Poluarea
Cea mai mare provocare a Lumii contemporane este dată de înmulţirea, fără precedent, a
substanţelor chimice, a surogatelor de orice fel, creşterea presiunii acustice şi noile tehnologii care
încearcă să atenuezeefectele poluării. Uneori poluarea nu este detectată decât prea târziu şi
ireparabil. Poluarea este o modificare generată de intervenţia antropică asupra mediului. Discuţia
referitoare la poluare este foarte amplă, motiv pentru care, în cele ce urmează, vom evidenţia practic
şi implicaţiile fenomenelor potenţial poluante asupra mediului.
8. Efectele
Influenţa omului asupra mediului geografic nu a fost dintodeauna distructivă. Acest lucru a
devenit tot mai evident în ultimii 20-30 de ani. În acest sens menţionăm câteva acţiuni care sunt
vizibile şi în spaţiul nostru vital:
 Tăierea accentuată a pădurilor;
 Exercitarea incorectă a unor lucrări agricole;
 Construirea incorectă a unor drumuri;
 Deversarea unor poluanţi în apa unor râuri.
Ce urmări imediate pot avea aceste acţiuni?
Dintre consecinţele imediate menţionăm: ploi acide, dereglarea regimului termic şi
hidrologic, schimbări evidente în fenomenologia climatică, alunecări de teren, îmbolnăviri în masă,
boli alimentare, recrudescenţa unor boli „fără leac”, deteriorarea infrastructurii ş.a.
Ce putem face?
Măsurile imediate care se impun vizează implicarea comunităţii în acţiuni care pot
determina reducerea poluanţilor, creşterea suprafeţelor împădurite, cultivarea unor plante prin aport
de îngrăşăminte naturale în solul neafectat de substanţe toxice, o implicare globală, serioasă,
permanentă şi eficientă.
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Universalul număr şapte / The Universal number seven

Măcieş Doina-Lămîiţa 54

Rezumat. La o prima citire a titlului cineva s-ar putea întreba ce legătură poate fi între un
oarecare număr şi geografie.Toată lumea vorbeşte mereu de locul 1 şi despre fericiţii care sunt atât de
omagiaţi pentru acest loc. Doar câştigătorul ia totul, nu-i aşa? Revenind la numărul 7, există legături,
explicaţii şi utilitate. Chiar de la început se poate vedea legătura geografiei cu numărul 7: continentele,
zilele săptămânii, stelele, planetele propriu-zise, etc. Apoi, acest număr este fascinant în sine, prin istoricul
său, dar şi prin legăturile sale cu geografia şi cu alte stiinţe. Se pot face comparaţii între diversele elemente,
mai ales la clasificări, observând repetarea unor ţări care sunt de multe ori pe acelaşi loc şi se pot trage
nişte concluzii. Şi nu în ultimul rând, este distractiv, prin elementele care ţin de curiozitate.
Cuvinte-cheie: numărul şapte, clasificări geografice - locul 7, curiozităţi despre numărul 7.
Abstract. At a first reading of the title, one might ask what the connection might be between a
certain number and geography. Everyone keeps talking about the 1st place and blessed are those who are so
honored for this place. Only the winner takes it all, doesn’t it? Coming back to number 7, there are
connections, explanations and uses. From the very beginning, we can notice the connection of Geography
with number 7: the continents, the days of the week, the stars, the planets, the countries, etc. Then, this
number is fascinating in itself, by its history, but also its links with Geography and other sciences.
Comparisons can be done between different elements, especially in classifications, noting the recurrence of
countries that are often on the same rank and some conclusions can be drawn. And finally; it’s funny, by
elements that are related to curiosity.
Key words: the number seven, geographical classifications on 7th rank, curiosities about the number
7

Încă de la început, vreau să precizez că într-un fel, munca mea a fost uşoară, având la
dispoziţie lucrări de specialitate în care am găsit toate datele prezentate în acest referat, eu având
doar sarcina de a le selecta şi de a le îmbina într-un tot unitar. Mulţumesc pe această cale celor care
mi-au uşurat munca (a se vedea bibliografia), care mi-au stimulat curiozitatea, mi-au produs
plăcerea de a şti mai mult şi de a împărtăşi, la rândul meu, şi altora.
De ce numărul şapte ? Oamenii au fost dintotdeauna fascinaţi de numerele care le-au
influenţat viaţa şi pe care le considerau magice.
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De ce universal ? Deoarece nu există domeniu ştiinţific, social, sau altă activitate în care să
nu-şi aibă corespondent numărul şapte. Nu cred că există banalitate mai mare, astăzi, decât să ceri
cuiva să descrie pe o foaie de hârtie, pe tablă sau la calculator, fenomene legate de cifra 7. Dar,
până a se ajunge la această banalitate, au trecut milenii.
Vom încerca să facem o scurtă incursiune în istoria acestui număr magic şi aşa cum
spuneam mai înainte, universal.
În sanscrită sapta însemna chiar şapte, iar în latină septem însemna de asemenea şapte.
Rădăcina acestui cuvânt este sapt, verb ce înseamnă a lega (de exemplu, cinci spice dintr-o mână cu
alte două din cealaltă mână). Şi apropo de latină, luna septembrie îşi are numele de la acesta şi, de
asemenea, numele de Septimius.
În preistorie, omul „număra” folosind pietricele sau degetele de la mâini şi de la picioare. Să
zicem că un vânător era întrebat câte vârfuri de săgeţi are. Pentru şapte săgeţi ar fi pus într-o
grămăjoară şapte pietricele, sau pentru şapte animale vânate, ar fi arătat şapte degete. Şi astăzi mai
folosim sisteme asemănătoare: punctele de la zaruri, care deşi nu sunt scrise ca cifre, ne indică
numărul; şi apropo de zaruri, ştiaţi că suma punctelor a două faţete opuse de la zaruri este egală cu
şapte (unu cu şase, doi cu cinci şi trei cu patru)? De asemenea, numărul semnelor de pe cărţile de
joc.
Spuneam mai înainte că omul a folosit degetele pentru numărare, dar nu o fac şi astăzi copiii
şi chiar şi cei mari? Dar ce te faci când sumele depăşesc numărul degetelor de la mâini şi de la
picioare? Inventezi cuvinte care te ajută să exprimi mulţimi: grămadă, cârd, teanc, şir, cireadă,
puzderie, spuză, morman, liotă, pâlc, mănunchi, smoc, buchet, alai, droaie, ceată, gloată, vraf,
maldăr, ciorchine, roi, colecţie, ciucure, potop, noian, etc.
Chiar şi pentru un singur element se pot folosi mai multe tipuri de exprimări: de exemplu
pentru cele 7 zile ale săptămânii: prima zi, a doua zi..., a şaptea zi; luni, marţi…, duminică, sau
răsalaltăieri, alaltăieri, ieri, azi, mâine, poimâine şi răspoimâine.
Pentru că am amintit de săptămână, numele zilelor acesteia au fost date după numele
corpurilor cereşti cunoscute în acea perioadă: luni-Luna, marţi-Marte, miercuri-Mercur, joi-Jupiter,
vineri-Venus, sâmbâtă-Saturn, duminică-Soarele.
La un moment dat omul a devenit mai vorbăreţ şi a început să „spună” numere făcând
asocieri cu elementele imuabile din jur: soarele, luna, aripile păsărilor, picioarele animalelor, etc.
Dacă elementele erau prea multe arăta spre un copac (câtă frunză), părul (câte fire de păr pe cap)
etc.
De la numărătoarea vorbită nu a mai fost decât un pas până la cea scrisă. Întâi scrijelită pe
piatră sau lemn (răboj) apoi pe piei de animale, pe papirus. Nu se ştie exact cine a inventat primele
cifre (adică numere scrise), dar, în secolul IV î.Hr., oamenii scriau numere ca şi azi, doar că
foloseau alte reguli şi alte semne.
Primele documente scrise sunt de la egipteni, sumerieni, babilonieni care scriau pe papirus şi
argilă arsă, iar scrierile lor se numeau hieroglife şi cuneiforme, apoi de la hinduşi, chinezi, mayaşi.
Iată cum scriau egiptenii şi sumerienii cifra 7: ׀׀׀׀׀׀׀, ٧٧٧٧٧٧٧.
Pe la jumătatea celui de-al doilea mileniu î.Hr., fenicienii s-au gândit să folosească cele 27
de litere ale alfabetului lor pentru a scrie cifre ( pentru cifrele de la 1 la 9 au folosit primele 9 litere,
pentru cele de la 10 la 90, următoarele 9 litere şi pentru cele de la 100 la 900, ultimele 9 litere).
Până prin veacul al II-lea î.Hr., fiecare cetate grecească folosea alt mod de notare al cifrelor
dar, la un moment dat, au adoptat metoda feniciană, ba chiar au împrumutat trei litere de la ei
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(pentru 6, 90, 900), aceștia având doar 24 litere în alfabet.De exemplu pentru cifra 7 se folosea
următorul semn grafic ζ.
Slavii au scris şi ei cifre folosind alfabetul chirilic dar, pentru a face diferenţierea, adăugau
deasupra literei o linie ondulată ( tilda ~). De exemplu cifra 7 se scria astfel: ž. Romanii au imitate
sistemul de scriere al etruscilor folosind şapte litere: I, V, X, L, C, D, M, pe care le combinau spre a
rezulta numere diverse. Deşi noi folosim, în special, cifrele arabe, scrierea chirilică cu litere şi cifre
s-a folosit până prin secolul al XVII-lea (a se vedea documentele vechi sau unele biserici), iar cele
romane sunt folosite şi astăzi pentru secole, numere de capitole, cadranele unor ceasuri, denumirile
evenimentelor sportive (olimpiade), regi, papi, etc.
Povesteam mai înainte despre socotitul pe degete. Aceasta a fost la început, pentru că
ulterior s-a trecut la abacul cu bile, la maşini de calcul, apoi la cele mai sofisticate calculatoare
electronice de astăzi.
În momentul de faţă, dacă vei scrie cifra 7, oricine, indiferent de ţara din care provine, va şti
despre ce este vorba. Dacă vor fi oameni de naţionalităţi diferite puşi să pronunțe acel număr, atunci
se schimbă situaţia. De ce? Pentru că fiecare naţie îşi are modul său de a-l exprima. De exemplu:
chineză-qi (ti)
bulgară-sédem
rusă-sem (ceмь)
maghiară-hét

turcă-iedi (yedi)
italiană-sette
engleză-seven
germană-sieben

spaniolă-siete
franceză-sept
portugheză-sete
suedeză-sju

polonă-siedem
cehă-sèdm
daneză-süu (syu)
olandeză-ze′vә (n)(zeven)

Mai vreau să precizez că numărul şapte este număr prim, adică se împarte doar cu unu şi cu
el însuşi.
De aici mă întorc spre începutul poveştii mele: universalitatea numărului şapte. Şi ce poate
fi mai potrivit decât să amintesc că în universul nostru mai apropiat, formaţiunile stelare numite
Carul Mic şi Carul Mare sunt formate din câte şapte stele.
De aici încolo voi face asocierile cifrei şapte cu diversele elemente din lumea înconjurătoare
pe care le voi numi 7 (ŞAPTE), pe locul 7 (CLASIFICĂRI):
- pe glob sunt 7 miliarde de locuitori;
- până în momentul de faţă au fost vizitate (survol sau coborâre), doar de nave spaţiale, 7 planete:
Venus, Marte, Jupiter, Mercur, Saturn, Uranus, Neptun;
- au fost proiectate 7 misiuni Apollo, cu oameni care să aselenizeze, de la Apollo11 la Apollo 17;
- pe locul 7, ca mărime între planete, este Marte (6794km-diametru) după, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun, Terra și Venus;
- în momentul de faţă suntem în a şaptea epocă numită Recent / Holocen (11000-prezent), era
Cenozoic, perioada Cuaternar (celelalte epoci sunt: Paleocen, Eocen, Oligocen, Miocen, Pliocen,
Pleistocen);
- cele 7 continente ale globului sunt: Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Europa,
Antarctica, Australia;
- partea continentală (istmică) a Americii Centrale este formată din 7 ţări: Nicaragua, Belize,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panama;
- Emiratele Arabe Unite cuprind un număr de 7 state din Orientul Mijlociu: Abu Dhabi, Ajman,
Dubai, Fujeira, Ras al Khaima, Sharjah, Umm al Qiwain;
- resursele de energie nucleară reprezintă 7% din totalul mondial;
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- primele mori de vânt au fost folosite în sec. VII, în Persia (Iran);
- Tunelul Canalului Mânecii, între Franţa şi Anglia a fost realizat în 7 ani (1987-1994);
-Centrala mareo-motrice de la Rance a fost realizată în 7 ani (1960-1967);
- Apollo 7, lansată de NASA (11 oct. 1968), a fost prima misiune spaţială americană cu oameni la
bord;
- cutremurul de gradul VII este periculos: cad obiecte, clopotele bat singure, apar crăpături la unele
construcţii, se sparg geamurile, se prăbuşesc coşurile, apa lacurilor şi a unor râuri face valuri; nu se
înregistrează pagube la clădirile bine construite, dar se produce groază și oamenii părăsesc în fugă
locuinţele;
- pe scara Mohs, duritatea 7 o are cuarţul, după talc, ghips, calcit, fluorit, apatit, ortoclaz ;
- pe glob, limba arabă este limba oficială în 7 ţări;
- pentru 7 state de pe glob, portugheza este limbă oficială;
- oraşul Iaşi este situat pe 7 coline (Breazu, Cetăţuia, Bucium, Galata, Repedea, Aroneanu, Copou);
- pe scara Beaufort, vântul cu intensitate 7 este foarte puternic ajungând la 50-61 km/oră (copacii
sunt încovoiați);
- Challenger STS 7- primul vehicul spaţial reutilizabil;
- primele 7 state, cele mai mari poluatoare sunt: S.U.A., Rusia, Germania, China, Regatul Unit,
Japonia, Franţa;
- pe locul 7 pe glob la consumul de energie este Canada, după S.U.A., China, Rusia, Japonia, India,
Germania (2006);
- primele 7 ţări producătoare de deşeuri (pe cap de locuitor/an) sunt: Irlanda, S.U.A., Islanda,
Norvegia, Australia, Danemarca, Elveţia;
- în tomberoane, pe lângă alte gunoaie, 7% sunt pulberi (cenuşă, praf);
- coroana de pe capul statuii Libertăţii (S.U.A.), are 7 raze;
- curcubeul are 7 culori: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet;
- România a construit 7 platforme petroliere instalate pe platforma continentală a Mării Negre:
Gloria, Saturn, Orizont, Jupiter, Prometeu, Atlas, Fortuna;
- ţara de pe locul 7, ca mărime a teritoriului pe glob este India (3 287 590km²), după Rusia, Canada,
S.U.A., China, Brazilia, Australia;
- locul 7 ca număr de locuitori pe glob este ocupat de Nigeria(147 357 690 loc.), după China, India,
S.U.A., Indonezia, Brazilia, Pakistan;
- pe locul 7 din cele mai puţin populate se află Liechtenstein(35 406 loc.), după Vatican, Tuvalu,
Nauru, Palau, San Marino, Monaco;
- pe locul 7, ca mărime a teritoriului, între țările fără ieşire la mare, este Bolivia(1 098 580 km²),
după Kazahstan,Mongolia, Ciad, Niger, Mali, Etiopia;
- pe locul 7 între cele mai populate orașe este Manila-Filipine (19 195 048 loc.), după TokyoJaponia, New York-S.U.A., Ciudad de Mexico-Mexic, Seul-Coreea de Sud, Mumbay-India, São
Paulo-Brazilia;
- pe locul 7, ca suprafața a țării, între cele mai mici state independente, este St. Kitts (St.
Christopher şi Nevis-261km²), după Vatican, Monaco, Nauru, Tuvalu, San Marino şi Liechtenstein ;
- oraşul de pe locul 7, ca situare altutudinală, este Huancayo din Peru la 3249m altitudine, după
Wenchuan-China, Potosi-Bolivia, Oruro-Bolivia, La Paz-Bolivia, Lhasa-China, Cusco-Peru;
- insula de pe locul 7 ca mărime este Honshu(Hondo)-Japonia (223 000km²), după Groenlanda,
Noua Guinee, Kalimantan, Madagascar, Baffin, Sumatera;
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- vârful de munte de pe locul 7, ca altitudine, este Manaslu-Himalaya (8125m), după,
Chomolungma(Everest)-Himalaya, K2(Chogori)-Karakorum, Kanchenjunga-Himalaya, MakaluHimalaya, Dhaulaghiri-Himalaya, Cho Oyu-Himalaya;
- marea situată pe locul 7, în privința suprafaței, este Marea Weddell(2890mii km²), după
Mediterana australo-asiatică, M. Filipinelor, M. Coralilor, Mediterana americană, Mediterana
europeană, M. Tasman;
- vulcanul de pe locul 7, în privința altitudinii la care se află, este Licaneábur-Chile(5921m), după
Ojos del Salado - Argentina, Tupungato - Argentina/Chile, Llullaillaco - Argentina / Chile,
Chimborazo - Ecuador, Copiapó - Argentina / Chile, Guallatiri - Chile;
- peştera de pe locul 7, ca lungime, este Friar’s Hole System-S.U.A.(61 447m), după, FlintMammoth Cave System-S.U.A., Optimiceskaia-Rusia, Höllooch-Elveţia, Jewel Cave-S.U.A.,
Ozernaia-Rusia, Sistema Ojo Guarena (Compleju Palomeras-Dolencias)-Spania;
- peştera de pe locul 7 pe glob, ca adâncime, este Mammuthhöhle-Austria(1175m), după Gouffre
Jean Bernard-Franţa, Sima de Las Puertas de Illamina-Spania, Reseau Pierre Saint MartinFranţa/Spania, Schakhta Suieznaja-Rusia, Sistema Huautla-Mexic, Gouffre Berger-Franţa;
- cascada de pe locul 7 pe glob, ca înălţime, este Østre Mardøla Foss-Norvegia(656m), după AngelVenezuela, Tugela-Rep. Africa de Sud, Utigård-Norvegia, Mongefossen-Norvegia, MutaraziZimbabwe, Yosemite-S.U.A.;
- fluviul de pe locul 7 pe glob, ca lungime, este Huanghe-China (4585 km), după Nil, Amazon,
Mississippi, Chang Jiang, Obi;
- bazinului hidrografic de pe locul 7 pe glob, ca mărime, este Enisei-Rusia (2580000km²),după
Amazon, Zair, Mississippi, Parana, Obi și Nil;
- gheţarului montan de pe locul 7 pe glob, ca mărime, a este Batura-Karakorum (57,5 km), după
Fedcenko-Pamirul de NV, Siachen-Karakorum, Inileci-Tianşan, Hispar - Karakorum, Biafo Karakorum, Baltoro - Karakorum;
- calotă glaciară de pe locul 7, în ceea ce privește mărimea, este în Patagonia-Anzi (3 750 km²),
după Antarctica, Groenlanda, Spitzbergen de Vest, Spitzbergen de Nord - Est, Vatnajökull Islanda, Severnaia Zemlea;
- numele de familie de pe locul 7 ca utilizare este Evans în în Anglia si Ţara Galilor, Larsen în
Danemarca, Byrne în Irlanda, Mihailov în Rusia, Miller în S.U.A., Petit în Franţa, Yamamoto în
Japonia, Robertson în Scoţia, Claes în Belgia, Schultz în Germania, Visser în Olanda, Huáng în
China, Gupta în India, Pedersen în Norvegia, Olsson în Suedia;
- locul 7, la numele de botez preferate, este Chloe (la fete) şi Daniel (la băieţi) în Anglia şi Ţara
Galilor; Olivia şi Christopher în S.U.A;
- localitatea Şapte Case (numele local al satului Ioan Arghirescu) se află în comuna Unteşti,
aproape de Bârlad;
- în anul 2000, fiecare al 7-lea locuitor din New York era de origine italiană;
- acoperiş cupolă de pe locul 7 pe glob, ca mărime, este SkyDome (Toronto - Canada), care are şi
cel mai mare acoperiş retractabil din lume (205m diametru), inaugurat în 1989, după Millenium
Dome - Londra (Regatul Unit), Stadionul Wembley-Londra (Regatul Unit), Superdomul din
Georgia-Atlanta (S.U.A.), Complexul Fantasy Entertainment din Kyosho(Japonia), Astrodomul
Houston-Texas(S.U.A.), Superdomul din Louisiana-New Orleans(S.U.A.);
- turnul de tip zgârie-nori de pe locul 7 pe glob este Clădirea Trump (fosta Wall Street 40), New
York / S.U.A.- terminată în 1930, cu 70 etaje, 282,5m înălţime, devansată de Taipei 101-Taipei /
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Taiwan, Petronas Towers - Kuala Lumpur / Malaysia, Sears Towers - Chicago / S.U.A., One World
Trade Center - New York / S.U.A. (distruse), Empire State Building - New York / S.U.A., Clădirea
Chrysler - New York / S.U.A.;
- podul de pe locul 7, ca lungime, este Podul Ambassador din Detroit - S.U.A / Windsor - Canada,
(564m), devansat de Akashi Kaikyo (Japonia), Podul de Est (Danemarca), Estuarul Humber-Hull
(Regatul Unit), Verazzano Narrows- New York ( S.U.A.), Golden Gate-San Francisco ( S.U.A.),
George Washington-New York (S.U.A.);
- tunelul de pe locul 7, ca lungime, este Metroul londonez(East Finchley/Morden, linia nordică)inaugurat în 1939, 27,84km, devansat de Tunelul Gotthard(legătura transalpină- în construcţie)Elveţia, Seikan- Japonia, Tunelul Canalului Mânecii-Franţa/Anglia, Metroul moscovit(linia
Serpuhosk-Timiriazev)-Rusia, Tunelul Lötschberg-Elveţia, Guadarrama-Spania;
- vaporul de pe locul 7 ca mărime este “Queen Elizabeth”, lansat în 1938 (83 673 tone), după
Oasis of the Seas, Liberty of the Seas, Queen Mary2, Navigator of the Seas, Explorer of the Seas,
Voyager of the Seas;
- reţea de căi ferate de pe locul 7 , ca lungme este în Australia (38 550 km), după cea din S.U.A.,
Rusia, China, India, Germania și Canada;
- călătorii cu trenul de pe locul 7, ca număr, îi are Franţa (67 000 000 000 / km), după China, India,
Japonia, Rusia, Germania și Egipt;
- liniile de metrou de pe locul 7, ca lungime, se află în Paris- Franţa (213km şi 369 staţii), după
Londra (Regatul Unit), New York (S.U.A.), Moscova (Rusia), Tokyo (Japonia), Seul (Coreea de
Sud), Madrid (Spania);
- țara cu turiştii de pe locul 7, ca număr ( în anul 2005), a fost Germania-23 600 000, 2,8% din
totalul mondial, după Franţa, Spania, S.U.A., China, Italia, Regatul Unit;
- reţeaua de metrou de pe locul 7 ca aglomerație este la Londra (976 000 000 călători / an), după
Tokyo, Moscova, Seul, New York, Ciudad de Mexico, Paris;
- elementul cu numărul 7 în Tabelul lui Mendeleev este Nitrogen (azot);
- cinematografia este a 7-a artă (muzica, poezia lirică, poezia eroică, literatura, dansul, teatrul);
- cei 7 înţelepţi ai antichităţii au fost: Solon, Chilon, Bias, Cleobul, Periandru, Pittacus, Thales;
- cele 7 păcate capitale sunt: lăcomia, iubirea de arginţi, trândăvia, invidia, mânia, mândria,
desfrânarea;
- cele 7 taine ale bisericii sunt tainele botezului, a mirungerii, a cununiei, a spovedaniei, a
împărtăşaniei, a preoţiei, a maslului;
- cele 7 minuni ale lumii antice sunt: Grădinile suspendate din Babilon, Mausolelul din Halicarnas,
Statuia lui Zeus din Olymp, Farul din Alexandria, Colosul din Rodos, Marea piramidă a lui Kheops
de la Gizeh-Egipt, Templul Artemisei din Efes;
- cele 7 minuni ale lumii medievale: Stonehenge, Marele Zid chinezesc, Colosseumul din Roma,
Catacombele din Alexandria (Kom El Shoqafa-Egipt), Sfânta Sofia din Istanbul, Turnul înclinat din
Pisa, Pagoda de porţelan din Nanking - China;
- cele 7 minuni ale lumii moderne: Barajul Hoover - S.U.A., Bariera împotriva inundaţiilor
Deltawerken-Olanda, Aeroportul internaţional Kansai - Japonia, Tunelul Canalului Mânecii Anglia / Franţa, Muzeul Guggenheim din Bilbao-Spania, Complexul Eden din Cornwall - Regatul
Unit, Canalul Panama din Panama;

115

Repere geografice nr. 10 (2) - 2015
- cele 7 minuni ale lumii naturale sunt: Muntele Everest (Asia), Cascada Victoria (Africa), Marele
Canion Colorado (Arizona - S.U.A.), Marea Barieră de Corali (Australia), Aurora Boreală,
Vulcanul Paricutin (Mexic), Golful Guanabara (Brazilia);
- miriapodele trăiesc până la 7 ani;
- buburuza comună are pe elitre 7 puncte negre;
- ordinul de animale Pholidote, în care trăiesc pangolinii, are 7 specii;
- la naştere, puiul de balenă are 7 m lungime;
- printre cele mai mici mamifere este chiţcanul de apă, care are 7 cm lungime;
- pe glob sunt ameninţate cu dispariţia 7 specii de corali;
- în Infern sunt 7 râuri de trecut (Achéron, Styx etc.);
- cele 7 credinţe religioase cu cei mai mulţi adepţi din lume îi includ pe : creştini, musulmani,
hinduşi, budişti, religii populare chineze, sikhi, mozaici;
- creştinii de pe locul 7, ca număr, se află în India (65 962 801) după S.U.A., Brazilia, Rusia, China,
Mexic, Filipine;
- biserica creştină de pe locul 7 ca adepţi este cea presbiteriană(49 630 000), după cele: romanocatolică, ortodoxă, penticostală, luterană, anglicană, baptistă;
- Zeii Chinezi numiţi şi Regii dragoni aveau 7 atribuţii: Ao-shin(Nordul), Ao-chin(Sudul), Aokuang(Estul), Ao-jun(Vestul), zei ai ploii, zei ai râurilor, zei ai mărilor;
- locul 7 la proporția populației sub 14 ani îl are Bangladesh ( 52 594 517), după India, China,
Indonezia, S.U.A., Pakistan, Nigeria;
- apa pură are un pH de 7,0;
- romanii credeau că viaţa se reînoieşte din 7 în 7 ani, iar biologii actuali afirmă că la fiecare 7 ani
se reînoiesc toate celulele din corpul uman;
- monetăria S.U.A. fabrică anual 7 miliarde de monede de un cent;
- primele 7 limbi cu cei mai mulţi vorbitori sunt: chineza mandarină, spaniola, engleza, araba,
bengali, hindustana şi portugheza;
- pe locul 7, în ceea ce privește mărimea, este Biblioteca Universităţii Harvard (S.U.A) - fondată în
1636 cu 1826570 cărţi, după Biblioteca Congresului (Washington, S.U.A), British Library
(Londra), Deutsche Bibliothek (Frankfurt, Germania), Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Rusiei
(Sankt Petersburg), Biblioteca Naţională din Canada (Ottawa), Biblioteca de Stat a Rusiei
(Moscova);
- primele 7 limbi în care s-au făcut cele mai multe traduceri sunt: germană, spaniolă, franceză,
engleză, japoneză, olandeză, portugheză;
- primele 7 limbi din care s-au făcut cele mai multe traduceri sunt: engleza, franceza, germana,
rusa, italiana, spaniola și suedeza;
- primele 7 ţări cu cei mai mulţi absolvenţi de liceu care îşi continuă studiile în învăţământul
superior sunt: Finlanda, Coreea de Sud, Grecia, S.U.A., Suedia, Noua Zeelandă, Slovenia;
- sporturile de echipă cu 7 jucători sunt: handbalul, netballulși polo pe apă, iar heptatlonul are 7
subprobe la atletism pentru femei.
- la 7 ani se începe clasa I-a, iar expresia „ cei 7 ani de acasă” este foarte răspândită.
Asemănărtor, se vorbește despre cei 7 fii ai Vrâncioaei: Costache, Dragoş, Vasilică, Gheorghiţă,
Onofrei, Ion, Mitruţ;
- corpul geometric cu 7 feţe se numeşte heptaedru, iar poligonul cu 7 laturi şi 7 unghiuri se numeşte
heptagon;
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- versul alcătuit din 7 picioare se numeşte heptametru;
-instanţele judecătoreşti anglo-saxone au 7 diviziuni: judecătoria de ocol (districtuală), curtea
magistraţilor, curtea coroanei, înalta curte de justiţie, curtea de apel, camera lorzilor și
parchetele;
- principalele 7 nave de război sunt: crucişător, cuirasat, distrugător, dragor de mine, fregată,
portavion, submarin;
- cel mai mare număr de arme nucleare se află în următoarele pe locul 7 state: Rusia, S.U.A.,
Franţa, Regatul Unit, India, Israel, China;
- cele mai cunoscute (celebre şi scumpe) 7 mărci de automobile sunt: Mercedes, Rolls-Royce, Ford
Model T, Aston Martin, Bugatti Royale, Wolkswagen Beetle, Mini;
- primele 7 ţări cu cele mai multe medalii câştigate la Olimpiade de-a lungul timpului au fost:
S.U.A., Rusia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Suedia;
- primele 7 producătoare de maşini cu cele mai multe curse de formula1 câştigate sunt: Ferrari, Mc
Laren, Williams, Lotus, Brabham, Benetton, Renault-25;
- la fiecare 7 ani, Turnul Eiffel din Paris este revopsit (cu peste 30 tone de vopsea);
- Turnul din Pisa are 7 clopote, iar diametrul exterior al vârfului este de 7 metri;
- Războiul de Independenţă al S.U.A. a durat 7 ani (1776-1883);
- Războiul de secesiune(N-S) din S.U.A. a pornit cu 7 state secesioniste (numite şi Regatul
bumbacului), ce au format Confederaţia Sudului: Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama,
Georgia, Louisiana, Texas;
- Comisia Warren, care s-a ocupat de ancheta asupra asasinării preşedintelui J.F.Kennedy, condusă
de senatorul Earl Warren, era formată din 7 membri;
- Iisus ne îndeamnă să iertăm: “de şaptezeci de ori câte 7”;
- în Biblie (Vechiul Testament) - Cronici, Cartea a doua (Paralipomene - aşa se numeşte în
Septuaginia - Istoria lui Solomon spune că:” Solomon a prăznuit sărbătoarea sfinţirii Casei
Domnului, în vremea aceea, 7 zile şi sfinţirea altarului tot 7 zile”;
- în romanul său „Cele sapte fiice ale Evei” scriitorul anatomopatolog Bryan Sykes, afirmă că
populaţia veche a Europei provine din 7 femei pe nume: Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara,
Katrine și Yasmine;
- primele 7 ţări pe glob cu cele mai multe filme artistice produse(2005) sunt: India, S.U.A., Japonia,
China, Franţa, Rusia, Spania;
- primele 7 ţări cu cele mai mari încasări la vizionare filme sunt: S.U.A., Japonia, Regatul Unit,
Franţa, Germania, Spania, Italia;
- primele 7 ţări pe glob cu cel mai mare număr de cinematografe sunt: S.U.A., China, India,
Franţa, Germania, Spania, Italia;
- primele 7 ţări pe glob cu cei mai mulţi spectatori la cinema sunt: India, S.U.A., Franţa, China,
Mexic, Japonia, Coreea de Sud-163 900 000;
- primele 7 filme cu cele mai mari încasări sunt: Titanic, Stăpânul inelelor: (Întoarcerea regelui),
Piraţii din Caraibe (Cufărul omului mort), Harry Potter şi piatra filozofală, Piraţii din Caraibe (La
capatul lumii), Harry Potter şi Ordinul Phoenix, Stăpânul inelelor ( Cele două turnuri);
- primele 7 filme documentare de top sunt: Marele Canion (Secrete ascunse - explorare),
Fahrenheit 9/11 (războiul cu terorismul), Visul împlinit (naveta spaţială), Everest (expediţii),
Marşul pinguinilor (natură), Să zbori (istoria aviaţiei), Misterele Egiptului (istorie);
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- primele 7 filme după clasamentul Institutul American de film sunt: a) cele mai bune: Cetăţeanul
Kane, Casablanca, Naşul, Pe aripile vântului, Lawrence al Arabiei, Vrăjitorul din Oz, Absolventul;
b) cele mai bune comedii: Unora le place jazzul, Tootsie, Dr. Strangelove sau cum să nu-mi mai fac
griji şi să iubesc bomba, Annie Hall, Supa de raţă, Şei în flăcări, M*A*S*H*; c)filme de dragoste:
Casablanca, Pe aripile vântului, Poveste din cartierul de vest, Vacanţă la Roma, O întâlnire de
neuitat, Cei mai frumoşi ani, Doctor Jivago; d) filme de acţiune: Psycho, Fălci, Exorcistul, Spre
nord prin nord-vest, Tăcerea mieilor, Alien, Păsările;
- primele 7 ţări cu cei mai mulţi posesori de televizoare la mia de locuitori sunt: Norvegia,
Bermude, Regatul Unit, Danemarca, România, S.U.A., Letonia;
Sunt foarte multe alte lucruri pe care poate ar fi trebuit să le spun.Vreau să precizez că am
găsit variante diferite de clasificare pentru acelaşi tip de element şi am ales-o pe cea mai credibilă.
Subiectul nu este epuizat şi s-ar putea ca anumite elemente să fie deja perimate, în momentul în care
scriu acestea (locuri de clasament, număr de locutori etc.), dar gândindu-mă că un om , într-o viaţă
de aproximativ 70 de ani rosteşte aproximativ un miliard de cuvinte n-aş vrea să le epuizez pe toate
acum.
Aşa că închei cu menţiunea că m-am născut în 1957, am 57 de ani, iar al doilea prenume are
7 litere - Lămîiţa…
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Proiect didactic XI: Fenomene optice fotonice observabile în natură. Ionizarea
în atmosferă. Aurorele polare /
Teaching project XI: Photonic optical phenomena observed in the nature.
Ionization in the atmosphere. The polar auroras

Găină Judit 55

Rezumat: Având în vedere importanţa cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor fizice care ne
înconjoară lecția de faţă abordează, din perspectiva profesorului fenomenele fizice întâlnite în atmosferă
sub aspect interdisciplinar. Pe întregul demers didactic am avut în vedere două aspecte: pe de-o parte
cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor (formarea curcubeului și a aurorelor polare), a cauzelor care le
produc şi pe de altă parte prezentarea metodelor de studiere a acestora cu elevii. Proiectul este dezvoltat în
manieră creativă și utilă învățării și a avut ca scop final formarea unui comportament activ şi responsabil
în domeniul protecţiei mediului.
Cuvinte cheie: aurorele polare, strat de ozon, probleme ecologice, caracter interdisciplinar
Abstract. Considering the importance of knowing and understanding the physical phenomena that
surround us, this lesson presents, from the teacher’s perspective, the physical phenomena encountered in the
atmosphere, with an interdisciplinary approach. In this teaching approach we considered two aspects: on
one hand the scientific knowledge of phenomena (the rainbow and the polar auroras formation), what
causes them, and on the other hand a presentation of the methods of studying them with students. The final
objective of this creative project is to create an active and responsible behavior in the environmental
protection.
Key words: the polar auroras, the ozone layer, ecological problems, interdisciplinary character

PROIECT DIDACTIC
Data:
Clasa : a-XI-a
Disciplina: Ştiinţe
Profesor: GĂINĂ JUDIT
Unitatea de învăţare : Lumina - fenomene interpretabile clasic și cuantic.
Titlul lecţiei: Fenomene optice fotonice observabile în natură. Ionizarea în atmosferă. Aurorele polare.
Tipul de lecţie: mixtă (verificare şi însuşire de noi cunoştinţe; tema are un caracter interdisciplinar)
Competenţe generale :

55

Profesor la Liceul cu Program Sportiv Roman , Județul Neamț, str. Tineretului, nr. 24, cod 611077,
telefon 0233 744 370 . E-mail: soarka@yahoo.com
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C.3. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au generat-o, în contextul
evoluţiei umanităţii.
Competenţe specifice:
3.2. Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi/ sau scrise: argumentaţie
ştiinţifică, referat, proiect, dizertaţie, dezbatere, eseu etc.
Competenţe derivate: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1 : să precizeze care sunt fenomenele optice fotonice ;
C2 : să enunţe condițiile proprice apariției aurorelor boleare ;
C3 : să stabilească diferența dintre aurora boreală și aurora australă ;
C4 : să argumenteze importanța cunoașterii și rezolvării problemelor ecologice în situaţii concrete
simple.
Stategii didactice :
a) Metode şi procedee didactice: observarea dirijată, observarea independentă, conversaţia, explicaţia,
comparaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, expunerea, studiu de caz.
b) Mijloace de învăţământ:
- manualul pentru clasa a XI-a, autor L. Dumitrache, G. Erdeli, V. Fălie, R. Mihalache, Z. Partin, L.
Ursea, Editura Corint, 2006;
- Atlas de Ecologie, Editura Corint, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean. Metodica predării biologiei,
EDP, Autor: Virginia Todor;
- imagini ale aurorelor boreale;
- film online cu apariția aurei boreale;
- PC, videoproiector, ecran ;
- fișe de lucru.
c) Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe și individuală.
Desfăşurarea lecţiei:
Momentele
Activitatea profesorului
Activitatea elevilor
lecţiei
Profesorul verifică prezenţa Elevii își pregătesc manualele, caietele, instrumentele de
Moment
elevilor, materialele
scris.
organizatoric
didactice necesare lecţiei.
(2 min)

Verificarea
cunoştinţelor
însuşite în lecția
anterioară
(15 min)

Prin întrebări profesorul
verifică modul de însuşire a
lecției

Răspund la întrebări:

Fenomene optice
ondulatorii observabile în
natură:

- Lumina este un fenomen optic ondulatoriu de natură
electromagnetică, având atât aspect de crepuscular, cât și
aspect de undă.

- Ce este lumina? Care sunt
sursele de lumină?

- Sursele de lumină sunt:

În anii 1600, Isaac Newton și alții credeau că lumina era
compusă din particule ce se mișca cu viteza mare,
particule denumite corpusculi. Dar olandezul Christiaan
Huygens și adepții săi susțineau că lumina e alcătuită
dintr-o succesiune de unde.

naturale (Soarele, flacăra unei lumânări), sau artificiale
(filamentul incandescent al becului, dispozitivele laser);
- Care sunt caracteristicile
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Momentele
lecţiei

Activitatea profesorului
unui fenomen periodic?
- Dați exemple de astfel de
fenomene periodice.

Activitatea elevilor
- Principala lui caracteristică este proprietatea de a se
reproduce identic cu sine însuși la intervale de timp
susccesiv egale.
 un fenomen periodic astronomic este mișcarea
Pământului în jurul Soarelui = an sidereal;
 un fenomen periodic chimic este reacția unei sări
de ceriu III cu acid malonic = ceas chimic;
 un fenomen periodic biologic este reprezentat de
pulsațiile inimii la om.
- reflexia luminii (observarea obiectelor din apă);
- refracția luminii (observarea imaginilor obiectelor pe
suprafețe lucioase. Ex. oglinda);

- Daţi câteva exemple de
fenomene ondulatorii
observabile în natură.

- apariția curcubeului după ploaie;

Curcubeul este un fenomen optic și meteorologic care se
manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui
arc colorat atunci când lumina soarelui se refractă în
picăturile de apă din atmosferă.

- Datorită luminii difuzate.
Foto:
http://eimagini.info/img1624

- De ce unele corpuri sunt
colorate?
- profesorul prezintă
imagini şi filme cu aurore
boreale.

- observă şi analizează fotografiile și filmulețele
prezentate

Captarea și
stimularea
atenţiei
(3 min)
Foto :
http ://www.google.ro

Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Auroră_polară
Aurora boreală în Alaska
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Momentele
lecţiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Auroră_polară
Foto:
ro.wikipedia.org/wiki/Auro
ră_polară

Auroră boreală văzută de pe Stația Spațială Internațională

Poză a unei aurore australe
făcută în 2005 de satelitul
NASA IMAGE, suprapusă
digital peste „Blue Marble”
https://www.facebook.com/vid
eo.php?v=1015315193615128
2&set=vb.114438521281&typ
e=2&theater. Online Aura
boreală

- notează pe tablă titlul
lecţiei, schiţează lecţia şi
desenele:
Fenomene optice fotonice
observabile în natură.
A. Ionizarea atomilor și
moleculelor
Prezentarea
noilor cunoştinţe
şi dirijarea
învăţării
(15 min)

- definește procesul de
ionizare;
- reamintește noțiunile de
ion și tipuri de ioni

B. Plasma

Foto : http ://www.google.ro

- notează în caiete schema lecției de pe tablă:

A. Ionizarea atomilor și moleculelor
- procesul prin care atomii și moleculele câștigă sau pierd
electroni, dobândind o sarcină electrică netă, mai ales
atunci când există surse energetice disponibile.
- Ionii obținuți pot fi:
 pozitivi, atunci când atomii sau moleculele au pierdut

electroni;
 negativi, atunci când atomii sau moleculele au câștigat

electroni.
B. Plasma

- definește noțiunea de
plasmă;

- reprezintă acea stare a materiei care la scară
macroscopică este un gaz neutru electric, iar la scară
microscopică este formată din ioni pozitivi și negativi.

- enunţă proprietățile
plasmei;

Proprietățile plasmei sunt :

- exemplifică modurile de

 conductibilitate termică mare,
 conductibilitate electrică mare,
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Momentele
lecţiei

Activitatea profesorului
producere a ionilor din
atmosferă.

Activitatea elevilor
 proprietăți specifice calitativ diferite de cele ale
gazelor, lichidelor și solidelor.
- Una dintre cauzele producerii ionilor din atmosferă o
constituie erupțiile solare care sunt formațiuni luminoase
ce au ”viață” scurtă, de la câteva minute la câteva ore.
Vântul solar ajunge în atmosfera terestră odată la 11 ani și
are implicații deosebite.
C. Aurorele polare

C. Aurorele polare
- definește noțiunea de
auroră boreală;
- explică locația unde se
produc aurorele boreale.

- aurora polară este un fenomen optic ce constă într-o
strălucire intensă observată pe cerul nocturn în regiunile
din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului
particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru.
Când apare în emisfera nordică, fenomenul e numele de
aurora boreală, termen folosit inițial de Galileo Galilei,
cu referire la zeița romană a zorilor, Aurora, și la titanul
care reprezenta vânturile, Boreas. Apare în mod normal în
intervalele septembrie-octombrie și martie-aprilie. În
emisfera sudică, fenomenul poartă numele de auroră
australă, după James Cook, o referință directă la faptul că
apare în sud.
- reprezintă manifestări ale interacțiunii dintre câmpul
magnetic terestru și ”vântul” solar alcătuit din particule cu
sarcini electrice care descriu o elice în jurul liniilor de
câmp ce sunt capătate de câmpul magnetic. Particulele
emise de erupțiile solare se ciocnesc de atomii și
moleculele atmosferei terestre, sunt aduse în stare de
excitare, iar prin desexcitare, ele emit lumină.
- Acest fenomen este caracteristic doar regiunilor polare și
se manifestă prin iluminarea bolții cerești în timpul nopții
cu apariția unor benzi sau arcuri de culoare albastră, roșie
sau verde ; apare clar odată la 11 ani, fenomen ce depinde
de activitatea Soarelui.
D. Ozonul. Distrugerea stratului de ozon
- este un constutient natural al atmosferei și are formula
chimică O3. Se prezintă sub forma unui înveliș protector
al Terrei cu o grosime de doar 3 mm, la o altitudine de 1540 km și are proprietatea de a reține aproape toate
radiațiile UV – ultraviolete (λ = 290 mm), de a regla
temperatura din stratosferă, de a influența circuitul aerului
și a climei, dar și de a proteja toate formele de viață de pe
Pământ.
Distrugerea stratului de ozon a devenit o problemă
economică şi politică foarte controversată, dar și o
problemă ştiinţifică complexă.
În prezent se ridică două probleme ecologice:
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Momentele
lecţiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor
1. creșterea cantității de ozon în troposferă (pentru a
elimina smogul fotochimic);
2. epuizarea ozonului din stratosferă prin formarea așa
numitei ”gaură de ozon antarctică”, datorită poluării
realizată de om.

D. Ozonul. Distrugerea
stratului de ozon
- definește noțiunea de
ozon;
- expune problemele
ecologice apărute de
menținerea stratului de
ozon;
- Ziua de 16 septembrie a
fost declarată de către
UNEP „Ziua Internaţională
a Stratului de Ozon”.

Foto :
http://www.meteo.md/mold/no
v16092014/nov160914.htm

Fixarea

- Studiu de caz:
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Momentele
lecţiei
cunoştinţelor
(retenţia şi
transferul)
(10 min)

Evaluarea şi
stabilirea temei
pentru acasă
(5 min)

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

 cere elevilor să explice
efectele datorate distrugerii
stratului de ozon
 cere elevilor să găsească
soluții de creștere a
stratului de ozon și de
reducere a ”găurii de ozon
antarctice”
- anunţă tema pentru acasă:
Realizarea unei prezentări
ppt pe grupe de 4-5 elevi cu
tema: Rolul efectelor
induse de fotoni în științele
naturii;
- apreciază
participarea elevilor la oră,
modul în care au lucrat şi
au răspuns şi noteză în
catalog.

Rezolvare:
- completează fișele de lucru în echipe de elevi stabilite de
profesor;
-argumentează soluțiile propuse pentru rezolvarea celor
două probleme ecologice.

- notează în caiete tema, își stabilesc colegii de grupă și
își împart sarcinile de studiu.

FIȘA DE LUCRU - STUDIU DE CAZ

Grupa: ……………..
Elevul 1……………………………………………………………….
Elevul 2……………………………………………………………….
Elevul 3……………………………………………………………….
Elevul 4……………………………………………………………….
Elevul 5……………………………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.

Când și unde a fost semnalată pentru prima oară formarea găurii în statul de ozon?
Explicați efectele datorate distrugerii stratului de ozon asupra vieții pe Pământ.
Propuneți soluții pentru reducerea ”găurii de ozon antarctice”.
Apreciaţi consecinţele dezastruoase ale acţiunii omului asupra mediului.
Enumerați acţiunile întreprinse pe plan mondial pentru protejarea stratului de ozon.
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Proiect didactic, clasa a VI-a Vegetația, fauna, solurile Europei. / Teaching project- 6th class Vegetation, fauna, soils of
Europe.

Holic Valentina Cătălina1
Rezumat. Proiectul vizează o lecţie de sistematizare şi aprofundare organizată pe principiile şi planul de lecţie BaCuLit2. Această abordare dezvoltă
competenţa cheie „a învăţa să înveţi” cu accent pe „competenţele de lectură” şi îşi doreşte „schimbarea viziunii despre ceea ce înseamnă să fii profesor eficient la
o anumită disciplină”, în contextul în care este folosită din ce în ce mai des sintagma „anafabetism funcţional”. Evidenţiază diferenţele dintre predarea-învăţarea
„cognitivă” (orientată spre conţinut) şi predarea-învăţarea „metacognitivă” (orientată înspre competenţe). Cu sprijinul profesorului elevul învaţă cum să înveţe,
devine metacognitiv, implicat, motivat, îşi formează un obicei de lectură şi comprehensiune, finalitatea fiind creşterea calităţii învăţării. Când elevul înţelege cum
poate folosi lectura şi scrierea pentru a învăţa conţinuturi, învaţă mai bine şi atfel, apare sentimentul de succes. În contextul actual, profesorul nu mai poate să
rămână doar un specialist al disciplinei ci trebuie să devină un specialist al învăţării.
Cuvinte cheie: profesor eficient, „a învăţa să înveţi”, analfabetism funcţional, elev metacognitiv.

Abstract. The project aims a systematization and deepening lesson organized on principles and plan lesson BaCuLit. The approach develops
the key competence “learning to learn” with emphasis on “reading skills” and wants to “change the vision about what it means to be an effective
teacher in a specific discipline”, in the context in which it is used increasingly more often the phrase “ functional analfabetism”. The approach
emphasizes the differences between cognitive teaching-learning (content oriented) and metacognitive teaching-learning (skills oriented). With
teachers’ support, pupils learn how to learn, becomes metacognitive, involved, motivated and they develop a habit of reading and comprehension; the
purpose is to increase the quality of learning. When the student understands how to use reading and writing to learn, he learns more effectively and so
appears the success feeling. In the actual context, a teacher can no longer remain just a discipline specialist but he must become a learning specialist.
Key words: effective teacher, “learning to learn”, “functional analfabetism”, metacognitive student

1

Profesor și director la Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi, Str. Socola, nr. 13, catalinaholic@yahoo.com
Proiectul şi currriculum BaCuLit (Basic Curriculum for In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools) este rezultatul coperării a 10 parteneri de la universităţi
şi instituţii de formare continuă a profesorilor din 7 ţări europene, sprijiniţi de doi experţi americani (William G. Brozo, Universitatea George Mason-Fairfax, Virginia şi Carom M.
Santa, Academia Montana)
2
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PROIECT DIDACTIC
Disciplina
GEOGRAFIE
GEOGRAFIA
EUROPEI

Clasa
a VI-a

Data

Tipul lecţiei/Varianta lecţiei
● sistematizare şi aprofundare în care elevul
are rol activ/
● lecţie cu ajutorul manualului şi a altor surse
de documentare

Profesor
Holic Valentina
Cătălina

Număr de elevi
Băieţi
17

Fete
13

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cadrul natural al Europei
LECŢIA ANTERIOARĂ: CLIMA EUROPEI – reaminteşte factorii care influenţează clima şi implicit zonele biogeografice, zonele de climă şi
caracterisicele lor. Aceste aceste cunoştinţe deja achiziţionate în clasa a V-a şi aprofundate la acestă lecţie sunt practic reluate, dezvoltând elevului
capacitatea de relaţionare.
TITLUL LECŢIEI: VEGETAŢIA, FAUNA, SOLURILE EUROPEI
COMPETENŢE SPECIFICE:
C1 1.3 utilizarea termenilor geografici simpli cunoscuţi, în contexte noi
C2 4.2 citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale
C3 6.1 explicarea importanţei mediului geografic european pentru om şi societatea continentului nostru
C4 7.5 ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice, teritoriale
C5 7.7 explicarea relaţiilor dintre grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic
COMPETENŢE DERIVATE:
a). cognitive:
- definirea noţiunilor zonă biogeografică, formaţiune vegetală, asociaţie vegetală
- enumerarea factorilor care influenţează vegetaţia, fauna, solurile
- enumerarea zonelor de vegetaţie din Europa
- enumerarea a câte minim trei plante şi animale reprezentative pentru fiecare zonă de vegetaţie
- identificarea conexiuni între climă, floră, faună, soluri
- caracterizarea zonelor biogeografice tundra, taigaua, stepa, vegetaţia mediteraneană, pădurea mediteraneană
b). metodologice:
- exersarea capacităţii de a lectura un text prin folosirea manualului
- dezvoltarea capacităţii de a fi metacognitiv
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- identificarea în fotografii a plantelor şi animalelor specifice Europei (competenţa va fi dezvoltată la lecţiile referitoare la regiunile geografice caracterizare generală)
- localizarea pe hartă zonelor de vegetaţie/zonele biogeografice
c). atitudinale:
- argumentarea necesitatii ocrotirii plantelor şi animalelor (competenţa va fi dezvoltată la lecţiile referitoare la regiunile geografice, mai ales la
Regiunea Europa atlantică (Marea Britanie cu cele mai intense defrişări şi Europa sudică cu incendii)
LECŢIA CARE URMEAZĂ: APELE EUROPEI
CONDIŢII PREALABILE:
Elevii au învăţat în clasa a V-a zonele biogeografice ale planetei şi au fişa sinteză.
Lecţia oferă posibilitatea aplicării cunoştinţelor de geografie legate de zonele biogeografice însuşite anterior. Textul propus pentru discuţie va putea
servi drept suport pentru aprofundarea cunoştinţelor achiziţionate anterior şi exersarea, dezvoltarea unor deprinderi de comunicare.
Pe baza acestei lecţii elevul va fi capabil, singur, la lecţiile următoare despre regiuni şi ţări, să precizeze aspectele deja învăţate/repetate despre climă şi
zone biogeografice.
RESURSE MATERIALE:
a). obiectuale: imagini cu plante şi animale (colecţia Minunata lume a animalelor, Revista Terra magazin); eşantionul de plută (dopuri sau alte
obiecte), lavandă, rozmarin, conul pinului maritim, scorpion,
b). scrise şi grafice: Harta fizică a Europei, fişa Zonele biogeografice ale planetei (clasa a V-a), manualul
RESURSE PROCEDURALE:
● lucrul cu manualul, problematizarea, analiza imaginilor
● activitate individuală
EVALUARE:
a). de conţinut: evaluare orală prin chestionare frontală, tehnica descrierii
b). de utilizare a operaţiilor gândirii: transferarea informaţiilor de la o lecţie la alta, sistematizarea informaţiilor, identificarea elementelor unei
imagini
MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPARE LA LECŢIE:
„Cititorii buni sunt cititori activi:
Ei îşi fixează obiective clare pentru lectură.
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Cititorii buni se uită peste întreg textul înaintea lecturii, observând structura sa.
Atunci când citesc, anticipează frecvent ceea ce va urma.
Cititorii buni construiesc, revăd şi (se) întreabă despre semnificaţia textului pe măsură ce citesc.
Își amintesc lucrurile învățate anterioare şi le integrează în textul citit pe măsură ce avansează.”
ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 1
Momentul
aperceptiv

Warm up

ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 2

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
activitatea
profesorului
elevilor
●Profesorul prezintă cele trei scopuri ale
lecţiei şi aşteptările pe care le are de la
elevi: să devină cititori buni.
1. să vă învăţ să folosiţi manualul ca să
învăţaţi
2. să fiţi pregătiţi pentru o evaluare cu
manualul sau alte surse de informare
3. să vă reamintiţi ce aţi învăţat anul trecut
la Capitolul Biosfera despre vegetaţia,
animalele şi solurile din zona temperată şi
zona rece
● Prezintă 5 imagini şi cere elevilor să
Analizează imaginile şi notează în caiet.
noteze pe caiet literele corespunzătoare
imaginilor care fac trimitere la lecţia
anterioară.
● Cere elevilor să identifice legătura dintre
condiţiile climatice sugerate de fig. 3 (peisaj
de tundră) şi vegetaţie, faună.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
profesorului
● Verifică tema: Explică, pe scurt, folosind
cunoştinţele din clasa a V-a, modul în care
clima influenţează celelalte elemente ale
cadrului natural. În explicaţie trebuie să
prezinţi măcar un argument pentru fiecare
element al cadrului natural.

Timp

Strategii/
metode folosite

1ۥ

MONITORIZARE
A ÎNŢELEGERII

3ۥ

IMPLICAREA
Capacitatea elevilor de a
identifica şi asocia imagini şi
conţinuturi.

activitatea
elevilor
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Pregătirea
pentru
testul
sumativ la sfârsitul de unităţii
de învăţare

Nivel mediu: reactualizarea
cunoştinţelor achiziţionate în
anul şcolar anterior în vederea
aprofundării acestora.

Timp

● Ascultă tema citită de un coleg şi aduc
completări.

Ce urmărim?

8ۥ

Strategii/
metode folosite

Ce urmărim?
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Evaluarea
formativă

● Verifică nivelul de cunoştinţe ale elevilor:
ştiu care sunt celelalte elemente ale cadrului
natural: relief, vegetaţie, faună, soluri, ape,
resurse naturale? Pot corela condiţiile
climatice cu prezenţa reliefului glaciar,
zonalitatea vegetaţiei, faunei, solurilor,
adaptarea plantelor la anumite tipuri de
climă, variaţia debitelor fluviilor în funcţie
de anotimp, exploatarea îngreunată a
resurselor din zonele reci?
● Solicită elevilor să identifice şi să
enumere elementele cadrului natural care nu
au fost încă studiate la Europa.
● Cere elevilor să deschidă manualul la
pagina 14 pentru a nota în caiete ţitlul
lecţiei.

Capacitatea de selecţie în
vederea activării cunoştinţelor
anterioare relevante.

● Identifică care elemente ale cadrului
natural nu şi le-au amintit.
● Identifică ce tip de relaţii nu au
identificat în temă.

● Enumeră: vegetaţia, fauna, solurile,
apele, resursele naturale.
● Notează în caietele de notiţe titlul
lecţiei noi : Vegetaţia, animalele şi
solurile Europei

ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 3

Prezentarea
modului de
lucru

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
activitatea
profesorului
elevilor
● Revine la manual.
● Cere elevilor să analizeze la prima ●Identifică:
vedere aspectul lecţiei:
numărul de pagini: 3 pagini.
Pe câte pagini se întinde lecţia?
lecţia conţine text, 9 imagini însoţite de
Ce oferă manualul în sprijinul învăţări?
explicaţii, nu foarte clare toate, o hartă,
Cum este textul?: uşor de invăţat prin vocabular, întrebări, exerciţii, teme,
simpla lecturare, coerent, pune în evidenţă Vreau să ştiu mai mult!
noţiunile cheie?
●Cere numerotarea cu creionul, pe carte a ●Numerotează paragrafele de la 1 la 21.
paragrafelor.
●Verifică numerotarea prin citirea primului ●Citesc primul cuvânt şi verifică.
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Timp

Strategii/
metode folosite

Ce urmărim?

citirea în diagonală
3ۥ

Capacitatea de a analiza critic
documentele care vor fi
utilizate în activitatea de
predare-învăţare
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cuvânt al fiecărui paragraf.
● Comunică modul de lucru: pentru început
vom lucra împreună primele patru aspecte
ale lecţiei, pentru următorul aspect veţi
lucra singuri în clasă, apoi, pentru
următoarele două veţi avea de aplicat
metoda de lucru în tema pentru acasă, iar
pentru ultimul aspect va trebui să aplicaţi
această metodă la test.
● Precizează că, pentru realizarea sarcinilor,
fiecare elev va primi, pe etape, fişa cu
cerinţele la care trebuie să răspundă.

ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 4

Predarea
conţinuturilor

1ۥ

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
activitatea
profesorului
elevilor
● Citesc textul indicat.
FIŞA 1 (cerinţe)
I.Citeşte primele trei paragrafe din manual, ● Identifică cuvintele neînţelese şi
pag. 14 şi paragraful 20, pag. 16.
solicită explicarea lor.
II. Identifică acele cuvinte care îţi ridică ● Caută răspunsurile la cerinţe.
probleme de înţelegere a textului.
● Notează în caiete:
III.Identifică factorii care influenţează Factorii ca influenţează vegetaţia,
vegetaţia, fauna şi solurile continentului fauna şi solurile Europei sunt:
nostru. IV.Subliniază cu creionul cuvintele ● clima
care semnifică acesti factori.
● extinderea în latitudine
V. Notează în caiet Factorii ca ● omul
influenţează vegetaţia, fauna şi solurile ● relieful
Europei
VI. Notează în caiet modul în care aceştia
acţionează.
Modul în care aceştia acţionează:
● dezvolatarea zonei biogeografice
temperate (în cea mai mare parte) şi
zonei biogeografice reci
● defrişări, arături, incendii, poluare
● etajare în funcţie de altitudine

Timp

7ۥ

Aplicaţia în clasă, tema pentru
acasă şi testul vor verifica atât
înţelegerea aplicării metodei
cât şi asimilarea cunoştinţelor.

Strategii/
metode folosite
decodarea şi lucrul
cu vocabularul
UCENICIA
COGNITIVĂ –
etape:

Ce urmărim?
Înţelegerea vocabularului
Concentrarea pe conţinutul
esenţial şi eliminarea detaliilor
inutile.

1. modelarea

5ۥ
2. îndrumarea şi
eşafodajul
(scaffoling)

Evaluarea critică a
conţinutului.
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●Verifică împreună cu elevii dacă aceştia au
completat corect
FIŞA 2 (cerinţe)
I. Enumeră, folosind harta de la pag. 15,
zonele de vegetaţie din Europa, de la sud la
nord.
II. Notează în caiet.

Zonele de vegetaţie din Europa, de la
sud la nord sunt:
● zona cu vegetaţie mediteraneană
● zona cu stepă
● zona cu păduri de foioase
● zona cu păduri de conifere (taiga)
● zona cu tundră
● vegetaţia munţilor înalţi
5ۥ

●Verifică împreună cu elevii dacă aceştia au
completat corect.
● Cere elevilor să localizeze pe Harta fizică
a Europei zonele de vegetaţie.
FIŞA 3 (cerinţe)
I. Precizează, folosind Harta 1, pag. 15,
unde este localizată vegetaţia
mediteraneană.
II. Folosind cunoştinţele învăţate anterior şi
şi paragraful Climatul mediteranean de la
pag. 10, precizează caracteristicile
climatice specifice zonei
III. Citeşte paragraful 4, pag. 14 şi enumeră
formaţiunile vegetale care alcătuiesc acest
tip de vegetaţie.
IV. Citeşte paragraful 5, pag. 14 şi
identifică caracteristicile vegetaţiei
mediteraneene.
Citeşte paragrafele 4-9 şi enumeră plante
specifice acestui tip de vegetaţie
VI. Citeşte paragraful 10, pag. 14 şi
enumeră animalele care trăiesc aici.
VII. Citeşte paragraful 9, pag. 14 şi
precizează pe ce fel de soluri creşte această
vegetaţie?

Vegetaţia mediteraneană:
● în sudul Europei, Pen. Iberică,
Italică, Balcanică
● caracteristici climatice: veri calde şi
uscate, se extinde alizeul, ierni blânde
şi ploioase, bat vânturile de vest
● formaţiuni vegetale: pădurea
(mediteraneană), maquis, gariga
● este formată din plante adaptate la
secetă şi temperature ridicate
● cuprinde: stejarul de plută, stejarul
veşnic verde, pinul de Alep, pinul
maritim, ienupăr, mirt, dafin, plante
mirositoare:
levănţică,
cimbru,
rozmarin.
● şacalul, scorpionul, broasca-ţestoasă,
magotul
● solurile calcaroase (gariga) şi galbene
şi roşii (terra rosa)
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Orientarea la hartă.
Capacitatea de a transfera
informaţii între hărţi la scări
diferite.
lucrul cu harta

10ۥ

rezumarea

3. retragerea
treptată
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● Prezintă elevilor conţinutul activităţii
individuale: APLICAŢIE
Folosind modelul de lucru aplicat în
clasă, precizează specificul Stepei.
● Imparte elevilor fişa de lucru.
● Precizează timpul de lucru: 7ۥ
FIŞA 4 (cerinţe)
I. Precizează, folosind Harta 1, pag. 15,
unde este localizată stepa.
II. Folosind cunoştinţele învăţate anterior şi
paragraful Climatul temperat-continental
de la pag. 10, precizează caracteristicile
climatice specifice zonei.
III. Citeşte paragraful 12, pag. 14 şi
precizează:
- cum sunt ierburile care alcătuiesc stepa?
- ce animale trăiesc aici?
- pe ce fel de soluri creşte această
vegetaţie?
- de ce sunt cele mai fertile soluri ?
● Cere elevilor să verifice ceea ce au scris
cu fişa martor afişată pe tablă.

monitorizarea înţelegerii prin
recapitulare şi auto-interogare

Stepa
● apare în Europa de Est şi în Pen.
Iberică
● caracteristici climatice: clima
temperat-continental excesivă cu veri
scurte şi călduroase, ierni lungi şi
geroase
● sunt ierburi mărunte
● rozătoare: hârciogul, popândăul,
soarecele de câmp, iepurele; reptile,
insecte; păsări: dropia, potârnichea,
prepeliţa
● soluri: cernoziomuri

4. învăţarea
independentă

7ۥ

ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 5
Tema

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
activitatea
profesorului
elevilor
● Precizează cerinţa temei.
●Notează cerinţa în caiete.
TEMA
Folosind modelul de lucru aplicat în clasă
la celelalte formaţiuni vegetale,
Pădurile de foioase
precizează specificul Pădurilor de foioase ● apare în vestul, centrul Europei şi în
sudul Pen. Scandinave
şi Pădurilor de conifere
● caracteristici climatice:
- clima temperat-oceanică cu precipitaţii
tot timpul anului, veri răcorose şi ierni
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Timp

Strategii/
metode folosite

Ce urmărim?
Aplicarea corectă a metodei de
lucru învăţată în clasă.
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blânde
- clima temperat-continentală cu veri mai
calde şi ierni mai reci
● stejar, frasin, ulm, tei, arţar, paltin,
plante cu flori
● căprioara, porcul mistreţ, veveriţa,
lupul, vulpea, bursucul
● solurile sunt brune şi brun roşcare de
pădure, cu fertilitate medie
Pădurile de conifere * taiga *
pădurea boreală
● nu îşi pierde frunzele în perioada rece a
anului
● molid, brad, pin, zadă
● urs, cerb, animale cu blana scumpă
● soluri podzolice cu fertilitate medie
ETAPELE
LECŢIEI
ETAPA 6
Evaluarea

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
activitatea
activitatea
profesorului
elevilor
Precizează cerinţa testului
Redactează testul
TEST
Tundra
Folosind modelul de lucru aplicat în clasă ● adaptată gerurilor mari, vânturilor
şi la temă la celelalte formaţiuni vegetale, puternice
● ierburi, muşchi, licheni, flori viu
precizează specificul Tundrei folosind
colorate în scurta vară polară, arbori pitici
doar manualul.
● iepurele polar, ursul polar, renul,
elanul, pe ţărm: foca, morsa
● soluri îngheţate aproape tot timpul
anului

Timp

B I B L I OG R A F I E
DULAMĂ, Eliza Maria, Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2009
Instruire de bază în domeniul Literaţiei. Disponibil la www.isit-project.eu
BaCuLit Caietul de lucru al profesorului. – Alinet.eu. Disponibil la www.alinet.eu
Proiectarea lecţiei BaCuLit – Aspecte fundamentaleşi concepte cheie. Disponibil la www.adore-project.eu
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Strategii/
metode folosite

Ce urmărim?
Dacă elevii au înţeles tehnica
de lucru, paşii de parcurs şi
ordinea elementelor ce vor fi
precizate ori de câte ori vor
avea de caracterizat o zonă
biogeografică pornind de la
formaţiunea vegetală.
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Sverige, Suedia... sau țara echilibrului /
Sverige, Sweden….. or the balance country

Garaba Luminița1

Rezumat. Experiențele universitare externe sunt foarte importante pentru noi toți. După primul an
de masterat la Universitatea din Lund m-am gândit că experiențele trăite aici, programele, activitățile și
mediul de viață universitar trebuie împărtășit și altora. Credem că emblema societății suedeze este
demonstrată și de seriozitatea și soliditatea sistemului educațional din această țară. Iar Universitatea din
Lund, cea mai prestigioasă din Suedia, este vârful valorii spre care tind tineri studenți și cercetători din
întreaga lume.
Cuvinte-cheie: masterand, experiențe, Lund, Suedia
Abstract. The academic experiences abroad are very important for all of us. After the first year of
Master at the University of Lund, I thought that I should share with others my experiences from here, the
programs, the activities and the academic living environment. We believe that the Swedish society’s emblem
is demonstrated also by the seriousness and the solidity of the educational system. And the University of
Lund, the most prestigious in Sweden, is the top value to which young students and researchers worldwide
tend.
Key words: master-student, experiences, Lund, Sweden

Cum am ajuns în Suedia, eu care mersesem în Trondheim cu planul de a-mi pregăti terenul
pentru un master în Marea Britanie, pentru a fi apoi cu totul captivată de viața norvegiană și a
decide că acolo e spațiul în care vreau să se desfășoare prezentul și viitorul meu, e aproape o
anecdotă.
O anecdotă care a început cu pregătirea actelor pentru două mastere în Oslo – unul in Geohazarde și un al doilea în Meteorologie și Oceanografie -, și cu o după-amiază mai pasivă decât
celelalte, în care lipsa de activitate m-a împins la a trimite diplomele, atestatele și tot ce aveam deja
tradus și pregătit, și la două mastere internațional din platforma Erasmus. Toate programele
Erasmus Mundus, în domenii ce variază de la modelare matematică până la studiul genurilor și al
rolului femeii sunt colaborări între universități, institute de cercetare și companii din diferite țări și
de pe toate cele șase continente. Ideea centrală este parcurgerea celor 4 semestre în 2, până la 5
instituții, pentru a experimenta diferite sisteme de învățământ, dar mai ales diferite culturi și
comportamente sociale.
Fiind acceptată ca bursieră a programului GEM (Știința geo-informației și observarea
Pământului pentru modelarea și managementul mediului), alături de alți 13 studenți, fiecare cu o
1

Masterand, Universitatea Lund – Suedia. E-mail: luminita.garaba@gmail.com

- 136 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
origine și experiență mai interesantă decât celălalt, am ales ca locație pentru primul an Universitatea
din Lund, Suedia, lăsând planurile norvegiene în așteptare. Șansa de a învăța într-o facultate ce se
clasează în primele 30 din lume în domeniul său, printre pionieri ai GIS-ului, nu apare de două ori
în viață. Iar cei 6 colegi alături de care am petrecut zilele de studiu, nopțile de cartografiere și
vacanțele, au fost oamenii cei mai diverși (având ca țări de origine Nepal, Columbia, BosniaHerțegovina, Bangladesh, Regatul Unit și Thailanda), ambițioși și deschiși pe care mi i-aș fi putut
dori.
Ca mod de predare, pot spune ca nu mi-a trebuit mult timp pentru a înțelege de ce sunt
absolvenții din Suedia frecvent în avantgarda cercetării și a progresului în știință, în studiile sociale
și nu numai. Regimul de studiu este unul intensiv, în care cele 8 ore zilnice dedicate învățării (câte
presupune sistemul Bologna cu 30 de credite semestrial) sunt utilizate din plin, de multe ori nefiind
suficiente. Fiecare dintre cele 5 obiecte studiate (GIS – nivel începător, GIS – nivel avansat,
Modelarea ecosistemelor, Teledetecție și metode digitale, respectiv GIS și teledetecție în modelarea
hidrologică distributivă) a fost unic în modulul destinat lui, ceea ce înseamnă că timp de 8 sau 4
săptămâni atenția, timpul și resursele mintale ale studenților sunt concentrate într-o singură direcție.
Rezultatul? Aprofundarea reală a informațiilor și metodelor prezentate. Și nu doar în plan teoretic:
fiecare capitol, fiecare etapă de învățare era finalizată de un proiect individual sau, de cele mai
multe ori, de grup, prezentat în fața celorlalți în limba engleză, la standardele actuale din domeniul
cercetării geografice.
Examenele au fost dificile prin complexitatea lor, în care cerințe de memorare erau îmbinate
cu cele de rezolvare de probleme și cu cele de creativitate și propunere de soluții. Având însă un
sistem total anonim de notare, iar calificativele fiind de „trecut“, „trecut cu distincție“ și „picat“,
este încurajată nu concurența și ierarhia, ci punerea unor baze minime solide pentru fiecare student.
Dacă este să mă refer și la alte aspecte ale vieții de student internațional în Suedia, atunci e
evident că timpul liber reprezintă o componentă importantă, cu atât mai mult cu cât exită atâtea
moduri de a te relaxa activ și frumos. În primul rând, având mereu bicicleta la îndemână (Lund este
orașul în care 60% din transport are loc pe două roți, conform BBC), este extrem de ușor să faci
mici excursii spre parcurile naturale din împrejurimi, pentru a observa formele reliefului glaciar
(Söderåsen, Dalby ș.a.), spre coasta vestică, unde peisajul rural, natural, și multitudinea de animale
sălbatice pot fi admirate atât pe uscatul continental, cât și pe insulele din apropiere, inclusiv în
spațiul danez (Insula Ven, plaja Lomma, Helsingborg – Helsingőr ș.a.).
În al doilea rând, a face parte dintr-o organizație și a activa ca voluntar în folosul studenților,
sau a altor grupuri, este o șansă de a cunoaște localnici și de a-i înțelege mai bine, oferind și
satisfacția lucrului pentru un scop mai presus de fiecare în parte. Cauza pentru care m-am implicat
în acest an și care s-a dovedit a fi plină de rezultate și uneori revelații a fost cea a cerșetorilor din
Lund. Cei mai mulți fiind de origine română, am fost traducătorul voluntar dintre cei care ofereau
ajutorul pe de o parte – rectorul, studenții, managerii de restaurante - și cei care îl primeau – oameni
care fie dormeau cu întreaga familie într-o mașină abandonată, fie locuiau temporar în adăpostul
oferit de primărie. Satisfacția lucrului cu oameni, pentru oameni, este în sine peste orice activitate
desfășurată în fața unui ecran, iar atunci când ai șansa să înțelegi mai bine situația și modul de a
gândi ale unei categorii pe care din inerție ai judecat-o după anumite stereotipuri învățate,
beneficiarul principal ești tu.
Ca a treia modalitate constructivă de a petrece timpul liber aș menționa participarea la
numeroasele prelegeri și dezbateri pe teme politice, sociale și chiar științifice (dacă studentul
geograf mai are energia de a-și dedica și timpul liber științei). Amenințarea teroristă și recruții
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europeni, modalitatea de a implementa cât mai eficient politicile feministe, lupta cu traficul uman
sunt temele pe care mi le amintesc cu interes și care au născut în mintea ascultătorilor întrebări, au
făcut loc unor viitoare colaborări, așadar au făcut ceea ce trebuie să facă un mediu universitar: să
deschidă noi orizonturi, idei, dialoguri între cei care vor fi adulții de mâine, formatorii de opinie și
autorii de legi.
Din punct de vedere personal, nu e mai mult de spus decât modestie, simplitate, respect. Trei
valori care au caracterul de a încânta nou-venitul în prima etapă a traiului în Scandinavia, de a-l
frustra după câteva luni de contact zilnic cu o societate care poate nu e diametral opusă, dar la mare
distanță de cea românească, și în ultimă fază de adaptare de a se înrădăcina treptat și în
subconștientul său (la nivel conștient le avem cu toții, fără a fi călcat măcar prin țările nordice).
În final, privind cu entuziasm spre cea de a doua parte a programului de master, desfășurată
parțial la Universitatea din Sydney și parțial la cea din Southampton, nu pot descrie experiența
„suedeză“ decât ca pe un an al dezvoltării profesionale intense, într-un mediu pur și simplu benefic.
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Mobilitate ”Work&Travel” în S.U.A. O experiență de neuitat! /
Mobility “Work &Travel” in the US. An unforgettable experience!

Grapă Vârlan Dumitru-Daniel 2

Rezumat. Un student geograf în mobilitate în SUA timp de 4 luni. La o primă vedere poate nu-i
nimic deosebit! Pentru mine este o experiență deosebită să lucrez, să observ, să vizitez o țară de dincolo de
Ocean, situată pe continentul american. Considerăm că pentru orice student la geografie -și nu numai!mobilitățile sunt extrem de importante în devenirea noastră profesională.
Cuvinte-cheie: student-geograf, mobilitate, SUA
Abstract. A geographer student in mobility in the US for 4 months. As at first sight is nothing so
special! For me it is a special experience to work, to observe, to visit an overseas country, located on the
American continent. We believe that for any geography student, and not only!, the international mobility is
extremely important in our professional evolution.
Key words: geography student, mobility, USA

Pentru mine programul Work and Travel nu
însemnat îndeplinirea unui vis, ci mult mai
mult de atât. Am participat la acest program
pentru că aveam nevoie de o nouă provocare
în viața mea. Totul era prea monoton.
Mergeam la facultate, la muncă, iar la
facultate, iar la muncă, și câteodată, când
aveam timp, ieșeam cu prietenii. Așa au trecut
primii mei doi ani de facultate, până când am
simțit ca nu mai pot rezista și am nevoie de
ceva nou, ceva care să mă facă sa îmi testez
limitele, cunoștințele și capacitățile de a face
față necunoscutului.
Foto 1
Așadar, într-o zi, și anume pe 18 noiembrie
2014, în pauza dintre două cursuri, împreună cu un coleg de facultate trecând pe lângă sediul unei
agenții Work and Travel am intrat să ne informăm despre program. Numai că am intrat pentru
informare și am ieșit înscris în progam. După înscriere agenția a început să-mi trimită job-uri dar
nici unul nu îmi plăcea deoarece mai toate erau în orașe mari, aflate ori pe coasta de est, ori pe cea
de vest a Americii, iar eu voiam un job într-o zonă mai liniștită și neapărat la munte. Așa ca timpul
a trecut căutând jobul perfect până când pe la mijlocul lunii martie am găsit jobul perfect pentru
mine. Un resort aflat între două parcuri naționale: Grand Teton National Park și Yellowstone
National Park, la 47 mile de Jackson Hole - Wyoming, orășel aflat la poalele munților Teton.

2

Student, anul III – Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași. E-mail:
grapa.daniel94@gmail.com
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După ce am găsit ce am dorit, am trecut interviul cu angajatorul (care a fost floare la ureche, dar de
care îmi era foarte frică pentru ca era prima oară când vorbeam cu un american), am trecut și
interviul de viză și m-am trezit pe data de 15 iunie 2015 pe aeroportul Henri Coandă din București
cu destinația Jackson Hole, Wyoming (foto 1). Era pentru prima oară în viață când pășeam pe un
aeroport și când zburam cu avionul. Eram puțin speriat dar în același timp emoționat și plin de
entuziasm, așteptând cu nerăbdare să ajung la destinație. Zborul a fost obositor și pe alocuri
plictisitor (15 ore doar zborul fără să iau în calcul escalele) dar eram foarte emoționat și entuziasmat
că voi ajunge în ”state”, încât nu mai conta oboseala.
În sfârșit am ajuns la destinație, la ora 7 PM , tot pe 15 iunie. Când am coborât din avion primul
cuvânt spus de mine a fost WOOOOOWWWWW !!! De ce? Vă las singuri să vă dați seama din
fotografia de mai sus (foto 1). În timp ce am așteptat încă doi colegi din Republica Moldova, care
au ajuns cu două ore mai târziu, am privit îndelung acești superbi munți și mi-am mulțumit pentru
alegerea făcută.
De aici începe aventura mea în USA. Resort-ul este situat chiar în inima pădurii și, în prima
dimineața când am ieșit afară, am rămas surprins să văd o căprioară care era printre căbănuțe și lua
”micul dejun”. Aici am cunoscut oameni foarte simpatici care mereu îți sar în ajutor, care nu râd de
tine atunci când nu știi ce înseamnă un cuvânt în engleză ci te fac să îl înțelegi. Am rămas la fel de
surprins când am văzut managerul resort-ului făcând
Foto 2. Vf. Grand Teton (4200 m) și Lacul Jeny
glume și chiar gătind pentru noi de ”Ziua Americii”.
La fel de uimit am rămas când managerul
restaurantului a venit la mine și m-a întrebat dacă
sunt din România și mi-a scris un nume de localitate
pe o foaie: Zărnești, spunând că mama lui este
născută acolo, dar a plecat în Italia s-a căsătorit cu
un neamț și l-a născut pe el în Franța. Giorgio (așa îl
cheamă pe managerul restaurantului) zice că vine
din Alaska pentru că a trăit ceva vreme acolo. Cum a
ajuns acolo? De ce nu zice că e francez? Nu știu să
vă zic deoarece nu prea vorbește despre el, dar până
plec sper să aflu povestea lui și să v-o trasnmit și
vouă. De asemeni mi-am făcut o prietenă din Texas
care vine aici și lucrează pentru că îi place muntele
și cum se vede soarele când apune între munți. Cu ea
merg peste tot prin jur. Mergem, după muncă, ore în
șir prin pădure pentru a vedea animalele ce
populează pădurea (și nu am văzut deloc puține: urși grizzly, cerbi, căprioare, vulpi, marmote,
castori), ori mergem la lacurile din jur (Jeny Lake – foto 2- ori Jackson Lake) pentru a înota, după
care urcăm în locurile înalte pentru a vedea răsăritul. În unele seri ne adunăm cu toții și facem foc
de tabără, cântăm la chitară și stăm ore în șir povestind ori privind stelele, uitând că a doua zi
trebuie să ne trezim de dimineață pentru a merge la lucru.
Cam atât vă pot spune despre prima mea lună în aventura vieții mele de până acum, care se numește
America!

- 140 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015

V.

GEOGRAFIA VĂZUTĂ DE ELEVI

- 141 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015

Modificarea peisajului vegetal în oraşul Iaşi /
Changing the vegetal landscape in Iaşi

Pintilescu Andra-Maria3

Rezumat. Lucrarea a fost prezentată la Concursul național de comunicări științifice pentru elevii de
liceu, ediția 2015 – Fălticeni, unde a primit diploma de merit a S.G.R. Analiza evoluţiei peisajului vegetal
din municipiul Iaşi, a cauzelor care au dus la modificarea acestuia în ultimii 100 de ani, cât şi a efectelor
asupra mediului natural şi antropic actual sunt principalele linii directoare urmărite. La final au fost
formulate propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Iaşi, principala propunere fiind legată de
replantarea cu tei (Tillia tomentosa și T. cordata) a zonei centrale de pe bulevardul Ștefan cel Mare, acțiune
de importanță ecologică și peisagistică deosebită, cu valoare identitară patrimonială locală.
Cuvinte - cheie: peisaj, evoluție, Iași, tei
Abstract. This paper work was presented at the National Scientific Contest for high school students,
2015 edition - Fălticeni, where it received a diploma of merit of S.G.R. The main subject of this analysis is
related to the evolution of the vegetal landscape in Iaşi, the causes that led to its changing in the last 100
years, and its effects on the natural and anthropogenic environment. Some recommendations were made, in
order to improve the quality of life in Iasi, the main proposal being linked to the replanting the lindens
(Tillia toemntosa, T. cordata) in the downtown area, on the Stefan cel Mare Boulevard; this action is very
important in terms of ecological and landscape.
Key words: landscape, evolution, Iaşi, lime

1.
Introducere
Spaţiile verzi reprezintă o componentă importantă a mediului, atât din punctul de vedere al
beneficiilor pe care le aduce straturilor terestre, precum atmosfera, litosfera şi biosfera, cât şi al
efectului asupra calităţii vieţii. Asupra atmosferei, acestea au o influenţă directă, ele reglând
raportul dintre oxigen si dioxid de carbon, reuşind să realizeze îmbunătăţirea calităţii aerului și ajută
la reducerea valorilor de temperatură în zilele călduroase de vară şi micşorează viteza de deplasare a
aerului. Beneficiile resimţite de stratul litosferic al Pământului se traduc în prevenirea eroziunii
solului, îmbunătăţirea absorbţiei apelor pluviale, precum şi conferirea unui drenaj bun al acestora.
Spaţiile verzi din cadrul oraşului reprezintă o reţea de ecosisteme seminaturale al căror
specific este determinat de vegetaţie, fie ea lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă sau erbacee.
Din punctul de vedere al calităţii vieţii, peisajul vegetal împiedică supraîncălzirea zonelor străbătute
de suprafeţe întinse de beton şi asfalt, creează bariere fonice (reuşind astfel să combată poluarea
fonică) şi nu în ultimul rând, acestea au un rol benefic asupra stării generale a oamenilor diminuând
3
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stress-ul. Peisajul vegetal se constituie și în habitat pentru o varietate mare de păsări, insecte şi alte
organisme, reprezentând un factor ce favorizează răspândirea biodiversității locale.
Motivaţia alegerii acestei teme constă în faptul că odată cu dezvoltarea economică a oraşului
Iaşi, firească în etapa actuală, investiţiile realizate au ignorat efectul acestora asupra calităţii
mediului natural și antropic existent. Astfel, în municipiul Iaşi, tăierea teilor de pe Bulevardul
Ştefan cel Mare a generat nemulţumirea populaţiei, iar consecinţele acestei acţiuni asupra mediului
pe termen lung sunt greu de evaluat.
Lucrarea de faţă este structurată pe 4 secţiuni. Prima secţiune, intitulată Elemente
conceptuale privind noţiunea de peisaj, permite înţelegerea noţiunilor teoretice privind peisajul
vegetal natural și antropic. Cadrul metodologic, prezentat în secţiunea Date şi metodologie folosite,
prezintă datele folosite pentru a evidenţia principalele cauze care au dus la modificarea peisajului
vegetal în România, în general, şi în oraşul Iaşi, în special, cât şi efectele asupra mediului natural şi
antropic. În această secțiune sunt prezentate şi sursele de documentare folosite, metodele de
investigare şi metodele de cercetare folosite.
În cadrul următoarei secţiuni, se realizează o analiză a influenţei diverşilor factori asupra
peisajului vegetal actual din municipiul Iaşi, problemă raportată în special la cazul tăierii teilor de
pe bulevardul Ştefan cel Mare şi toaletările de întreţinere din zonele verzi ale oraşului care au
condus la uscarea vegetaţiei lemnoase. De asemenea, este analizată evoluţia cadrului vegetal
specific oraşului, pornind din secolul al-XX-lea şi continuând până în prezent.
Ultima secţiune reprezintă o sinteză a ideilor rezultate, în care sunt sugerate anumite
concluzii formulate în urma realizării acestei lucrări.
2.
Elemente conceptuale privind noţiunea de peisaj
2.1. Definirea termenului de peisaj geografic
Peisajul geografic reprezintă un concept interdisciplinar, o rezultantă a factorilor naturali şi a
celor sociali, fiind supus în permanenţă modelărilor naturale şi socio-culturale. Peisajul este
dependent de noţiunea de mediu, acesta devenind partea materială a mediului ce manifestă şi un
caracter funcţional imprimat de factorii energetici, mecanici, trofici, această componentă
funcţională fiind numită ecosistem. Astfel, din punct de vedere ecologic, peisajul va fi reprezentat
de o diversitate de ecosisteme ce interacţionează.
Conceptul ştiinţific de peisaj a fost introdus în geografie în secolul al XIX-lea de către Al.
von Humboldt (1769-1859) şi este studiat de trei discipline ştiinţifice: ecologia peisajului,
arhitectura şi geografia peisajului. Termenul de peisaj reflectă „o porţiune dintr -un spaţiu, este un
rezultat al interacţiunii în timp şi spaţiu între mediul fizic iniţial şi acţiunea omului ... la care se
adaugă dimensiunea istorică, scara şi organizarea vieţii umane, precum şi dezvoltarea acesteia
descriind entitatea rezultată ca un produs spaţio-temporal dinamic” (Paraschiv, 2011). ”Evoluţia
spaţio-temporală a peisajului este rezultatul (output-ul) tuturor in-put-urilor de natură abiotică,
biotică şi antropică, analizate sistemic sau individual, transmise direct, în lanţ sau în cascadă.
Viteză de răspuns a sistemului este determinată de foarte mulţi factori precum: magnitudinea
impulsurilor din in-put, durata, persistenţa, extinderea spaţială, inerţia şi starea de absorbţie a
receptorilor. Sensibilitatea sistemului la anumite impulsuri de modificare bruscă dimensionează
parametrii dinamici” (Bojoi, 1986, citat de Paraschiv, 2014).
2.2. Scurt istoric cu privire la conceptul de peisaj geografic
Termenul de peisaj este introdus de către Al. Von Humboldt, încă din secolul al XIX-lea.
Acesta realizează prima clasificare peisagistică în funcţie de omogenitatea asociaţiilor vegetale.
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Stabilirea complexului fizico-geografic/ landşaftic pentru fiecare loc este numit după Haase (1964),
citat de Comşea (2008), ecologia peisajelor (fig. 1).

Figura 1. Modelul peisajului în context ecologic (prelucrare după Zonnenveld J.,1972, citat de Comşea M., 2008, p. 12)

Termenul de paysage a fost introdus de şcoala franceză, iar cel de landscape de către cea
anglo-saxonă. Aceştia au fost ulterior preluaţi de către alţi geografi din majoritatea statelor lumii. În
încercarea de a defini un model de organizare naturală a componentelor teritoriale (dovedite în sens
fizic, biologic, social), şcoala americană lansează un nou concept de ecologie al peisajului, şi anume
landscape ecology.
2.3. Tipuri de peisaje şi componentele acestuia
La nivelul planetei Pământ, diversitatea peisajelor este determinată de distribuţia inegală a
elementelor abiotice şi a celor biotice. Prin urmare, în funcţie de aspectele reliefului, pot exista
peisaje de munte, podiş, deal, câmpie etc. Vegetaţia poate influenţa direct apariţia peisajului de
pădure, stepă, silvostepă, tundră ş.a.m.d., în timp ce apa diversifică peisajele în peisaje lacustre,
litorale, marine, glaciare etc.
Activitatea umană reprezintă un factor important în impunerea peisajelor, determinând
apariţia peisajelor industriale, rurale, turistice, etc. La modul general, acestea se pot împărţi în două
mari categorii: peisaje naturale (cu o intervenţie minoră a omului) şi peisaje artificiale (unde omul
şi-a pus acut amprenta asupra elementelor naturale), categorie în care este inclus şi peisajul urban.
Peisajele se pot clasifica în funcţie de dinamica acestora în (după Ielenicz, Comănescu,
2005):
- peisaje aflate într-un echilibru stabil (biostazie) – porţiuni din pădurea amazoniană;
- peisaje în care starea de echilibru este marcată de intervenţia antropică (rhexistazie) - zonele
montane cu exploatări forestiere.
- peisaje puternic antropizate (parastazie) caracteristice celor industriale, agricole, aşezări omeneşti;
Elementele componente ale peisajului sunt: relieful, vegetaţia şi rezultatele activităţii umane.
Caracterizarea unui peisaj se face atât prin „descrierea geografică” G.Vâlsan (1929), cât şi prin alte
activităţi tehnico-ştiinţifice, cum ar fi: analiza hărţilor topografice, înregistrări şi măsurători pe
teren, studiul aerofotogramelor, planurilor şi ortofotoplanurilor, utilizarea programelor informatice
de analiză S.I.G., fotografii spaţiale şi/sau artistice etc. ( Paraschiv, 2014).
- 144 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
2.4. Etape ale analizei şi interpretării peisajului geografic
Etapele de lucru în cadrul analizei şi interpretării peisajului geografic sunt (Popescu A. C.
2010) :
identificarea elementelor componente ale peisajului şi analiza acestora conform
planurilor delimitate.
- determinarea elementelor componente ale unui peisaj;
- identificarea ponderii acestora în structura ansamblului;
- dinamica şi modelarea eterogenităţii taxonomice actuale şi viitoare, a realităţii pe care o
percepem la un moment dat.
3.
Date şi metodologie folosite
Pentru analiza datelor care să evidenţieze cauzele care au dus la modificarea peisajului
vegetal din municipiul Iaşi şi efectele asupra mediului natural şi antropic, în funcţie de
disponibilitatea datelor, am considerat următorii indicatori:
- rata de creştere a PIB şi valoarea PIB/locuitor înregistrate în România, la nivel naţional şi
regional, pentru cele opt regiuni de dezvoltare;
- emisiile totale de gaze cu efect de seră;
- spaţiul artificial, la nivelul regiunii Nord-Est şi a judeţelor din această regiune (Iaşi, Bacău,
Neamţ, Botoşani, Suceava, Vaslui). Spaţiul artificial este un indicator format prin însumarea
indicatorilor „Căi de comunicaţii şi căi ferate” şi „Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi”.
„Căi de comunicaţii şi căi ferate” se referă la terenurile ocupate de drumuri de interes
naţional, judeţean, local, străzile din localităţile urbane şi rurale, căile ferate. „Terenuri
ocupate cu construcţii şi curţi” se referă la terenurile cu diverse utilizări şi destinaţii: clădiri,
curţi, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, exploatări miniere, cabane, schituri, terenuri
de sport, cimitire, locuri de depozitare, fâşia de frontieră.
În demersul metodologic am folosit mai multe surse de informare:
- date preluate de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică din România;
- documentare folosind materiale scrise (presa scrisă, cărţi redactate pe această temă), cât şi
audio şi video (radio, televizor, persoane din diverse instituţii ale statului).
Mijloacele de informare folosite sunt:
- observare directă a fenomenului în natură;
- observarea fenomenului în mod indirect;
- studiu individual în biblioteca personală şi în biblioteca şcolii;
- navigarea pe diferite site-uri de ştiri ce abordează acest subiect;
- discuţii cu profesori din domeniu.
Metodele de cercetare folosite în lucrare sunt metode descriptive de analiză şi prelucrare a
datelor. De asemenea, am realizat hărţi în scopul evidenţierii diferenţelor privind aspectul oraşului
Iaşi dintre perioada secolului al XX-lea şi perioada actuală. Astfel, am evaluat din punct de vedere
estetic peisajul oraşului Iaşi. În plus, am realizat grafice şi diagrame pentru a reliefa evoluţia
indicatorilor economici şi de dezvoltare durabilă.
4.
Evoluţia peisajului vegetal în oraşul Iaşi după anul 1990
4.1. Etape în evoluţia modificării peisajelor
Cele mai importante etape în evoluţia principalelor modificări ale peisajelor vegetale din
oraşul Iaşi după anul 1990 pot fi structurate astfel:
-
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prima etapă corespunde primilor ani după Revoluţia din 1990, când oraşul a cunoscut schimbări
structurale profunde. Datorită dezvoltării economice ce a succedat perioada comunistă, Iaşul
anilor '90 a suferit modificări profunde din punct de vedere administrativ, cultural, economic,
social şi nu în ultimul rând, peisagistic.
 a doua etapă corespunde perioadei de după aderarea României la Uniunea Europeană, respectiv
după anul 2007. Acest lucru a oferit posibilităţi multiple oraşului Iaşi de a implementa diverse
proiecte europene, menite să ducă la modernizarea spaţiu urban. În această etapă, putem distinge
două sub-perioade, respectiv: 2007-2009 (Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere
Iasi ) şi 2009-2015 (Proiecte prioritare P.O.Sp. Sud-Est European).
4.2. Factori de influenţă asupra modificărilor mediului
a. Factori economico-sociali
După anul 1990 şi intrarea României în Uniunea Europeană s-a înregistrat un proces de
creştere a nivelului de dezvoltare economică şi socială, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional.
Reprezentarea ratei de creştere a PIB/loc. În România în perioada 2000-2014 este realizată în Figura
2.

Figura 2. Rata de creştere a PIB în România în perioada 2000-2014 (%, anul precedent=100)
*Sursa: Prelucrat după datele Institutului Naţional de Statistică, www.insee.ro

După cum se observă, rata de creştere a PIB/loc. a cunoscut o creştere susţinută în România
până în anul 2009, când datorită crizei economice actuale s-a înregistrat o reducere a PIB/loc. cu
18% faţă de anul precedent (fig. 2). La nivel regional (RDNE), evoluţia PIB/locuitor în perioada
1999-2010 este prezentată în fig. 3, fiind cel mai redus la nivel național.
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Figura 3. Evoluţia PIB/locuitor pe regiuni ale României în perioada 1999-2010 (lei/loc.)
*Sursa: Prelucrat după datele Institutului Naţional de Statistică, www.insee.ro

Diagrama reprezentată în figura 3 evidenţiază o creştere susţinută a PIB/locuitor pentru
regiunile din România. Ritmul de creştere a fost însă diferit de la o regiune la alta: regiunea
Bucureşti-Ilfov, care include şi capitala ţării, Bucureşti, a înregistrat un ritm mai ridicat faţă de toate
celelalte regiuni. Regiunea Nord-Est, din care face parte şi judeţul Iaşi, se caracterizează prin cel
mai redus PIB/locuitor.
b.
Factori politici
Aceştia se referă la aderarea României la Uniunea Europeană, care, prin intermediul
fondurilor şi proiectelor europene, a favorizat şi determinat producerea unui număr mare de
schimbări în peisajul urban. Astfel, aprobarea unor proiecte precum Proiectul Palas –unde pe terasa
de versant a Bahluiului a fost unul din cele 5 amplasamente ale grădinii botanice ieşene-, al tăierii
abuzive a teilor de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi toaletării arborilor din parcurile şi scuarurile
oraşului a cauzat distrugerea unui număr important de spaţii verzi şi drept consecinţă a dus la
modificări substanţiale în cadrul compoziţiei aerului, a nivelului apei subterane şi nu în ultimul
rând, al calităţii vieţii oamenilor.
4.3. Principalele modificări ale peisajului vegetal în oraşul Iaşi în ultimii ani –
artificializarea excesivă a mediului
Datorită tăierii teilor de pe Ştefan cel Mare, peisajul a suferit numeroase modificări, cele mai
vizibile fiind cele de ordin estetic şi al schimbului de enegie din natură (umiditatea aerului, aerosoli,
temperatură, confort urban etc). Imaginea teilor (Tillia cordata și Tillia tomentosa – foto 1) a fost
înlocuită de cea a salcâmilor japonezi (Sophora japonica var. nana – foto 2), specie care, datorită
lipsei ramificaţiilor nu conferă umbră, determinând încălzirea excesivă a asfaltului și pavajului
pietonal şi, implicit, creşterea temperaturii. Pe timpul marilor călduri, populaţia urbană va trebui să
se adapteze unui climat sufocant, fiind privaţi în acest spaţiu central de prezenţa şi răcoarea umbrei
unor copaci ce deţin un coronament bogat.
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Foto 1. Foto 2. Modificarea peisajului urban pe bulevardul Ștefan cel Mare în ultimii ani

4.4. Efecte ale modificării peisajului vegetal
Modificarea peisajului vegetal a determinat creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră şi
creşterea spaţiului artificial. Reprezentarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional (fig
4), ne indică, după anul 2007, o reducere a emisiilor.

Figura 4. Emisii totale de gaze cu efect de seră, exclusiv LULUCF (echivalent CO2)
*Sursa: Prelucrat după datele Institutului Naţional de Statistică, www.insee.ro

Aceasta poate fi explicată prin faptul că, atât la nivel european, cât şi naţional, s-au adoptat mai
multe măsuri în acest sens. La nivel european, prima iniţiativă politică în domeniul adaptării la
efectele schimbărilor climatice s-a concretizat în adoptarea de către Comisia Europeană la 29 iunie
2007 a documentului "Cartea verde privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Europa:
opţiuni pentru acţiuni UE". Ca membru al Uniunii Europene, România a încercat transpunerea în
legislaţia naţională a Directivelor Comisiei Europene din domeniul mediului, adoptând în anul 2005
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice (SNSC) şi Planul Naţional de
Acţiune pentru Schimbările Climatice (PNASC).
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Evoluţia spaţiului artificial la nivel naţional ne indică valori medii mari, cuprinse între 1,1 4% pentru județul Iași (fig. 5).

Figura 5.

La nivelul judeţelor din regiunea Nord-Est, reprezentarea părţii spaţiului artificial ieșean este
redată în fig. 6, unde observăm tendința de creștere constantă depășind valoarea de 29000 ha
(2013).

Figura 6. Evoluţia spaţiului artificial în judeţele din regiunea Nord-Est în perioada 2005-2013 (hectare)
*Sursa: Prelucrat după datele Institutului Naţional de Statistică, www.insee.ro

În cazul oraşului Iaşi, remarcăm o creştere a spaţiului artificial cu precădere după anul 2012
când au fost implementate mai multe proiecte europene de dezvoltare.
În cele două hărţi ilustrate de mai jos se realizează o radiografie a diferenţelor peisajului
urban, dintre Iaşul secolului al-XX-lea şi cel al secolului XXI. Dacă în prima etapă se observă o
abundenţă a peisajului vegetal (fig. 7), în perioada următoare se vede clar o dezvoltare a peisajului
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antropic în detrimentul covorului vegetal ce şi-a restrâns considerabil suprafaţa (fig.8). Odată cu
modernizarea oraşului, zona verde a fost treptat exploatată, fiind treptat înlocuită de construcţii
administrative, rezidenţiale, culturale şi comerciale. Aceste hărţi au fost realizate în scopul ilustrării
diferenţelor estetice între trecut şi prezent.

Figura 7. Peisajul urban al Iașului la începutul secolului al XX-lea
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Fig. 8 Peisajul urban al Iașului, în anul 2015

Unul din principalele efecte ale tăierii abuzive a teilor de pe bulevardul Ştefan cel Mare este
ridicarea nivelului apei subterane. Acest fenomen poate fi înţeles prin prisma faptului că teii
consumau mai multă apă pentru realizarea procesului de transpiraţie decât actualii salcâmi japonezi.
Dacă luăm în considerare o valoare medie individuală de 6.333 litri de apă/ arbore/ an consumată pe
bulevardul Ştefan cel Mare, atunci avem: 6,333 mc apă/ an x 141 tei maturi = 893 mc apă/ an. Dacă
facem acelaşi calcul pentru salcâmul japonez, cu puţinele şi scurtele lui ramificaţi, atunci rezultă:
0.013 mc apă/ an x 141 salcâmi japonezi = 1.833 mc apă/ an! Aşadar, efectul desecării naturale
dintre teii tăiaţi şi salcâmii actuali este de aproape 500 de ori mai mic în zilele noastre. Efectul
natural imediat este ridicarea nivelului apei subterane şi a franjului capilar de 4/5 metri (teren foarte
argilos!).
5.
Concluzii
Studiul realizat a evidenţiat faptul că schimbările structurale majore înregistrate în România
după 1990 au determinat o dinamică accentuată de dezvoltare economică a ţării noastre. Aderarea
României la Uniunea Europeană în anul 2007 a facilitat obţinerea de fonduri europene pentru
realizarea de investiţii majore la nivel naţional şi regional. Aceste investiţii au avut un efect
semnificativ asupra calităţii mediului și asupra modificării peisajului urban.
Odată cu trecerea timpului, oraşul Iaşi a urmat panta normală a modernizării, cu riscul
pierderii continue a spaţiului verde. Acesta a fost îndepărtat în mod agresiv, lăsând loc apariţiei
consecinţelor fireşti şi afectând astfel, pe lângă mediu, pe locuitorii fostei capitale a Moldovei.
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Investiţiile majore realizate în oraşul Iaşi, implementate de cele mai multe ori fără o analiză a
efectelor asupra mediului, au afectat calitatea aerului în municipiu.
Pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii în viitor, propunem realizarea mai multor
proiecte de management a mediului, prin care să fie tratate zonele cu deficit de vegetaţie, precum
cele din cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Păcurari, Nicolina-CUG, Galata, Canta etc. De
asemenea, ar trebui corectate greşelile trecutului prin replantarea teilor de pe bulevardul Ştefan cel
Mare şi, nu în ultimul rând, prevenite proiectele care promovează exploatarea lemnoasă masivă în
proximitatea spaţiului forestier şi de recreere din jurul oraşului Iaşi (Repedea - Bucium, Ciric,
Breazu, Țicău ș.a.).
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Lacul Rediu, rezervație avifaunistică /
The Rediu Lake, the bird reservation
Hrițac Vlad-Andrei4, Gheorghe Lupu1

Rezumat. Lucrarea prezintă un proiect de cercetare multidisciplinar prin care s-au studiat
condițiile geomorfologice, meteorologice, hidrologice și antropice, cât şi impactul acestora asupra
condițiilor de cuibărire a câtorva specii de păsări ce populează zona lacului de acumulare Rediu și care
prezintă riscul de reducere a numărului de exemplare sau sunt pe cale de dispariție – egreta, sfrânciocul
roșiatic, pescărușul. Schimbările climatice din ultimul deceniu au favorizat apariția în țara noastră a unor
habitate, cu condiții asemănătoare zonelor umede, deltelor, specifice unor păsări migratoare și care din
specii ”în pasaj” prin anumite regiuni ale României au devenit specii ”adoptate” la condițiile climatice și
hidrografice din zonele de deal și podiș din țara noastră. Evaluările făcute în România, în cadrul
Programului Natura 2000, privind stadiul de conservare, arată că habitatele din zonele umede au un stadiu
de conservare ”nefavorabil-necorespunzător„ (”Finanțarea programului Natura 2000 – Investirea în
programul Natura 2000”, SEC 2011). Modificările provocate de comunitate și stadiu de conservare
nefavorabil, au făcut ca populațiile unor specii din aceste habitate să fie afectate iremediabil și / sau să-și
schimbe locația. Obiectivul proiectului a fost acela să readucem la un nivel decent echilibrul natural dintre
faună, vegetaţie și om, să promovăm responsabilitatea şi implicarea socială vis-a-vis de mediu, ținând cont
de faptul că ecosistemul de zonă umedă, oferă un mediu propice populării cu specii de păsări şi animale
acvatice similare celor din deltă sau din luncile unor râuri cu habitate protejate (lunca Jijiei, lunca
Prutului).
Cuvinte cheie: zonă umedă, ecosistem, microrezervație, avifaunistică, comunitate
rurală
Abstract. This paper work presents a multidisciplinary research project that studied the
geomorphologic conditions, the meteorological, hydrological and anthropogenic ones and their impact on
the nesting conditions of several species of birds that inhabit the Rediu lake, the bird species at risk of
reducing in number or endangered – egret, red backed shrike, seagull. In our country, the climate changes
over the past decade have created the opportunity for some habitats, with similar conditions to wetlands,
deltas, specific to migratory birds. These birds species have become from the “in the passage” species
through certain regions of Romania, the “adopted” species to the climatic and hydrographical conditions in
the hills and plateau areas from our country. The assessments made in Romania, in the framework of Natura
2000, regarding the conservation status, shows that wetland habitats have an “unfavorable-inadequate”
conservation status (Financing the Natura 2000 program – Investing in the Natura 2000 program, SEC
2011). The changes caused by the community and the unfavorable conservation status have affect the
population of some species from these habitats to be irreparably affected and /or to relocate. The objective
of the project was to bring back to a correct level the natural balance between fauna, vegetation and the
human being; to promote responsibility and social commitment vis-à-vis the environment, tacking into
account the fact that wetland ecosystem offer a similar environment for birds species and aquatic animals,
similar to those from delta and some protected meadow areas ( the meadow of Jijia or Prut).
4

Elevi la Liceul Teoretic de Informatică ”Gr. Moisil” Iași, str. Petre Andrei, nr. 9, tel: 0232/211826, e-mail:
licinfoiasi@gmail.com. Profesor coordonator Valeriu Vîlcu
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Key words: wetland, ecosystem, bird micro-reservation, rural community.

Tema lucrării reflectă preocupările recente ale elevilor orientate spre studiul impactului
schimbărilor climatice din zonele periurbane asupra ecosistemelor acvatice din apropiere. Lucrarea
prezintă un proiect de cercetare multidisciplinar prin care s-au studiat condițiile geomorfologice,
meteorologice, hidrologice și antropice, cât şi impactul acestora asupra condițiilor de cuibărire a
câtorva specii de păsări ce populează zonele umede din Moldova, care prezintă riscul de reducere a
numărului de exemplare sau sunt pe cale de dispariție – egreta, sfrânciocul roșiatic, pescărușul.
Ideea cercetării zonelor umede din orizontul local, a venit după participarea unui echipaj din
liceu, la Proiectul SINCRON ”Sistem Integrat de Management și Conștientizare în România a
Rețelei Natura 2000” în luna octombrie 2013. Proiectul nostru urmărește realizarea unui document
suport pentru promovarea unei viitoare arii protejate avifaunistice, precum și promovarea unor
activități de conștientizare a comunității locale (din comuna Rediu), deoarece numeroase zone
umede din România care adăpostesc specii rare de floră și faună sunt amenințate de presiunea
urbană și modificările geomorfologice provocate de om. Proiectul SINCRON, implementa
Directiva privind păsările pentru perioada 2007-2012 – ”Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului European din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice”,
și Directiva privind habitatele – ”Directiva 92/43/CEE a Consiliului European din 21 mai 1992
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică”, asigurându-se
conservarea și utilizarea durabilă a unor zone foarte valoroase din punct de vedere al biodiversității.
Fiind o temă abordată într-o perspectivă multidiciplinară, proiectul a realizat o sinteză a factorilor
biologici, fizici, chimici și geografici ai acestui ecosistem şi o încercare de recreere a unui laborator
interdisciplinar în natură sub forma unei microrezervații avifaunistice, cu sprijinul personalului
responsabil din cadrul Administrației Bazinale de Ape Prut-Bârlad, a Agenției pentru Protecția
Mediului Iași și a specialiștilor de la Acumularea / Cantonul hidrografic Rediu.
Scopul proiectului a fost acela de a informa și sensibiliza comunitatea rurală din zona Rediu
și opinia publică, asupra importanței conservării particularităților acestei arii care are un mare
potențial să devină una dintre cele mai solicitate zone rezidențiale din Iași, având și potențial
turistic. Studiul s-a dorit a fi un semnal de alarmă referitor la formarea unor habitate avifaunistice în
regiuni care până acum un deceniu reprezentau doar zone rurale locuite sau cultivate (cu influență
antropică minimă) și care în ultimii ani reprezintă areale de adăpostire a unor specii pe cale de
dispariție, migratoare sau în pasaj. Extinderea orașului, din ultimul deceniu, construirea ”cartierelor
de vile„ în zonele rurale din apropierea orașului, fară un studiu de impact, amenajarea zonelor de
agrement (zone de pescuit sportiv) doar din necesități financiare, afectează zone naturale din
regiunea periurbană, care merită și trebuie protejate pentru generațiile viitoare.
Echipa angrenată în activitățile de cercetare ale regiunii lacustre Rediu, ale condițiilor de
mediu și a speciilor de păsări ce apar în zona lacului de acumulare, a realizat analize pe mai multe
domenii, complementare studiului mediului lacustru din zonă. Astfel, pe domeniul biologic, a fost
important să se identifice speciile, să se stabilească specia și vârsta (adulți, juvenili, pui), pentru a
pătrunde în fascinanta lume a păsărilor. Acestea au fost studiate într-un mod sistematic și științific și
cu ajutorul doamnei profesor dr. Carmen Gache, din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Biologie, care face parte din Consiliul Director al Societăţii Ornitologice Române.
Studiile realizate în domeniul chimiei, au presupus tehnici de colectare a probelor,
identificarea indicatorilor fizico-chimici necesari pentru determinarea calităţii apei din lac (cu
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sprijinul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”), analiza
substanțelor organice, azotului organic, fosforului total, precum și concentrațiile formelor minerale
ale azotului și fosforului (NH4+, NO3-, PO43-), temperatura și pH-ul. Evaluarea stării ecologice şi
chimice a apei s-a realizat conform Ordinului nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind
clasificarea apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. În cadrul
acestei clasificări a calităţii apei, obiectivele de referinţă indică valorile corespunzătoare clasei a II-a
de calitate.
Din perspectiva fizicii, elevii au observat și identificat variaţiile unor elemente precum
temperatura, presiunea, umiditatea aerului, viteza vântului și nebulozitatea atmosferică din zona
ecosistemului lacului Rediu, au identificat în teren factori ce favorizează fenomenul de colmatare și
formare a insuțelor în zona de vărsare a râului Rediu în lacul de acumulare, au observat debitului
râului și cantitatea de aluviuni în suspensie.
Considerații generale. Lacul Rediu se află pe teritoriul administrativ al comunei Rediu,
relieful zonei aparținând părții sudice a Câmpiei Moldovei, larg vălurat cu interfluvii deluroase și
colinare, cu platouri joase. Altitudinile medii au valori de 125-150 m. Zona se află dominant sub
influența directă a maselor de aer euro-asiatice și mai puțin a curenților nord-vestici, ceea ce
generează un accentuat caracter de continentalism. Temperatura aerului se caracterizează printr-o
medie anuală de 9ºC și o amplitudine anuală a mediilor lunare de 24 † 25ºC. Regimul termic în luna
cea mai rece (ianuarie) cuprinde areale cu temperaturi de -3,3ºC, iar ale lunii cea mai calde (iulie)
de +21,4ºC. Cantitatea medie anuală de precipitații coboară sub 500 mm. Lunile cele mai bogate în
precipitații sunt mai și iunie, uneori iulie, când se realizează până la 75 mm lunar. O caracteristică a
climatului sunt ploile torențiale din sezonul cald.
Caracteristici hidrologice ale complexului hidrografic Rediu. Cele mai multe râuri din
regiune aparţin unei reţele autohtone, cele mai multe au lungimi sub 30 Km, care frecvent seacă
vara. Densitatea reţelei hidrografice permanente variază între 0,3 si 0,6 km/kmp, iar panta medie a
albiilor în dealurile joase şi spre cursul inferior este de 2-5m/km. Scurgerea este puternic influenţată
de cantitatea de precipitaţii, evapotranspiraţie şi alcătuirea litologica. Alimentarea directă la râurile
este formată din: alimentarea subterană (10-15 %), din topirea zapezii (40-50 %), restul din
precipitații. Regimul scurgerilor se caracterizează prin ape mari primavara şi viituri la intervale
lungi, precum şi ape mici în a doua parte a verii şi toamna. Scurgerea solidă se face în proporţie de
peste 95 % sub formă de suspensii. În peste 80 % din cazuri, turbiditatea variaza între 1000 și 2500
g/mc.

Fig.1. Bazinul hidrografic Rediu (secțiune, harta topografică militară scara 1:25.000, Direcția Topografică Militară)
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Râul Rediu sau râul Fundu Văii (codul râului: XIII.1.15.32.19) este un curs de apă cu
orientare generală nord-vest sud-est , afluent al râului Bahlui. Are o lungime de 8 km și o suprafață
a bazinului de 11 kmp, curgând pe teritoriul Câmpiei Moldovei. Râul Rediu izvorăște din Dealul
Breazu, curgând prin Şaua Rediu, de-a lungul şoselei care leagă municipiul Iași de comuna Rediu;
râul intră în Iași prin cartierul Păcurari, în apropiere de Cimitirul Sfânta Vineri iar apele sale se
varsă în râul Bahlui, în apropiere de Depoului de tramvaie din cartierul ieșean Dacia. Râul este
poluat, pe malurile sale și în albia sa fiind aruncate gunoaie menajere, zidărie, bălegar și peturi
(APAVITAL Iași poluează frecvent râul Rediu cu ape uzate neepurate încărcate cu detergenți și
fosfați )

Fig. 2. Râul Rediu la vărsarea în lacul de acumulare din comuna Rediu (foto Lupu Gheorghe)

Gradul de împădurire relativ redus a bazinului hidrografic Rediu (<20%) conduce la
concentrarea rapidă a scurgerilor de pe versanţi, iar precipitaţiile cu caracter torenţial afectează
bazinul de recepţie al acumulării şi conduce la creşteri ale debitelor la valori maxime în timp foarte
scurt (3,5 ore). În condiţiile ploilor torențiale, turbiditatea medie a râului depaşeşte 2500 g/mc, în
condiţiile unei turbidităţii medii ale râurilor din bazinul Bahluiului de 100 g/mc. În plus, apar şi
fenomene geomorfologice ce afectează valea Rediului: alunecări de teren ce reactivează volume
importante de material, surpări, curgeri de noroi, care participă direct la modelarea versanţilor.
Materialul dislocat ajunge ulterior în râu determinând colmatarea continuă a zonei de contact cu
lacul Rediu şi apariţia unor insuliţe aluvionare în lacul Rediu, deja populate cu vegetaţie şi faună.

Fig. 3. Insuliţe aluvionare populate cu vegetaţie şi păsări (vedere satelitară Google Earth - scara 1:1300 și foto Lupu
Gheorghe)
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Lacul de acumulare Rediu. Lacurile din Câmpia Moldovei sunt în majoritatea lor artificiale
(iazuri), iar în cazuri izolate sunt formate datorită alunecărilor de terenuri și conurilor de dejecție
laterale, având adâncime mică (2-3 m); majoritatea sunt lacuri de apă dulce, dar în Câmpia
Moldovei ele au o mineralizare destul de ridicată. Majoritatea lacurilor de provenienţă antropică
sunt frecvent invadate de vegetaţie hidrofilă (Câmpia Moldovei, lunca Prutului, lunca Jijiei). Scopul
principal al construcţiei lacului, îl constituie atenuarea debitelor de viitură, apărarea de inundaţii a
cartierelor Păcurari şi Canta, cât şi a celorlalte obiective economice şi ştiinţifice din zonă. De altfel
cuveta lacului Rediu poate fi utilizată şi pentru irigaţii, piscicultură şi acvacultura.

Fig. 4. Lacul de acumulare Rediu (vedere satelitară / vizualizare înclinată Google Earth, scara
1:4000 și foto Lupu Gheorghe)

Specii avifaunistice identificate. Suprafeţele acoperite de stuf din cuprinsul lacului de
acumulare, de pe cursul inferior al râului Rediu, conferă acestei zone caracterul unei adevărate
delte în miniatură. Aici există un habitat umed favorabil refugiului şi cuibăritului păsărilor. Situl
este important pentru iernat pentru rațe, gâște, nagâți, etc.
În perioada de migrație situl găzduiește mai mult de 200 de exemplare de păsări de baltă,
fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. Dintre cele 20 de specii identificate în raza lacului de
acumulare, 11 îşi fac cuiburile aici iar 9 sunt specii în pasaj. Între ele se remarcă: rața mare – 90100 exemplare, nagâți – 4 exemplare, pescăruși – 6 exemplare, alături de codobatura albă (adulți și
pui), sfrâncioc roșiatic, fluierar cu picioare verzi, fluierar de zăvoi, corcodel mic, lișițe, egrete,
lebede. De asemenea, au fost identificate și 4 specii care sunt menționate în Directiva Consiliului
79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva 2009/147/CE a
Parlamentului European și a Consiliului Europei privind păsările pentru perioada 2012-2017, prin
care se urmărește ” o stopare a pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din
UE până în 2020 și refacere a acestora în măsura posibilului”, fiind vorba de egretă - A026
Egretta garzetta 30-50 p, A027 Egretta alba 30-40 p, barza - A031 Ciconia ciconia 2500-5000 I,
pescărușul - A177 Larus minutes 20-30 p, sfrânciocul roșiatic - A338 Lanius collurio 30-40 p, A339
Lanius minor 30-40 p. Există și o serie de specii protejate prin Convenția privind conservarea
speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979, între care pescărușul,
egreta sau barza. Păsările nu reprezintă un pericol pentru fauna piscicolă, întrucît majoritatea nu
sunt ihtiofage.
Concluzii. Evaluările făcute în România, în cadrul Programului Natura 2000, privind stadiul
de conservare, arată că habitatele din zonele umede au un stadiu de conservare ”nefavorabilnecorespunzător„ (”Finanțarea programului Natura 2000 – Investirea în programul Natura 2000”,
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SEC 2011). Modificările provocate de comunitate și stadiu de conservare nefavorabil, au făcut ca
populațiile unor specii din aceste habitate să fie afectate iremediabil și / sau să-și schimbe locația.
Obiectivul proiectului este să readucem echilibrul natural dintre faună vegetaţie și om, să
promovăm responsabilitatea şi implicarea socială vis-a-vis de mediu, ținând cont de faptul că
ecosistemul de zonă umedă, oferă un mediu propice populării cu specii de păsări şi animale acvatice
similare celor din deltă sau din luncile unor râuri cu habitate protejate (lunca Jijiei, lunca Prutului).
De asemenea, trebuie făcută o evaluare a mărimii / amplitudinii efectelor care pot să apară la
nivelul speciilor sau habitatului în cazul intervenției antropice, trebuie determinată sensibilitatea
habitatelor cu speciilor de faună sălbatică și trebuie evaluată vulnerabilitatea sitului/speciilor la
factori antropici specifici unei zone de agreement din apropierea orașului.
Până când demersurile noastre vor fi vizibile, împreună cu comunitatea locală și Agenția
pentru Protecția Mediului Iași, trebuie luate o serie de măsuri, cum ar fi: identificarea potențialelor
pericole pentru mediu lacustru și stabilirea unor măsuri pentru combaterea acestora; accesul
pescuitului numai în locuri stabilite pentru a nu tulbura ecosistemul; identificarea și eliminarea
riscurilor ce pot proven din activitățile agricole; repopularea lacului cu peşti (caras, crap, plătică,
etc); sporirea nivelului de conştientizare și de educare ecologică a populaţiei din zonă cu privire la
măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătăţii populaţiei.
Activităţile derulare de echipa de proiect, vis-à-vis de aceste deziderate, au cuprins: igienizarea
malurilor; curățarea insulițelor existente; protejarea cu ajutorul personalului de la cantonul
hidrologic a stufărișului și păpurișului (pentru stârci, egrete, păsărele mici); realizarea pe lângă
garduri a unor perdele de tufișuri prin plantare; curățarea albiei minore a râului Rediu.
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Această lucrare a fost prezentată la faza națională a Concursului de comunicări
științifice la geografie pentru elevii de liceu, iulie 2015 – Fălticeni
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Aplicaţii gnomonice în realizarea unui cadran analematic corespunzător
latitudinii municipiului Iaşi / Gnomon applications in achieving an appropriate
analematic dial latitude Iasi

Comaniciu Alexandra-Cosmina5

Rezumat. Lucrarea este o abordare interdisciplinară, o aplicație a legității fizicii Pământului și
utilizarea acestor legități în măsurarea timpului de către omenire. Partea practică a lucrării a urmărit
stabilirea utilizării radiației solare directe pentru funcționarea unui ceas în curtea liceului, care
funcționează pe baza bateriilor solare.
Cuvinte-cheie: gnomon, radiație, baterii solare, radiații, ceas solar

Abstract. The work is an interdisciplinary approach, an application of physics lawfulness Earth and use
of legitimate measure time by mankind. The practical part of the work aimed to establish direct use of solar
radiation for the operation of a clock in the schoolyard, which works on solar batteries.
Keywords: gnomon, radiation, solar batteries, radiation, solar clock

1. Evidenţierea progresului tehnologic şi a ingeniozităţii omului, în ceea ce priveşte
problema timpului.
Ceasul (din slavonă časŭ, oră) este un instrument de măsurare a timpului. În mod normal,
termenul "ceas" se referă la un dispozitiv ce indică ora exactă conform unui standard de timp. Prin
extensie, termenul "ceas" se utilizează și pentru dispozitive care recepționează și indică ora exactă
transmisă prin satelit de un dispozitiv aflat la distanță.6
Cadranul solar este un mijloc de măsurare a timpului în funcție de poziția Soarelui.
Modelele obișnuite cum ar fi cadranul solar orizontal, este format dintr-o tijă indicatoare denumită
gnomon și o suprafață gradată cu mai multe linii ce indică orele zilei. În funcție de mișcarea
Soarelui, umbra gnomonului se aliniază progresiv cu liniile marcate, indicând astfel momentele din
zi. Gnomonul este de obicei aliniat cu axa de rotație a Pământului. Prin urmare, el trebuie să indice
spre Nordul geografic și unghiul dintre acul indicator și planul orizontal trebuie să fie egal cu
latitudinea geografică a locului unde se află cadranul solar. Totuși, multe cadrane solare nu respectă
această descriere, și funcționează după principii diferite.7

5

Elev clasa a XI-a, Colegiul Național Iași. Profesor
alexandra_comaniciu@yahoo.com
6
Definiţie preluată de pe: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceas_solar
7
Definiţie preluată de pe: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceas
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Fig. 1 - Ceas solar de grădină

Fig. 2 – Ceas solar din Sighişoara

Scopul lucrării:
Găsirea alternativelor pentru folosirea energiei neconvenţionale în viaţa de zi cu zi.
Motivaţie: Problema timpului este una dintre marile teme discutate în astronomie şi geografie,
lucru ce m-a determinat să cercetez mai mult în această direcţie.
Aspecte ale orizontului local: Un ceas solar, datat probabil din perioada medievală, se găsește la
Mănăstirea Dobrovăț, județul Iași, cel mai probabil din vremea lui Petru Rareș când biserica și
pictura au fost refăcute. Datorită amplasării oraşului Iaşi, în partea de Est a Moldovei (în Câmpia
Moldovei), amplasarea unor ceasuri ce folosesc energia solară ar putea fi avantajoasă atât din punct
de vedere funcţional, economic, dar şi din punct de vedere estetic.

Fig. 3 - Amplasarea judeţului Iaşi pe teritoriul României

Fig. 5 - Harta oraşului Iaşi
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Metode de cercetare folosite: empirice/experimentale, interpretare date şi statistică
a) Folosirea diagramei analemei şi a diverselor programe de calculare a coordonatelor
geografice, în raport cu locaţia stelei Polaris ( una dintre metodele aproximative, viabile în
momentul de faţă, pentru a determina punctele cardinale într-un anumit loc).

Fig. 6 – Coordonatele Colegiului Naţional Iaşi

Fig. 7 - Analema

b) Interpretare datelor privind cantitatea de radiaţie solară medie, dispusă cu aproximaţie pe
întreg teritoriul României, pe o perioadă de timp determinată.

Fig. 8 – Harta solară a României

Fig. 9 - Analema explicată
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c) Folosirea ecuaţiilor de determinare a valorilor distanţei zenitale, a latitudinii, a distanţei
unghiulare a Soarelui şi a timpului în care Soarele se află pe bolta cerească (până a ajunge la
crepuscul), folosind ecuaţia timpului.
Mișcarea aparentă diurnă a Soarelui
Fondul cerului de zi, mult mai strălucitor decât cele mai strălucitoare stele, face ca acestea sa nu
mai poată fi văzute, chiar dacă se află deasupra orizontului; numai Luna poate fi zărită, extrem de
palidă și ștearsă. După răsăritul Soarelui se poate constata deplasarea înceată dar continuă a acestuia
atât "în sus" cât și "la dreapta"."Miezul zilei" este tocmai momentul în care Soarele ajunge "cel mai
sus"; dupa acest moment, Soarele parcurge un drum simetric cu cel de pana acum, coborand spre
dreapta pana cand apune (fig. 8). Punctul cardinal Nord ("miazanoapte"), diametral opus, indica
directia in care se afla Soarele la "miezul noptii".

Fig. 10

Evident, o descriere atât de generală și aproximativă ca aceea de mai sus duce la ideea că, la fel ca
toți aștrii, Soarele este fix pe sfera cerească, participând, ca și aceștia, la rotația diurnă a acesteia ăn
jurul axei lumii. Este primul "model matematic" privind mișcarea aparentă a Soarelui, care se
impune atenției noastre; din acest model rezultă ca mișcarea aparentă a Soarelui ar trebuie sa fie
identică, ăn toate zilele. Dar, la o observare mai îndelungată - și ceva mai atentă - se poate constata
ca în diferite perioade ale anului Soarele se mișcă diferit pe cer, uneori "mai jos", alteori "mai sus";
pentru un observator din emisfera nordică, situația se prezintă ca în figura 9.

Fig 11

În consecință, modelul inițial, al unui Soare "fix" pe sfera cerească și participant la mișcarea diurnă
a acesteia, nu este un model corect, observațiile arătând că poziția Soarelui pe sfera cerească suferă
variații importante în cursul unui an.
Strălucirea Soarelui este prea puternică pentru ochii noștri; putem privi la Soare fără a fi
"orbiți" doar când el se află aproape de orizont, lumina sa fiind în mare parte absorbită și atenuată
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de praful și vaporii din straturile joase ale atmosferei. Or, pentru a ne face o idee cât mai corectă
despre mișcarea aparentă a Soarelui, trebuie sa determinăm - la cât mai multe momente din zi locul pe care-l ocupă acesta pe cer și aici, ca în multe alte cazuri, ingeniozitatea oamenilor a "întors"
în favoarea lor ceea ce parea o circumstanță nefavorabilă. Pornind de la constatarea că umbra unui
obiect este îndreptată mereu de la obiectul respectiv în sens contrar sursei (în cazul de față Soarele),
ei au utilizat pentru determinarea poziției Soarelui pe sfera cerească umbra unui obiect.
Pentru a facilita determinările, ca indicator al mișcării zilnice a Soarelui a fost ales un obiect liniar,
fixat vertical pe o porțiune plană, orizontală, de teren. Înălțimea sa nu are importanță, dar trebuie să
fie cunoscută, pentru a face posibile calculele ulterioare legate de măsurarea umbrei sale.

Fig. 12

Corespondentul grecesc al cuvântului "indicator" este "gnomon", nume sub care acest "instrument
astronomic" s-a răspândit în lumea întreagă. Este important să subliniem faptul că, cu toată
simplitatea sa, gnomonul permite "legarea" unor elemente geometrice esențiale: planul orizontal,
verticala locului și direcția observator - Soare; primul este materializat de terenul din jurul
gnomonului, al doilea de gnomonul însuși, iar direcția observator - Soare este definită de două
puncte: capătul umbrei și vârful gnomonului.

Fig.13

Gnomonul și umbra sa reprezintă două laturi ale unui triunghi numit "triunghi gnomonic" (tr GOG',
în figura 11), acesta este întotdeauna dreptunghic, deoarece verticala locului (gnomonul) este
perpendiculară pe orice dreaptă din planul orizontal, deci pe oricare din "ipostazele" umbrei sale.
Deoarece lungimea lg a gnomonului (OG) este cunoscută din construcție și este mereu aceeași,
pentru determinarea completă a triunghiului gnomonic - la orice moment - este suficientă măsurarea
lungimii lu a umbrei (OG'). Înălțimea unghiulară h a Soarelui (unghiul G' al triunghiului gnomonic)
poate fi determinată pe cale grafică, construind pe hârtie un triunghi asemenea ("redus la scară") cu
cel gnomonic și măsurând cu raportorul unghiul corespunzător. Dar, evident, este mai indicat să
determinăm acest unghi prin calcul, din relația imediată:
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tg h = OG/OG'= lg/lu
Dar gnomonul permite mai mult decât determinarea înălțimii unghiulare a Soarelui la diverse
momente din timpul zilei; direcția umbrei ne dă posibilitatea de a determina unghiul dintre planul
vertical al Soarelui și direcția spre punctul cardinal Sud. Acest unghi se numește - în astronomie azimutul Soarelui; în geodezie, topografie, orientarea turistică etc., azimutul se măsoară de la Nord.
Dar, evident, pentru aceasta este necesar să fi fost determinată în prealabil, o dată pentru totdeauna,
direcția de la punctul ("locul") de observare spre punctul cardinal Sud; această direcție se mai
numește "meridiana locului".

Variația anuală a înălțimii Soarelui la amiază
Înălțimea Soarelui la amiază nu pare sa fie o informație substanțială; totuși, ca și în alte cazuri,
determinarea perseverentă a acestei mărimi, pe perioade mari de timp, a constituit una din
preocupările primilor observatori ai fenomenelor cerești. Figura 13 prezintă un grafic al variației
anuale a înălțimii Soarelui la amiaza, pentru un observator din emisfera nordica, mai precis, aflat la
latitudinea nordica de 45 de grade.

Fig. 14

Cu puncte sunt figurate determinările zilnice, iar curba trasată este menită să completeze perioadele
în care nu s-au putut efectua observații din cauza norilor. Dacă privim cu atenție graficul putem
constata că înălțimea zilnică maximă a Soarelui variază, în decurs de un an, între două valori
extreme. Valorile extreme corespund zilelor (lumina) de lungime extremă dintr-un an; valoarea
medie corespunde datelor când ziua este egală cu noaptea.
Concluzie: Atât noile şi vechile metode de determinare a timpului sunt folositoare şi
convenabile, pentru orice regiune şi pentru orice om, trebuind să se determine doar unele
coordonate fie folosind aparatele de măsură – teodolitul sau sextantul, fie utilizând unele aplicaţii de
pe Internet.

BIBLIOGRAFIE
1. LUNGU, Nicolaie, Pulsaţii stelare -Teorie matematică, 1982, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti
- 165 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
2. MITTON, Jacqueline, Cambridge Illustrated Dictionary of Astronomy, Cambridge University
Press, 2007,Cambridge
3. OLTEANU, Alexandru-Ioan, Astronomie, 2004, Editura Alma Mater,Sibiu
4. PALMER, Andy, YATES, Nigel, Advanced Geography, Edexcel(A), A2 Unit 4, 2005, Hachette
Livre UK, Oxfordshire, UK
5. URECHE, Vasile, Universul, Vol.1 și 2 , 1982, Editura Dacia, Cluj-Napoca
Site-ografie
6. http://www.calculatoare.ha-ha.ro/convertor_coordonate_gps_adresa.php
7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceas
8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceas_solar
9. http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-application/software-products/novas
10. http://www.timeanddate.fasterreader.eu/pages/ro/sunrise-calc-ro.html

Notă
Această lucrare a fost prezentată la faza națională a Concursului de comunicări
științifice la geografie pentru elevii de liceu, iulie 2015 – Fălticeni

- 166 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015

VI. ANALIZE, EVENIMENTE ȘI MANIFESTĂRI
GEOGRAFICE

- 167 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015

Analiza concursurilor școlare geografice cu reflectare națională și
internațională desfășurate în anul școlar 2014-2015 la Iași /
Analysis of school competitions national and international geographical
coverage conducted in the school year 2014-2015 in Iasi

Lesenciuc Mihaela8

Rezumat. Rezultatele concursurilor școlare geografice organizate și desfășurate la Iași, precum și
participarea elevilor ieșeni la concursurile naționale și internaționale de geografice confirmă pregătirea
foarte bună a acestora și rezultatele sau premiile fruntașe obținute, an de an. Și anul școlar 2014-2015 a fost
un an al reconfirmării potențialului ridicat a școlii geografice ieșene.
Cuvinte-cheie: geografie, concursuri școlare, rezultate
Abstract. Results geographic school competitions organized and conducted at Iasi, and student
participation in national and international competitions geographical confirmed their very good preparation
and the results obtained or leading awards every year. The 2014-2015 school year was a year of high school
reconfirmation of potential geographic Iasi.
Keywords: geography, school competitions, results

1. Concursul național de geografie (”Olimpiada”)– faza județeană. A avut loc în data de 15
martie la Școala gimnazială ”Otilia Cazimir” Iași. Au participat, în total, un număr de 50 de
profesori de geografie (Comisia județeană, Comisia de contestații și profesori evaluatori), un
număr de 30 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 207 elevi, număr
comparabil cu cel din anii anteriori. Datele statistice asupra participanților și a rezultatelor
acestora au fost sintetizate în tabelele nr. 1 și 2
Clasa

Nr. elevi
participanţi

Sub 50 p.

50-59,99

60-69,99

p

p

70-79,99 p

80-89,99 p

90-100 p

Clasa a
VIII-a
Clasa a
IX-a

74

19

17

20

11

6

1

30

4

7

5

8

4

2

Clasa a
X-a
Clasa a
XI-a
Clasa a
XII-a

40

1

5

15

12

7

-

21

1

4

7

5

3

1

42

2

11

18

9

2

-

207

27

44

65

45

22

4

Total
8

inspector școlar de geografie la I.Ș.J. Iași. Profesor dr. la Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași. E-mail:
geomihaela2000@yahoo.com
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Tabel nr. 1







Număr de premii acordate:
- premii I - 5
- premii II- 7
- Premii III - 16
Mențiuni - 59
– 42 de unități de învățământ cu premii la etapa județeană
– 47 profesori coordonatori cu elevi premiați la etapa județeană
Unitatea școlară

Profesori coordonatori

Nr.
premii

NEGREA-VĂCĂRIȚA M. – 12
GROZAVU FLORENTINA -10
IANCU SIMONA

22

FISCUTEAN DORIN – 10 /
FISCUTEAN CORNELIA - 8
PAPAGHIUC LIDIA -9 /
LOBODAN ANCA -8

18

LESENCIUC MIHAELA – 4 /
CAZAMIR FLORIN - 11

15
12

ADMINISTRATIV NR. 1 IAȘI

MASTALERU CONSTANTIN7/
VASILIU ANA -5

COLEGIUL NATIONAL ”G.

HRISCU CONSTANTIN – 7 /

12

IBRĂILEANU” IASI
LICEUL TEORETIC ”DIMITRIE
CANTEMIR” IASI

DUMITRAȘCU BOGDAN - 5
DIMITRIU ANCA – 4 /
MOVILĂ ANDREEA – 5
TOBOȘERIU ELENA -2

11

COLEGIUL TEHNIC C.F. ”UNIREA„

MARCU CARMEN SILVIA 4 /

5

ELEFTERIU CRINA - 1
ALEXA GEORGICĂ

5

OLENIC ALINA

5

VÎLCU VALERIU -4 /
ACATRINEI ELENA 1
BOTEZATU MARIANA

5

HADARAG NECOARĂ
MARNELA
PAFTALĂ MĂDĂLINA
TEODORA
STAVARACHE OANA

4

ȘOVA ADRIAN MARIUS

4

COLEGIUL NAȚIONAL ”M.
EMINESCU” IASI
COLEGIUL NAȚIONAL ”C.
NEGRUZZI” IASI
COLEGIUL NAȚIONAL IASI
LICEUL TEORETIC ”AL. I. CUZA”
IASI
COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL
RACOVITA” IASI
COLEGIUL ECONOMIC

PAȘCANI
COLEGIUL DE ARTA ”O. BANCILĂ”
IAȘI
COLEGIUL NATIONAL ”ȘTEFAN
CEL MARE„ HÂRLAU
LICEUL TEORETIC DE
INFORMATICĂ ”G. MOISIL” IAȘI
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
”NICOLAE IORGA” PAŞCANI
LICEUL TEORETIC ”MIRON
COSTIN” IAȘI
șCOALA GIMNAZIALă
”V. COSTACHI” SINEȘTI
LICEUL TEHN. VALEA SEACĂ+
ȘCOLILE GIMNAZIALE TOPILE și
CONȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAXUT+
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POIANA DELENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
COMARNA + OSOI
ȘCOALA ”B.P.HASDEU„ IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEX. CEL
BUN” IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.
SIMIONESCU” IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȚCA
COLEGIUL TEHNIC ”GH. ASACHI”
IASI
LICEUL TEORETIC ”BOGDAN
VODĂ” HĂLĂUCEȘTI
LICEUL TEORETIC ”MIRON
COSTIN” PAȘCANI
LICEUL TEORETIC ”V.
ALECSANDRI” IAȘI
ȘCOALA GIM. ”G. IBRĂILEANU”
TG. FRUMOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GH.
CIOBANU” ANDRIEȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALA GLODENII
GÂNDULUI
COL. TEHN. DE ELECTR. SI TELEC.
”GH. MÂRZESCU” IASI
LICEUL TEHNOLOGIC TĂTĂRUȘI
LICEUL TEHNOLOGIC ”V. M.
CRAIU” BELCEȘTI
LICEUL TEHN. ”HARALAMB
VASILIU ”PODU ILOAIEI
ȘCOALA GIM. ”DIMITRIE
STURDZA” IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
COROPCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION
GHICA” IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OTILIA
CAZIMIR” IASI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPILE
Tabel nr. 2

NANTU DANA

3

AMBROZIE ROZI
CRETU DUMITRU

3
3

TOFAN-VLADEANU

3

GHEORGHE
ISACHE MIHAELA
NEGRU PAULA

3
2

PÂRLEA RADU

2

BURUIANĂ DANIELA

2

PAVEL MIHAELA

2

FRUNZUC VALENTINA

2

VIERIU MIHAELA
CĂTĂLINA
SIMION CRISTINA

2

AMIRONESEI ELENA
DENISA
ALEXA ALEXANDRU

1

2

MIHAI CIPRIAN

1
1

IRIMIA ADINA ELENA

1

PAPAGHIUC VASILE

1

STAVARACHE OANA
MOROSANU GELU

1
1

PAPAGHIUC VASILE

1

HOLIC CATALINA

1

STAVARACHE OANA

1

Olimpiada Naţională de Geografie, aprilie 2015, Cluj Napoca
Lotul Județului Iași compus din 7 elevi de la colegii ieșene (tabel nr. 3), a ocupat locul 8 național
după punctajul total realizat.
Profesor însoțitor Dana Coman - Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași
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Numele şi
prenumele
elevilor

Nr.
crt.

1.

SOLOMON
BIANCA

Clasa
Unitatea
de la
şcolară
care de provenienţă
provin
VIII
COLEGIUL
NAȚIONAL
”C.
NEGRUZZI”
IAȘI
IX

2.
DOBREA
OLIVIA

IX

3.
FOȘALĂU
CRISTIAN
MANUEL

X

4.
DOBOȘ
TEODORA

X

5.

6.

RUSU VICTOR
PINTILESCU
ANDRA MARIA

7.

AMIRONESEI
AURA ELENA

XI

XII

COLEGIUL
NATIONAL
IAȘI
COLEGIUL
NAȚIONAL
”EMIL
RACOVIȚĂ”
IAȘI
COLEGIUL
NAȚIONAL
”C.
NEGRUZZI”
IAȘI
COLEGIUL
NAȚIONAL
”C.
NEGRUZZI”
IAȘI
COLEGIUL
NAȚIONAL
IAȘI
COLEGIUL
NAȚIONAL
IAȘI

Loc ocupat în
ierarhia
naţională

Profesorul
care l-a
pregătit

Nota
obţinută

IANCU
SIMONA

98, 31

Loc 2 (premiul al
II lea)

86,06

Loc 6 (Menţiune)

81,63

Loc 13 (Menţiune
SGR)

91,88

Loc 9 (Menţiune
SGR)

82,13

Loc 28 (menţiune
SGR)

81,31

Loc 23 (menţiune
SGR)

91,31

Loc 14
(menţiune SGR,
calificată la
Olimpiada
Internaţională Moscova)

FISCUTEAN
MIHAELA

LESENCIUC
MIHAELA

IANCU
SIMONA

IANCU
SIMONA
FISCUTEAN
DORIN

FISCUTEAN
DORIN

Tabel nr. 3

Olimpiada Internaţională de Geografie , 10-18 August 2015- Tver (Rusia). Olimpiada
Internaţională de Geografie a reunit peste 150 de concurenţi din 40 de ţări, iar lotul olimpic de
geografie al României a ocupat locul I după numărul medaliilor și locul al II-lea pe naţiuni, după
punctajul cumulat, după naționala Poloniei.
Elevii participanţi au obținut următoarele rezultate:
- medalia de aur a fost obținută de Costin George Dobrin, elev în clasa a XI-a la Colegiul
Naţional ,,Mircea cel Bătrân” din Constanţa
- medalie de argint Elena Aura Amironesei (clasa a XII-a/Colegiul Naţional din Iaşi), care
a fost laureată cu argint şi la ediţia precedentă - prof. coordonator Dorin Fiscutean
- medalie de argint Sonia Adelina Şortan (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „Decebal” din
Deva)
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-medalia de bronz - Lorena Davidel (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „Nicu Gane” din
Fălticeni )
Lotul a fost însoțit de profesorii Cornelia și Dorin Fiscutean, de la Colegiul Național din Iași

2. Concursul geografic național TERRA pentru clasele V-VII (”mica
olimpiadă”), ediția a III-a
A fost organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu Societatea de Geografie din
România şi Editura CD-PRESS, prin revista educaţională Terra Magazin.

ETAPA JUDEȚEANĂ 2015, s-a desfășurat la Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași
 80 de profesori implicați:
 - 10, în etapa de organizare;
 - 40, profesori asistenți ( ajutați de elevi de la Colegiul Național “Garabet
Ibrăileanu” și studenți de la practică pedagogică);
 - 30, de profesori evaluatori.
Clasa a V -a

189

Clasa a VI-a

135

Clasa a VII-a

89

Total

413 elevi

Tabel nr. 4

Unitatea de învățământ

Profesor coordonator

COLEGIUL ”COSTACHE NEGRUZZI” IASI

IANCU SIMONA 24 / IANCU
FLORIN 7
FISCUTEAN MIHAELA 11 /
FISCUTEAN DORIN 13
CUCUTEANU STEFANIA 5
CAZAMIR FLORIN 16 /
LESENCIUC MIHAELA 5
PAPAGHIUC VASILE 5
GROZAVU FLORENTINA 8 /
VĂCĂRIȚA NEGREA
MARGARETA 3 / ACATRINEI
ELENA 11
HADARAG MARNELA

COLEGIUL NATIONAL

C.N.”EMIL RACOVIȚĂ”

C.N. ”MIHAI EMINESCU” IASI

LICEUL ,,MIRON COSTIN,, IAŞI
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Nr.
premii/
31
29

29

22

8
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LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA"
GRIGORE MOISIL" IAȘI

ACATRINEI ELENA ( + 11=19)

8

ȘCOALA ”G. IBRAILEANU” TG. FRUMOS

FRUNZUC VALENTINA 4 /
BORONIA GABRIELA 4
PAVEL MIHAELA 4 /
GIUGASTRU LILIANA 2
ARNĂUTU MIHAELA

8

COMAN DANA 4
RĂDUIANU DANIEL 1
VÎNTU MONICA

5

OLENIC ALINA ELENA

4

ANCA LOBODAN

4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, ŞTEFAN CEL
MARE” DANCU

NECULAU CARMEN

4

SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU CEL
BUN” IASI

CRETU DUMITRU

4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”
IAŞI
C.N. ”GARABET IBRĂILEANU” IAȘI

HOLIC CATALINA

4

DUMITRASCU BOGDAN

3

LICEUL TEORETIC „V.ALECSANDRI ”IAȘI
ȘCOLILE ”GEORGE COȘBUC” +
”VERONICA MICLE” (1+4+2)
LICEUL PEDAGOGIC „ VASILE LUPU” IASI
SCOALA GIMNAZIALĂ RUŞI BELCEŞTI
+SCOALA GIMNAZIALĂ SATU NOU
BELCEŞTI
COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL
MARE” HÂRLAU
LICEUL TEORETIC "AL.I.CUZA" IAȘI

LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” MOVILĂ ANDREEA
IAȘI
TOFAN VLĂDEANU GEORGE
ȘCOALA “I. SIMIONESCU” IASI

6
7

6

3
2

ȘCOALA „ȘT. BARSANESCU” IASI

CUCUTEANU ȘTEFANIA

2

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE
,,UNIREA”
PAȘCANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „V. COSTACHI” SINEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALA GLODENIIGINDULUI
ȘCOALA”ION CREANGĂ” TG.FRUMOS

ELEFTERIU CRINA

2

PAFTALĂ TEODORA
MĂDĂLINA
SIMION CRISTINA

2

IACOB PAVEL

2

ȘCOALA ”I.TEODOREANU” IASI

AMBROZIE ROZI

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȚCA

ISACHE MIHAELA

2

ȘCOALA ”BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”
IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL
SADOVEANU”, PASCANI
LICEUL TEHNLOLOGIC „V.M. CRAIU„
BELCEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL. VLAHUŢĂ” IAŞI

ROMANESCU GABRIELA

1

ARDELEANU RADU

1

MIHAI CIPRIAN

1

AMIRONESEI DENISA

1
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOLĂIEȘTI

TURCU MADALINA

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

NANTU DANA

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI,COM.
POPRICANI
Tabel nr. 5

IVAN ELENA

1

Etapa națională a avut loc la Colegiul Național din Iași, fiind decalată prin decizia MECS în
luna mai. Au participat 19 elevi, iar rezultatele acestora sunt redate în tabelul nr. 6

Clasa
Numele și prenumele

Școala de proveniență

Cojocariu Daniela

Colegiul “ Costache Negruzzi”
Iași

V

Ioniță Andrei Rares

Colegiul National Iași

V

Loc/
clasare

Prof. îndrumător
IANCU SIMONA

Puncte
97

I

91

II

90

II

87

III

85

III

84

Mentiune

80

Mentiune

97

I

91

II

89

III

74

-

70

--

96

I

95

I

90

II

88

III

86

III

80

Mentiune

55

-

FISCUTEAN DORIN

Airinei Carina

Colegiul National Iași

V
FISCUTEAN DORIN

Mocanu Vlad
Gheorghe Ştefan
Tofan Vlad-Andrei
Mihai Camelia
Durea Ştefan
Diaconescu Malina
Plugaru Ştefan
Popa Iulian
Sunguru Denisa
Vameșu Călin
Loghin Ioana
Istrate Tudor
Iftime Izabela
Ionescu David Daniel
Bârliba Andrei

Colegiul Național ”Emil Racoviță” V
Iași

CAZAMIR FLORIN

Liceul Teoretic ,,Miron Costin,,
Iaşi

V
HADARAG MARNELA

Colegiul Național” Mihai
Eminescu” Iași

V

Școala Gimnazială "George
Călinescu" Iași

V

Colegiul Național ”Emil
Racoviță” Iași

VI

Colegiul “ Costache Negruzzi”
Iași

VI

Colegiul Național ”Emil
Racoviță” Iași

VI

Colegiul Național ”Emil
Racoviță”Iași

VI

Colegiul Național” Mihai
Eminescu” Iași

VI

Colegiul “ Costache Negruzzi”
Iași

VII

Școala Gimnaziala ”V. Micle”
Iași

VII

Colegiul “Costache Negruzzi”
Iași

VII

Școala Gimnazială
”V.Micle” Iași

VII

Colegiul Național ”Mihai
Eminescu” Iași

VII

Colegiul Național Iași

VII

GROZAVU FLORENTINA
ARNAUTU MIHAELA
CAZAMIR FLORIN
IANCU SIMONA
CAZAMIR FLORIN
LESENCIUC MIHAELA
ACATRINEI ELENA
IANCU SIMONA
ARNAUTU MIHAELA
IANCU FLORIN
ARNAUTU MIHAELA
ACATRINEI ELENA
FISCUTEAN MIHAELA

Șerban Emanuel

Colegiul Național” Mihai
Eminescu” Iași

VII
ACATRINEI ELENA

Tabel nr. 6
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3. Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu
La faza judeţeană, desfășurată la CCD Iaşi, au fost prezentate un număr foarte mic de lucrări
repartizate pe 3 secţiuni: geografie fizică, geografie umană şi geografia mediului. Unitățile de
învățământ care au trimis elevi la această manifestare au fost Colegiul Național Iași și Liceul
teoretic de informatică ”Gr. Moisil” Iași .
Sesiunea
de
referate
şi
comunicări
ştiinţifice
ale
elevilor
de
liceu,
etapa națională, a avut loc la Fălticeni între 19-24 iulie 2015. Rezultatele obținute de cei 4
elevi sunt redate în tabelul nr. 7.
Profesor
Nr.
Numele si
Colegiul/Liceul
clasa
Rezultat
coordonator
crt.
prenumele
clasament
elevilor
participanți
1

PINTILESCU

Colegiul Naţional

a XIa

Fiscutean
Dorin

ANDRA

Locul 8 din 37,
primul premiu
special al SGR

2

COMANICIU
ALEXANDRA

Colegiul Naţional

a XIa

Fiscutean
Dorin

26 din 36

3

ARHIRE

Colegiul Naţional

a X-a

Fiscutean
Dorin

35 din 42

Liceul teoretic de
informatică ”Gr.
Moisil” Iași

a X-a

Valeriu Vîlcu

28 din 37

ȘTEFANA
4

LUPU
GHEORGHE

Tabel nr. 7

Profesor însoțitor Viorel Paraschiv – Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași
Lucrările competitive trebuie să:
- respecte baremul şi indicatorii de evaluare (se găsesc la inspectorul de specialitate,
responsabilul de cerc metodic, vor fi publicate pe site-ul ISJ)
- să fie structurate în mod logic şi coerent, pe parcursul a 15-20 pagini (cu tot cu hărţi, anexe
sau imagini)
- să facă dovada colaborării dintre elev şi profesorul coordonator
- să precizeze tehnicile şi metodele utilizate în cercetare
- să cuprindă documente grafice şi cartografice
- să cuprindă aspecte originale etc.
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Poziţia în
clasament

Profesor geografie

Premiul obţinut

Obs.

Cozma Tudor Cristian

2

Iordache Silviu

P II-MECS

Calificat
lot lărgit-2

Strugaru Irina Mălina

4

Fiscutean Dorin

M 1- MECS

Calificat
lot lărgit-3

Pipirig Tudor

10

Lesenciuc Mihaela

M7- MECS

Calificat
lot lărgit-7

Corduneanu Vlad
Florin
Creţu Marian Codrin

22

Lesenciuc Mihaela

Menţiune specială

-

35

Fiscutean Dorin

Menţiune specială

-

Diaconu Cristiana
Diana
Buciuleac Catinca
Mara

46

Lesenciuc Mihaela

Menţiune specială

-

80

Fiscutean Dorin

Elev (a)

-

Tabel nr. 8

4. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR “ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” EDIŢIA A XIX-A
Etapa judeţeană s-a desfăşurat la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi, în luna aprilie 2015.
 S-au prezentat 41 elevi din municipiul Iaşi
 7 elevi de la colegiile „Emil Racoviţă”și Național Iaşi (îndrumaţi de profesorii Iordache
Silviu, Mihaela Lesenciuc și Fiscutean Dorin) s-au calificat pentru faza naţională.
Etapa Naţională, 14-18 aprilie 2015, Brașov
 Rezultatele lotului ieşean au clasat judeţul pe locul II după judeţul Constanţa (Tabel 8)
 Au fost acordate :
13 distincţii din partea MECS: 3 premii şi 10 mențiuni
35 de menţiuni speciale ( au fost acordate până la punctajul cumulat de 100 puncte)
Etapa Internațională
 Lotulul lărgit de pregătire pentru Brazilia a inclus:
 3 elevi jud. Iaşi
 3 elevi municipiul Bucureşti
 2 elevi jud. Constanţa
 1 elev jud. Galaţi
 1 elev jud. Hunedoara
 Elevul Cozma Tudor, de la Colegiul Național ”Emil Racoviță”, coordonat la geografie de
prof. Iordache Silviu s-a calificat pentru etapa internațională - 2015.
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5. CONCURSUL NAŢIONAL DE
GEOGRAFIE ”GEOMONDIS”
Ediția a IX-a

Faza regională s-a desfășurat sâmbătă 25 aprilie în organizarea Ligii
Studenților de la Geografie și Geologie (L.S.G.G.) din Facultatea de
Geografie şi Geologie Iaşi, din cadrul Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi, în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi .
Echipele participante în ordinea clasificării finale:
 Colegiul Național Iași
 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași
 Liceul Tehnologic " Nicolae Iorga", Negrești
 Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași
 Colegiul Național "Mihai Eminescu" Iași
 Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu" Iași
 Colegiul Național "Cuza Vodă" Huși, Vaslui
 Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iași
 Liceul Tehnologic "V.M. Craiu " Belcești, județul Iași
 Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași
 Liceul Pedagogic "Vasile Lupu "Iași
 Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" Iași
 Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași.
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Foto 1-3. Aspecte din desfășurarea Concursului ”Geomondis” -2015

Foto 4. Premiul I, la ”Geomondis” – Colegiul Național din Iași

6. Concursul Naţional
„Infogeografic@21”
ediţia a-II-a
25 Februarie 2015
Organizatori:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
Liceul Teoretic„‟ Al. I. Cuza ‟‟ Iaşi
C.C.D. Iași
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Concusul este cuprins în CALENDARUL MINISTERULUI
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE - nr.26365/21.01.2015.
Concursul Naţional „InfoGeografic@21”, ediția a doua, a oferit unui număr de peste 450 de
elevi de liceu oportunitatea de a demonstra însușirea unor solide cunoștințe geografice și, mai
presus de aceasta, abilitate și originalitate în folosirea lor. Concursul oferă, astfel, o modalitate de a
le fi recunoscute elevilor pasionați de geografie dăruirea și eforturile susținute în dorința de a
performa în domeniul geografiei, geografia fiind unul dintre cele mai fascinante şi generoase
domenii ale cunoaşterii care, pe lângă faptul că ne întregeşte cultura şi spiritualitatea, furnizează
soluţii practice în vederea rezolvării multor dezechilibre survenite pe fondul relaţiilor contradictorii
dintre interesele societăţii şi cerinţele propriului său mediu de viaţă.
Acest proiect îşi propune :
- promovarea unei noi mentalități în rândul tinerilor privind motivarea învățării inter și
transdisciplinare prin corelarea geografiei cu informatica;
- trezirea interesului elevilor pentru competiție prin exersarea abilităților digitale în domeniul
geografiei, folosind un mijloc modern, interactiv (la distanță) și anume o platformă on-line
creată special de către I.S.J. Iași și școala coordonatoare. Spiritul de competiție va fi cu
atât mai mare cu cât elevii concurenți vor fi liceeni din toată ţara și din Republica Moldova.
- promovarea, în rândul tinerilor, a educației prin și pentru geografie, a unor atitudini active în
legăură cu ceea ce „datorăm” respectiv ceea ce ”luăm” lumii înconjurătoare.
La concurs s-au înscris elevi din 29 localităţi, 16 judeţe participante.
Date statistice
 62 de profesori-coordonatori
 10 profesori propunători de subiecte
 11 profesori evaluatori
 463 de elevi participanți, din care un număr de 80 de elevi au obținut premii și 148 mențiuni
și mențiuni speciale
CONCURSUL NAŢIONAL “INFOGEOGRAFIC@21” , EDIŢIA a-II-a , 25 FEBRUARIE 2015
CLASA

NR.PARTICIPANŢI

Între 50 şi
59,99 p

Între 60 şi
69,99 p

Între 70 şi
79,99 p

Între 80 şi
89,99 p

Între 9 şi 10

Sub 5 p

a-IX-a

118

8

7

24

43

29

7

a-X-a

102

3

3

12

19

48

17

a-XI-a

126

1

6

5

34

48

32

a-XII-a

117

3

12

7

17

56

22

Total

463

15

28

48

113

181

78

Sub 70 p - 91 elevi

- 19,66%

PREMII : Marele Premiu – 4
Premiul I

- 14

Premiul II - 24

Peste 70 p - 372 elevi - 80,34%
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Premiul III

-

38

Menţiuni

-

86

Menţiuni speciale - 62
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Imagini din desfășurarea concursului la Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași și Colegiul Național ”Nicolae Titulescu”
Slatina

Concluzie:
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Excelenţa în geografie – aurul muncii în echipă/
Excellence in Geography –teamwork gold
Chifu Cecilia 9

Rezumat: În perioada 11-17 august 2015, s-a desfăşurat la Tver, în Rusia, a XII-a ediţie a
Olimpiadei Internaţionale de Geografie. Lotul României, coordonat de profesorii Cornelia şi Dorin
Fiscutean, de la Colegiul Naţional din Iaşi, a fost clasat pe locul I pe naţiuni, după numărul medaliilor.
Participanţii au susţinut pe parcursul competiţiei 4 probe, în limba engleză: o probă teoretică, două probe
practice şi una multimedia, din 6 domenii ale geografiei. Toţi cei patru elevi români au obţinut medalii:
Dobrin George Costin, de la ColegiulNaţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa – medalie de aur,
Amironesei Aura Elena, de la Colegiul Naţional din Iaşi– medalie de argint, Şortan Sonia Adelina, de la
Colegiul Naţional “Decebal” din Deva – medalie de argint, Davidel Lorena, de la ColegiulNaţional “Nicu
Gane” din Fălticeni – medalie de bronz. Rezultatele excelente sunt rodul unei munci constante, a tenacităţii
şi pasiunii pentru geografie a elevilor, dar şi al aplicării unei strategii de pregătire eficientă şi o bună
cunoaştere a tehnicilor de lucru de către profesorii coordonatori.
Cuvinte-cheie: geografie, performanță, olimpiadă internațională
Abstract. The 12th edition of the International Geography Olympiad washeld in Tver, Russiabetween
11- 17 August, 2015. The Romanian team, coordinated by Cornelia and Dorin Fiscutean, Geography
teachers at National College of Iaşi, won 1st place in the National Team competition. The event included 4
trials in English: a theoretical test, two field work tests and a multimedia one, covering 6 Geography fields.
All four Romanian students were awarded individual medals: Dobrin George Costin, from Mircea cel
Bătrân National College of Constanţa – gold medal, Amironesei Aura Elena, from National College of Iasi –
silver medal, Şortan Sonia Adelina, from Decebal National College of Deva – silver medal, Davidel Lorena,
from Nicu Gane National College of Fălticeni – bronze medal. These excellent results are rooted in the
students’ constant work, tenacity and passion for Geography, supported by an efficient preparation strategy
applied by the coordinating teachers and their solid knowledge of scientific work techniques.
Keywords: geography, performance, International Olympiad

Ne-am obişnut ca în ultimii ani România să fie reprezentată la Olimpiada Internaţională de
Geografie (iGeo) de un lot excelent care să se situeze în finalul competiţiei pe primul loc. Ne bucură
şi ne emoţionează, în acelaşi timp, rezultatele obţinute de aceşti elevi excelenţi şi profesorii lor
minunaţi. La a XII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Geografie, desfăşurată la Tver, în Rusia,
în perioada 11-17 august 2015, lotul României s-a clasat pe locul I pe naţiuni, ca număr de medalii
şi pe locul II, ca punctaj, după Polonia. Coordonaţi de profesorii Cornelia şi Dorin Fiscutean, de la
Colegiul Naţional din Iaşi, participanţii au susţinut pe parcursul competiţiei 4 probe în limba
engleză: o probă teoretică, două probe practice şi una multimedia. Din cele 12 domenii ale
geografiei pe care echipele le-au pregătit temeinic, probele au vizat, de această dată, 6 domenii.

9

Profesor și director adjunct la Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi. E-mail: ceciliachifu@yahoo.com
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Anul acesta au participat la Olimpiada Internaţională de Geografie 160 de elevi din 40 de
ţări şi regiuni: Argentina, Armenia, Australia, Belarus, Belgia, Bolivia, Brazilia, Cehia, China Beijing, China – Hong Kong, China – Macao, China – Taipei, Croația, Danemarca, Estonia,
Filipine, Finlanda, Indonezia, Japonia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Mexic, Mongolia,
Muntenegru, Noua Zeelandă, Nigeria, Olanda, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Romania,
Rusia, Serbia, Singapore, Slovacia, Slovenia, SUA, Thailanda, Turcia, Ungaria, iniţial, înscriindu-se
la competiţie 41 de echipe. Fiecare echipă naţională a fost alcătuită, în conformitate cu
Regulamentul Olimpiadei Internaționale de Geografie, din 4 elevi și 2 coordonatori (team leaders) –
foto 1-.
Toţi cei patru elevi români au obţinut medalii: Dobrin George Costin, de la ColegiulNaţional
“Mircea cel Bătrân” din Foto 1. Lotul olimpic al României, la iGeo 2015.(Foto Dorin Fiscutean)
Constanţa, clasa a XI-a –
medalie de aur, Amironesei
Aura Elena, de la Colegiul
Naţional din Iaşi, clasa a XII-a
– medalie de argint, Şortan
Sonia Adelina, de la Colegiul
Naţional “Decebal” din Deva,
clasa a XII-a – medalie de
argint, Davidel Lorena, de la
Colegiul Naţional “Nicu Gane”
din Fălticeni, clasa a XII-a –
medalie de bronz.
Ce se află în spatele
medaliilor obţinute? Se află o planificare temeinică pe termen mediu şi lung, o viziune asupra
viitorului, pe care aceşti copii, împreună cu profesorii lor și familiile lor, le construiesc prin multă
muncă, perseverenţă, tenacitate, pasiune, sacrificii şi o bună coordonare a echipei. Pregătirea lotului
olimpic s-a realizat la Iaşi, sub coordonarea profesorilor Cornelia şi Dorin Fiscutean. Cristalizarea
echipei reprezentative s-a desfăşurat în perioada 26 iulie – 4 august, rezultatele excelente fiind rodul
aplicării unei strategii de pregătire eficientă, o bună cunoaştere a Regulamentului competiţiei şi a
tehnicilor de lucru specifice de către liderii echipei.
Din discuţia purtată cu domnul professor Dorin Fiscutean, aflăm că elevii au fost foarte
serios conectaţi, atât la activităţile de pregătire premergătoare competiţiei, cât şi pe parcursul
perioadei de derulare a olimpiadei, au fost deosebit de dornici de a concur şi de a obţine medalii.
Sigur, şi-au pus amprenta şi emoţiile, dorul de casă, atmosfera efervescentă, rezultată din
interacţiunea cu ceilalţi participanţi, la fel de dornici şi competitivi. Pregătirea ştiinţifică şi
psihologică a elevilor s-a consolidate întimp, elevii având la active un palmares impresionant, la
nivel naţional şi internaţional, precum şi preocupări multiple în domenii complementare geografiei.
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Toţi membrii echipei s-au
Foto 2. Dobrin George Costin – în mijloc. (Sursa: http://igeo2015.com/)
manifestat în mod exemplar.
S-a remarcat, totuşi, după
cum o arată medaliile
obţinute,
elevul
Dobrin
George Costin, de la
Colegiul Naţional “Mircea
cel Bătrân” din Constanţa
(foto 2), prin siguranţa de
sine, stăpânirea conţinutului
ştiinţific, prin abilităţile de
comunicare, viziunea în
spaţiu,
analiza
şi
interpretarea
informaţiilor
geografice.
Olimpiada
Internațională de Geografie
(iGeo) este un concurs anual, începând din 2012 (până în acest an, se desfăşura o dată la doi ani),
adresat celor mai buni elevi cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani, din toată lumea. Elevii selectaţi să
reprezinte țările lor participă cu mult entuziasm, fiind promovaţi în urma olimpiadelor naționale de
geografie. Pe lângă competiţie, organizatorii au oferit participaţilor un program cultural variat şi
extrem de atractiv: programe artistice, excursii, participarea la activităţi culturale, posibilitatea de a
prezenta elemente cultural specific fiecărei ţări participante, prezentări de postere, expoziţii etc.
Manifestaţie internaţională a geografiei, OIG are ca obiective stimularea interesului tinerilor
pentru studii geografice și de mediu, contribuţia pozitivă a acestora la dezbateri despre importanța
geografiei în școală, punându-se accent pe calitatea cunoștințelor geografice, pe dezvoltarea
aptitudinilor specifice, facilitarea contactelor sociale între tinerii din diferite țări, contribuind, astfel,
la înțelegerea între națiuni.
Surse de documentare:
- Interviu cu prof. Dorin Fiscutean de la Colegiu1 Naţional, Iaşi
- Site-ul oficial al iGeo 2015: http://igeo2015.com/
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Simpozionul internațional Mediul Actual și
Dezvoltarea Durabilă – ediția a X-a
/International Symposium Present
Environment and Sustainable Development, X
ed.

Viorel Paraschiv10

Rezumat. Simpozionul organizat de mediul academic și
cercetare din domeniul geografiei mediului de la Universitatea
”Al. I. Cuza” din Iași și-a dovedit utilitatea sa științifică și
practică internațională fiind la ediția a X-a.
Cuvinte-cheie: simpozion, mediu, probleme locale și generale,
dezvoltare durabilă
Abstract. Symposium organized by the academic and research environment of geography at the University
"Al. I. Cuza "has proved its international scientific and practical is the tenth edition.
Keywords: symposium, environment, local and general issues, sustainable development

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.
Ediția din acest an s-a bucurat și de colaborarea Romsilva Neamț și Administrației Parcului
Național Ceahlău. Simpozionul este deschis participării
specialiștilor și cercetătorilor din cele mai diverse domenii
științifice din întreaga lume, cu preocupări despre
problematica mediului. La această ediție au participat
numeroși specialiști din instituții de cercetare din România
și Republica Moldova, alături de care au fost prezenți și
cercetători din: Belgia, Elveția, Egipt, Franța, Germania,
Israel, Martinica (TOM de France), Norvegia, Peru,
Senegal, Tunisia și Ucraina (foto 1-2). Fiind o ediție
jubiliară mentorul și coordonatorul simpozionului,
profesorul universitar dr. Liviu Apostol, a înmânat
diplome speciale celor care s-au implicat în organizarea și
buna desfășurare a acestuia, an de an. Numeroasele
secțiuni ale simpozionului au fost grupate în funcție de
preocupările științifice ale participanților, dintre care
amintim: Mediul atmosferic. Schimbări climatice,
Geomatică în cercetarea mediului. Biodiversitate și arii
protejate, Poluarea mediului. Dezvoltare durabilă, Mediul
hidrologic. Degradarea terenurilor și calitatea solurilor,
Didactica. Educație ecologică. La această ediție a avut loc
10

Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, prim-vicepreședinte al S.G.R. – Filiala Iași. E-mail:
vpv2014@yahoo.ro

- 184 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
și un workshop cu două secțiuni: Reziliența teritorială - un cadru general de acțiune pentru orașe
durabile și Inegalități de gen și reziliența socială în mediul urban. Secțiunea ”Poster” a cuprins 39
de expuneri din diversitatea problematicilor mediului actual.
Secțiunea de plen s-a bucurat de comunicările extraordinare ale unor adevărate personalități
din domeniul geografiei mondiale sau regionale:
Profesor emerit Hotyat Micheline (Université Paris-Sorbonne) și profesor dr. Joseph
Philippe (Université de Martinique) care au prezentat comunicarea: ”Un parc ethnobotanique pour
sauvegarder de la biodiversité de la Matinique”;
Profesorul Carlos Cueto (Université de Brussel) care a prezentat comunicarea ” Peru:
tourism and climate change”;
Profesorul universitar habilitat Nedealcov Maria și cercetătorul Sîrbu Rodica (Institutul de
Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Republicii Moldova) care au prezentat
comunicarea: ”Impactul schimbărilor climatice asupra productivității viței de vie din Republicii
Moldova”;
Academicianul Lăcătușu Radu și colaboratorii săi de la Institutul Național de cercetaredezvoltare pentru pedologie, agrochimie și protecția mediului București, care au prezentat
comunicarea despre ”Nămolul roșu cu amendament”
Secțiunea ”Didactică. Educație ecologică” s-a bucurat de prezența și susținerea a 14 lucrări
ale unor profesori și cercetători din Franța, România și Republica Moldova moderate de prof. dr.
Mihaela Lesenciuc, prof. dr. Viorel Paraschiv și prof. Trombitás Jenö. Lucrările prezentate au tratat
aspecte curriculare și extrașcolare, proceduri de organizare și desfășurare a diverselor activități de
mediu demne de a fi considerate exemple de bune practici, rezultate ale cercetărilor de teren.

Foto 1-2. Aspecte din cadrul desfășurării simpozionului la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Al. I.
Cuza” din Iași. În foto 2 în prim-plan prof. univ. emerit Micheline Hotyat (France)

Aplicația practică de două zile a vizat obiective turistice din județele Iași și Neamț, pe un
traseu extrem de interesant: Iași – Ruginoasa - Pașcani –Tg. Neamț - Mănăstirea Petru Vodă Mănăstirea Neamț - Parcul Natural Vânători Neamț (workshop –uri: ”Zimbrii în libertate în P.N.
Vânători”- ing. Tănase Bogdan și ”Certificarea pădurilor – garanția unei gospodăriri durabile”- ing.
Cozma Lucian) - Durău (workshop despre ”Parcul Național Ceahlău” susținut de cercetătorul Ion
Pîrvulescu) – Lacul Izvoru Muntelui (croazieră pe lac) – Mănăstirea Pângărați – Piatra Neamț Mănăstirea Almaș - Roman – Miclăușeni – Iași.
Concluzie. În viitor simpozionul va trebui să continue la acelașii nivel organizatoric fiind
deja o tradiție pentru colectivul ieșean și o confirmare a bunei colaborări dintre mediul academic,
profesorii din preuniversitar și instituțiile cu activitate de protecția și conservarea mediului, locale,
regionale și naționale. În calitatea mea de participant și membru în Comitetul de organizare mă
declar mândru că am putut ajuta, an de an, ca echipa profesorului univ. dr. Liviu Apostol să
progreseze constant! Iar pentru ciclul preșcolar am reușit să avem o secțiune științifică proprie!
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Foto 3 - 7. Aspecte de la secțiunea ”Didactica”(3) și din aplicația de teren: M-rea Neamț (5), Lacul Izvoru Muntelui (4,
6) și Durău (workshop la ”Casa Pelerinului” – 7-)
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Conferința națională anuală a Societății de Geografie din România - Craiova,
2015 / Annual National Conference of the Geographycal Society of Romania Craiova, 2015

Paraschiv Viorel 11
Rezumat. Conferința națională a Societății de Geografie din România este o manifestare științifică
anuală de tradiție la care participă membri și invitați din țară și alte ținuturi locuite de români în diaspora.
Ediția din acest an a fost una omagială fiind aniversați 140 de ani de la înființarea societății, în anul 1875.
Cuvinte-cheie: aniversare, 140 ani, conferință
Abstract. The national conference of the Geographical Society of Romania is a traditional annual
scientific event involving members and guests from the country and other lands inhabited by Romanian
diaspora. This year has been one of homage being celebrated 140 years since the establishment of the
society in 1875.
Keywords: anniversary, 140 years, conference

Ediția din acest an a fost organizată de Filiala S.G.R. Dolj - Craiova, cu prilejul aniversării a
140 de ani de la înființarea societății și a celor două filiale teritoriale ale sale, la Iași și Craiova. Ca
în fiecare an la conferință participă personalități de prim rang ale geografiei românești din domeniul
universitar, preuniversitar, cercetători și pasionați de acest domeniu științific. Programul conferinței
a debutat prin înregistrarea participanților și plecarea în prima aplicație de teren în Podgoria
Șegarcea.
Deschiderea festivă a avut loc în ”sala Albastră” a Universității din Craiova, unde au avut
loc și alocuțiunile introductive ale membrilor comitetului de coordonare, ale oficialităților locale și
din partea mediului academic gazdă, precum și a Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria. A fost
prezență și Alteța Sa Regală, Principesa Maria (foto 1), care a primit din partea S.G.R. o plachetă
omagială ca semn de prețuire pentru Principele Carol I, cel care în 1875 a susținut înființarea
societății. Din partea centrelor universitare București, Iași și Cluj-Napoca au fost oferite diploma și
plachete omagiale pentru momentul aniversar. Din partea facultății ieșene mesajul de salut și
placheta omagială au fost oferite de conf. dr. Doru Toader Juravle, șeful Departamentului de
Geografie a facultății (foto 2). A urmat gala premiilor S.G.R. pentru 2014 și comunicările în plen.
Din păcate pentru noi toate propunerile pentru gala premiilor S.G.R. înaintate către decidenții de la
București nu au fost luate în calcul!
Comunicările în plen au avut o tematică diversificată și au prezentat un larg interes. Fiind
un moment aniversar numeroase lucrări au fost prezentate în maniera istorismului retrospectiv!
Amintim lucrările susținute de prof. univ. Ielenicz Mihai, prof. univ. Pompei Cocean, prof. univ.
Ioan Aurel Irimuș, prof. univ. Cristian Tălângă, academicianul Dan Bălteanu, prof. univ. dr. Eugen
Rusu –președintele filialei noastre- despre ”Echilibru, sănătate și vitalitate forestieră - premise ale
asigurării funcției ecologice a pădurii”ș.a.
Comunicările pe secțiuni s-au încadrat următoarelor tematici: I – Geografie fizică. Hazarde
naturale; II – Structuri demografice și dinamica populației; III- Geografie turismului; IV –
Cercetarea geografică a mediului; V – Studiul geografic al ariilor protejate; VI – Sisteme teritoriale
11

Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. Str. Milcov, nr. 11. Prim-vicepreședinte a S.G.R. Filiala
Iași. E-mail: vpv2012@yahoo.ro
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și dezvoltare regională; VII - Didactică. Oarecum îmbucurător ni s-a părut numărul mare de lucrări
la secțiunea didactică, comparativ cu celelalte secțiuni.
Din partea Filialei Iași a S.G.R. au susținut comunicări științifice pe secțiuni următorii:
conf. dr. Doru Toader Juravle despre ”Înregistrarea evenimentelor paleogeografice şi paleoclimatice
în terenurile eocene din Bazinul Sucevei (Carpaţii Orientali)” (secțiunea I - moderator), lector dr.
Ionel Boamfă despre ”Particularități ale structurii etnice și confesionale a populației din spațiul
românesc”(secțiunea II), prof. dr. Viorel Paraschiv și cercetător dr. Adrian Covăsnianu – despre
”Dimensiunea turistică a domeniilor schiabile din estul Munților Stânișoara”(secțiunea III – foto 6)
și prof. Constantin Gheorghiță – despre “Curriculum englezesc la geografie, clasa a V-a”(secțiunea
VII). Ca de fiecare dată în ultimii ani alături de grupul participanților ieșeni a fost cercetătorul
Walter Booth din Germania, invitatul colegului nostru Constantin Gheorghiță (foto 4).

Foto 1-2. Programul în plen

Aplicațiile de teren au avut două trasee, unul în Podgoria Șegarcea (în prima zi, 28 mai) și o
excursie de două zile (30 – 31 mai) în comunitățile românești de dincolo de Dunăre, la Vidin
(Bulgaria) și la Zajecar – Bor (Serbia). Aplicația pe traseul bulgaro-sârbesc a fost însoțită de
explicații de specialitate oferite de cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar.
La Vidin ghid a fost dl. Ivo Gheorghiev, președintele Asociației Românilor din Vidin. Aici am
constat aceeași mare problemă, ca și în România, cu privire la marketing-ul turistic al obiectivelor
vizitate: fosta cetate Vidin – raia turcească, sinagoga, bisericile românești din oraș (foto 3). Din
nefericire traseul excursiei a fost radical modificat din cauza unor probleme organizatorice legate de
obținerea vizei de către unii participanți din Republica Moldova și a întârzierilor repetate față de
traseul propus. Din păcate aplicațiile practice ale S.G.R. au mult de suferit din cauze conjuncturale
care țin de organizare și etapizarea traseului propus! Prin forțe proprii noi ne-am stabilit programul
la Zajecar reușind să vizităm muzeul local de istorie și obiective arhitecturale tradiționale. Muzeul
local din Zajecar este foarte bine organizat și reflect realitățile evoluției spațio-temporale a locurilor,
cu accent pe siturile romane din zonă. Numeroase mărturii istorice antice au fost reconstituite și
puse în valoare. Sala etnografică a muzeului prezintă dovezi ale portului popular local în care
elementele etnografice tradiționale românești se regăsesc în totalitate. La Bor s-au făcut opriri la
exploatarea de minereuri nemetalifere de suprafață și în zona centrală a orașului. Cel mai probabil
dintre obiectivele vizitate pe durata excursiei – aplicație din Serbia cele mai apreciate au fost castrul
roman Romuliana, sit UNESCO- foto 4 și 5- și peștera de la Zlot, interesantă prin concrețiunile sale
deosebite! Ghidul peșterii este aromâncă și vorbește perfect limba română, iar restaurantul aflat în
proximitate aparține unei familii de aromâni!
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Foto 3 - 4. Aplicațiile de teren: Vidin și castrul roman Romuliana

Conferința anuală organizată la Craiova de echipa prof. univ. dr. Sandu Boengiu,
președintele Filialei locale a S.G.R., a reunit peste 140 de geografi din toată țara și din Republica
Moldova și a făcut posibile schimburi de experiență între toți cei prezenți. Din nou am plecat de la
conferința anuală a S.G.R. cu convingerea că ne-am ales o profesie frumoasă și că, în ciuda tuturor
greutăților materiale, ne străduim fiecare în parte să o slujim cât mai responsabil și cu cele mai
bune rezultate.

Foto 5-6. Aspecte din aplicația de teren (31 mai - la Romuliana) . Secțiunea de comunicări științifice (29 mai)
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Simpozionul Naţional ”Ziua Pământului” – 22 aprilie
ediţiile a VIII-a (2014) şi a IX-a (2015) / National Symposium Earth Day - April
22 editions eighth (2014) and ninth (2015)

Bogdan Mariana12, Enache Mihaela13

Rezumat: Este prezentată activitatea desfăşurată la Simpozionul ”Ziua Pământului”, ediţiile a
VIII-a şi a IX-a. Acest simpozion este una dintre manifestările culturale ale judeţului Vrancea cu cea mai
lungă activitate.
Cuvinte cheie: simpozion, protecţia mediului, activitate cultural – ştiinţifică.
Résumé: Il est présentée l’activité déroulée au Symposium ”Jour de Terre”, la VIII-ème et IX-ème
edition. Ce symposium représente l’une des manifestations culturelles du département Vrancea, ayant
l’activité la plus longue.
Mots-clés: symposium, la protection de l‟environnement, activité culturelle-scientifique.
Abstract: It presents the work done at the Symposium "Earth Day" editions VIII and IX. This
symposium is one of the cultural manifestations of Vrancea county with the longest activity.
Keywords: symposium, environmental, cultural activity - scientific.

Ajuns la a VIII-a ediţie Simpozionul Naţional Ziua Pământului, a fost organizat de către Primăria
municipiului Adjud – ing. Costică Armencea şi Asociaţia Personalului Didactic Simion Mehedinţi – prin
preşedintele conf. univ. dr. Costică Neagu, Şcoala Gimnazială Pufeşti – director prof.dr. Nicolae Damian.
Manifestările s-au derulat pe parcursul mai multor zile, însă punctul culminant l-a reprezentat Sesiunea de
comunicări desfăşurată la Casa de Cultură Tudor Vornicu din Adjud – director prof. Catană Ion. În foaierul
instituţiei şi în sala mică au fost vernisate expoziţiile de fotografie militară ale lt.col. Toni Ene, respectiv ale
fotografului Adrian Teodorescu.
Deschiderea sesiunii de comunicări a fost realizată de prefectul judeţului Cătălin Kanty Popescu,
urmat de primarul oraşului Adjud – ing. Constantin Armencea. A urmat o lungă sesiune de comunicări
ştiinţifice, având în prim plan comunicările susţinute de prof. univ. dr. Gheorghe Mărmureanu de la Institutul
de Fizica Pământului şi dr. Elena Mateescu – Director executiv la Agenţia Naţională de Meteorologie, cu
aspecte nu doar fundamentate ştiinţific ci şi de interes pentru publicul larg. Comunicări la fel de interesante
au mai susţinut colegii noștri, prof.dr. Alexandra Tătaru (despre Japonia), Tigoianu Lucian (reprezentant
SGR Prahova; despre o expediţie în Balcani), prof.dr. Paraschiv Viorel (reprezentant SGR Iaşi, despre
publicațiile proprii ale societății), prof.drd. Iorga Cătălin (despre o expediţie în Turcia), dr. Ionuţ Popa
(despre Baikal, reprezentant SGR), conf. univ. dr. Costică Neagu şi prof.dr. Nicolae Damian ș.a. Au mai
participat din partea ISJ Vrancea – inspector de geografie prof. Emil Radu-, preşedintele Sindicatul Liber din
Învăţământ Vrancea – Emil Tudor şi directorul Centrului Regional de Meteorologie Moldova (cu sediul la
Bacău) – Gheorghe Canache.
La a IX-a ediţie a Simpozionului sesiunea de comunicări s-a desfăşurat la Sala de festivităţi a
Liceului Teoretic ,,Emil Botta”, această instiuţie fiind parteneră la organizare, alături de instituţiile amintite
12
13

Profesor la Școala Pufești, județul Vrancea. E-mail: scoalapufesti@yahoo.com
Director la Școala Păunești, județul Vrancea
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la ediţia a VIII-a. Au participat maratonistul Ilie Roşu, românul ce a alergat peste 100 de maratoane cu
steagul României şi al ţării gazdă; maratonista Adriana Istrate – singura femeie din România şi a şasea din
lume ce a alergat 100 de km, la temperaturi de -25 grade Celsius, în Antarctica; dar şi Uca Marinescu –
exploratoare ce a traversat pe jos Africa de la Sud la Nord, a ajuns pe schiuri la Polul Nord şi la Polul Sud, în
acelaşi an, fiind singura femeie din lume ce a realizat această performanţă. În programul sesiunii au mai fost
înscrişi şi prof.dr. Nicolae Damian şi prof. Mariana Bogdan cu o comunicare despre aspectele culturale ale
oraşului Paris, ca beneficiari ai unui program de cercetare. Autorităţile locale au participat prin viceprimarul
municipiului Adjud, Claudiu Cristea. Au mai fost vernisate şi două expoziţii de fotografie, ale maratonistului
Ilie Roşu, precum şi colecţia de steaguri ale domniei sale, respectiv a doua expoziţie de fotografie despre
oraşul Roma – a geografului râmnicean Răzvan Teo Chirac. La această ediţie şi-au adus concursul pentru
buna reuşită: conf. univ.dr. Costică Neagu, prof.dr. Valentin Dogaru, prof. Mihaela Armencea, prof. Ion
Catană, directorul Liceului Teoretic ,,Emil Botta” – Dumitru Emil şi directorul adjunct Pionescu Cătălin.
Iniţiatorul şi sufletul acestui eveniment, de la prima sa ediţie, rămâne prof.dr. Nicolae Damian.
Ca şi la ediţiile precedente şi la aceste două ultime două ediţii au existat mai multe activităţi
colaterale sesiunii de comunicări ştiinţifice, desfăşurate în tot judeţul Vrancea, în principal în oraşele Adjud
şi Focşani. Dintre acestea amintim: excursii cu elevii, vizitarea unor instituţii, obiective economice, muzee,
staţii meteo şi hidro, parcuri, mitingul pro mediu cu preşcolarii de la Grădiniţa din Domneşti – Vrancea
(difuzat la televiziunea Tele M Iaşi) etc. Toate activităţile au beneficiat de mediatizare atât în mass – media
locală cât şi naţională.
Aşteptăm cu braţele deschise, la ediţia a X-a, participanţi de pe întreg cuprinsul ţării.

Foto 1-2. Participanții la edițiile 2014 și 2015.

Foto 3-4. Imagini de la ediția a VIII-a (2014), cu Elena Mateescu și Gheorghe Mărmureanu
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Concursul naţional„Infogeografic@21”- ediţia a-II-a, 25 februarie 2015 /
National Contest "Infogeografic @ 21" - Edition-II, February 25, 2015
Mihaela Lesenciuc14, Anca Petronela Lobodan15

Rezumat. Concursul geografic online de geografie este deschis elevilor de liceu fiind promovat încă
de la ediția a II-a drept concurs național. Îmbunătățirea constantă și securizarea corectă a etapelor care au
loc în fiecare liceu participant este singura condiție a unei reușite depline, pe lângă subiectele care solicită
elevii să devină creativi.
Cuvinte-cheie: concurs, geografie online, creativitate
Abstract. Online geographic contest is open to high school students being promoted since the
second edition of the national competition law. Constant improvement and securing the proper steps that
occur in each school participating is the only condition for a successful full, in addition to topics requiring
students to become creative.
Keywords: competition, online geography, creativity

Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Iaşi, Liceul Teoretic„‟ Al. I. Cuza ‟‟ Iaşi și C.C.D. Iași
Ce este „InfoGeografic@21” ?
InfoGeografic@21 este un concurs interactiv la distanta (platforma proprie on-line). De la
idee la practică au trecut câteva luni, apoi prima ediţie s-a desfăşurat doar la nivel regional (2014).
 La concurs care pot participa elevii pasionaţi atât de geografie cât si de informatică, din
ciclul liceal, din toată ţara şi din Republica Moldova.
 Concursul este organizat de Inspectoratul Judeţean Iaşi, în parteneriat cu Liceul Teoretic
Al.I.Cuza Iaşi şi Casa Corpului Didactic
 Concursul Naţional „InfoGeografic@21” este cuprins în Calendarul Ministerului Educației
și Cercetării Științifice cu nr.26365/21.01.2015;
- Acest proiect îşi propune : promovarea unei noi mentalități în rândul tinerilor privind motivarea
învățării inter și transdisciplinare prin corelarea geografiei cu informatica;
- trezirea interesului elevilor pentru competiție prin exersarea abilităților digitale în domeniul
geografiei, folosind un mijloc modern, interactiv (la distanță) și anume o platformă on-line creată
special de către ISJ Iași și școala coordonatoare. Spiritul de competiție va fi cu atât mai mare cu
cât elevii concurenți vor fi liceeni din toată ţara și din Republica Moldova.
- Promovarea, în rândul tinerilor, a educației prin și pentru geografie, a unor atitudini active în
legăură cu ceea ce „datorăm” respectiv ceea ce ”luăm” lumii înconjurătoare.

14

Profesor dr. la Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași, inspector școlar de geografie la I.Ș.J. Iași - Strada Nicolae
Bălcescu 26, Iași cod 700117, telefon 0232 268 014. E-mail:geomihaela2000@yahoo.com
15
Profesor la Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași, propunătorul și organizatorul proiectului, e-mail:
ankalob@yahoo.co.uk
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Tipuri de itemi
Obiectivi cu alegere multiplă
Obiectivi cu alegere duală
Cu răspuns construit scurt
De ordonare
Rezolvare de situații problemă
Exerciții de localizare/ de identificare pe hărți mute a unor elemente și proces, fenomene
specifice geografiei fizice și umane. Imagini
Obiectivele concursului “InfoGeografic@21”
 O1 - cunoașterea rolului calculatorului în învăţarea geografiei, utilizând corect
reprezentările cartografice şi exersarea diferitelor tipuri de itemi;
 O2 - utilizarea informaţiile dobândite la orele de informatică în aplicarea gândirii spatiale;
 O3 - Înţelegerea interdisciplinarității pentru a susţine modernizarea învăţământului, pentru
redescoperirea valorilor;
 O4 - încurajarea abordării interdiciplinare şi a participării active pentru crearea unor
structuri mentale şi acţional-comportamentale flexibile, integrate, cu mare potenţial de
adaptare.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
 Elevii participanți vor fi selectați de către profesorii de specialitate, nu mai mai mulți
decât capacitatea sălii de informatică;
 Înscrierea elevilor participanţi se poate realizeaza cu cel puţin 3 zile înaintea datei la
care se va desfăşura concursul (25 februarie 2015)
 Înscrierea se realizează direct pe o platformă on-line/site /
http://infogeografic2015.blogspot.ro/ în baza unui formular de înregistrare; după 3
zile, formularul va dispărea de pe platformă și va fi înlocuit în ziua concursului de
foaia cu subiecte.
 Subiectele şi baremele vor fi
întocmite de către o comisie
alcătuită din profesori de
specialitate, desemnaţi de
către I.S.J. Iaşi ;
 Conţinutul itemilor va fi în
concordanţă cu programele
şcolare în vigoare
(curriculum extins) ; din
oficiu se acordă 10 puncte.
 Punctarea fiecărui subiect se
va face cu puncte de la 1 la
90, conform baremului de
corectare, în total, maximum
100 de puncte
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Resurse
Resurse umane:
 Profesori ai Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi şi al altor instituţii de învăţământ (colegii,
licee) din Iaşi;
 reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii partenere;
Resurse materiale:
 calculatoare ( sala de informatică) ;
 infrastructura informatică specifică : site oficial al concursului, platformă on-line proprie,
asigurarea securităţii sistemului informatic intern;
Resurse de timp: durata de desfăşurare a concursului (90 min.)
Lista localităţilor care au înscris elevi în concurs - 29 localităţi din 16 judeţe
 Iaşi
 Paşcani
 Podu Iloaiei – jud. Iași
 Belceşti –jud. Iași
 Rădăuţi
 Vatra Dornei
 Câmpulung Moldovenesc
 Roman
 Piatra Neamţ
 Săbăoani – jud. Neamţ
 Bacău
 Moineşti – jud. Bacău
 Tg.Ocna – jud. Bacău
 Galaţi
 Huşi – jud. Vaslui
 Topliţa – jud. Harghita
 Bistriţa
 Braşov
 Satu Mare
 Petroşani
 Deva
 Sebiş - Arad
 Orşova –Mehedinți
 Slatina
 Caracal
 Câmpulung Muscel
 Costeşti, Argeș
 Topoloveni, Argeș
 Lehliu Gară, jud. Călărași
ANALIZA STATISTICĂ
● 62 de profesori-coordonatori
● 10 profesori propunători de subiecte
● 11 profesori evaluatori
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● 463 de elevi participanți, din care un număr de 80 de elevi au obținut premii și 148 mențiuni și mențiuni
speciale.
Concursul Concursul Naţional „InfoGeografic@21”, ediția a doua, a oferit unui număr de peste 450
de elevi de liceu oportunitatea de a demonstra însușirea unor solide cunoștințe geografice și, mai presus de
aceasta, abilitate și originalitate înfolosirea lor. Concursul oferă, astfel, o modalitate de a le fi recunoscute
elevilor pasionați de geografie dăruirea și eforturile susținute în dorința de a performaîn domeniul geografiei,
geografia fiind unul dintre cele mai fascinante şi generoase domenii ale cunoaşterii care, pe lângă faptul că
ne întregeşte cultura şi spiritualitatea, furnizează soluţii practice în vederea rezolvării multor dezechilibre
survenite pe fondul relaţiilor contradictorii dintre interesele societăţii şi cerinţele propriului său mediu de
viaţă.
CONCURSUL NAŢIONAL “INFOGEOGRAFIC@21” , EDIŢIA a-II-a , 25 FEBRUARIE 2015
CLASA

NR.PARTICIPANŢI

Între 50 şi
59,99 p

Între 60 şi
69,99 p

Între 70 şi
79,99 p

Între 80 şi
89,99 p

Între 9 şi 10

Sub 5 p

a-IX-a

118

8

7

24

43

29

7

a-X-a

102

3

3

12

19

48

17

a-XI-a

126

1

6

5

34

48

32

a-XII-a

117

3

12

7

17

56

22

Total

463

15

28

48

113

181

78

Sub 70 p - 91 elevi

- 19,66%

PREMII : Marele Premiu – 4
Premiul I

- 14

Premiul II - 24

Peste 70 p - 372 elevi - 80,34%

Premiul III

-

38

Menţiuni

-

86

Menţiuni speciale - 62

Aspecte din timpul desfășurării concursului în cabinetele de informatică ale liceelor participante:
a)

Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Slatina
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b) Colegiul Național ”Ioniță Asan” Caracal

Site-ul concursului a înregistrat un număr de peste 10000 de accesări, din România ( 88,3%),
Moldova și alte opt țări ale lumii. Numărul maxim de accesări, de 3101, a fost înregistrat în ziua
concursului pe 25 februarie 2015.
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Aplicația practică anuală a S.G.R. Iași și Cercului pedagogic nr. 2 Iași în
Republica Moldova / Annual practical application of the SGR Iasi and
Pedagogical Circle no. 2 Iaşi in Moldova

Paraschiv Viorel16, Manoli Nadejda17

Rezumat. Aplicația practică anuală de teren a Cercului pedagogic nr. 2 al profesorilor de geografie
este tradițională începând din anul 2010. În ultimii ani a fost lansat un proiect de cunoaștere a Republicii
Moldova, prilej cu care s-au stabilit și contacte educaționale de parteneriat. Ediția 2015 a vizat zona
central-sudică din stânga Prutului, cu orașele Hâncești, Comrat și Cahul.
Cuvinte-cheie: aplicație, proiect, colaborare, parteneriate, educație
Abstract. The annual practice of land application of pedagogical Circle no. 2 teachers of geography
is traditional since 2010. In recent years launched a project of knowledge of Republic Moldova, on which
occasion contacts were established and education partnership. 2015 edition focused on the south-central
area of the Prut left, towns Hancesti, Comrat and Cahul.
Keywords: application, project, collaboration, partnerships, education

Traseul celor două zile de aplicație de teren (13-14 mai 2015) a fost Iași - Albița - Hâncești
- Comrat - Cahul - Giurgiulești - Galați - Iași, cu cazarea la Cahul. La aplicație au participat
profesori din Iași, Pașcani, Cahul și un invitat din Germania. Desfășurată pe durata a două zile
aplicația noastră a avut un program interesant și s-a bucurat de ajutorul profesorilor de la
universitățile din Cahul și Chișinău precum și de profesorii din Cahul, care s-au implicat
organizatoric. În prima zi am vizitat orașele Hâncești și Comrat (Regiunea Autonomă Găgăuzia), iar
a doua zi orașul Cahul pe un itinerariu complex: istoric, educațional –universitar (foto 1) și
preuniversitar-, turistic (complexul de sănătate ”Nufărul Alb” – foto 2) și industrial (platforma de
industrie alimentară), apoi, zona bălților
Prutului, cu lacuri de revărsare, etnografie și
istorie (Valul lui Traian) și zona portuară
Giurgiulești. A fost una dintre acele aplicații
mai ușor de organizat ținând cont de numărul
redus de participanți și de buna colaborare cu
partenerii de pe malul stâng al Prutului. Am
avut posibilitatea să vedem la fața locului
două comunități dinamice cu multe proiecte
de dezvoltare, la Hâncești și ”capitala”
găgăuză de la Comrat. La Comrat am vizitat
zona centrală, universitatea și parcul. Am
rămas oarecum surprinși de puținele inscripții
Foto 1 – Cahul, universitatea
16
17

Prim-vicepreședinte S.G.R. - Filiala Iași, e-mail: vpv2012@yahoo.ro
Profesor la Școala ”M. Eminescu” din Cahul, Republica Moldova.
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comerciale în limba română și de faptul că
restaurantele nu prea servesc decât populația
vorbitoare de limbă rusă! Comrat-ul ne-a
confirmat
frustrările
post-comuniste
ale
administrației, cu statuia lui Lenin dominantă pe
bulevardul central. Parcul universității este un
amestec de istorie și kitsch, cu statuile lui
Cantemir și Eminescu, alături de cele ale
președinților kazah Alyev sau cel turc Demirel.
Cahul-ul cu poziția sa de ”metropolă”
periferică pruteană a părut un oraș destul de
Foto 2 - Cahul, complexul balnear ”Nufărul Alb”
verde, situat pe terasele superioară ale râului.
Cahul a devenit un centru universitar promițător – Universitatea ”B.P. Hașdeu” are parteneriate cu
universitatea din Galați-, cu un centru de sănătate care utilizează o modernă bază de tratament
vizitată anual și de ruși, israelieni, belaruși, ucraineni etc, cu o tramă stradală cam ruinată și cu școli
care necesită reparații și dotări urgente. Zona centrală credem că ar trebui reordonată printr-un
proiect de urbanism mai riguros pentru a putea fi puse în valoare obiective importante cum ar fi și
muzeul local, clădire în care a locuit și Bogran Petriceicu Hașdeu. Mica platformă industrială panificație, bere, vin, mecanică, prefabricate- este doar parțial activă, pe fondul restructurărilor
locale și a contractelor cu beneficiarii diferiți. Am remarcat și dezvoltarea infrastructurii de cazare
și alimentație publică, existând două hoteluri clasificate 3 stele!
Bălțile Prutului, cu vegetația lor specifică și fauna de zonă umedă, au fost observate din trei
puncte de belvedere, de la Vadul lui Isac (foto 3) și Manta, unde am văzut și o porțiune fragmentată
din Valul lui Traian! O bună priveliște ni s-a oferit, dincolo de Prut, spre Podișul Bârladului, spre
zona Huși - Câmpia Elanului. Portul Giurgiulești nu este vizitabil fiind zonă economică liberă. Am
remarcat însă activitățile comerciale, balastierele și cele două poduri (rutier și feroviar), care
traversează Prutul în imediata apropiere a confluenței acestuia cu Dunărea (foto 4).

Foto 3 - 4. Vadu lui Isac și podurile de la Giurgiulești

Concluzii. Aplicația noastră și-a atins obiectivele fiind densă și utilă. Sperăm să continuăm
cu etapa a III-a, în Republica Moldova de nord, care va avea loc în mai 2016 și la care vă invităm să
fiți alături de noi. Mulțumiri deosebite pentru sprijinul acordat în organizare sunt adresate
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următorilor prieteni aflați pe ambele maluri ale Prutului: doamnei conf. dr. Nina Volontir de la
Universitatea din Tiraspol (dar cu sediul la Chișinău!), dnei profesor Manoli Nadejda și dlui ing.
Manoli Alexei (ambii de la Cahul), dlui prorector al Universității din Cahul, precum și dlui lector
dr. George Schin, de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați. Pentru cazarea participanților
informațiile necesare ne-au fost oferite de către dl. lector dr. Igor Schin de la Universitatea ”B.P.
Hașdeu” din Cahul. Activitatea noastră a fost mediatizată și pe site-ul www.geo-sgr.ro, al S.G.R.
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VII. RECENZII
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Teste de geografie pentru gimnaziu – clasa a V-a/ Tests for middle school
geography – grade fifth
Autori: Dorina Cheval, Adina Șerban, Constantin Dincă, Viorel Paraschiv, Ionuț Enache
Editura Didactica Publishing House, București – 2015.

Rezumat. Lucrarea cuprinde teste cu grade de dificultate diferite pentru elevii clasei a V-a. Itemii
sunt diversificați iar gradul de complexitate al lor este fundamentat pe principiile didactici moderne a
predării geografiei. Cartea este utilă elevilor, profesorilor și organizatorilor de concursuri geografice
pentru elevi.
Cuvinte-cheie: culegere de teste, clasa a V-a, itemi, metode
Abstract. The work includes tests with different difficulty levels for students fifth grade. Items are
diverse and their degree of complexity of modern teaching is based on principles of teaching geography. The
book is useful for students, teachers and organizers geographical contests for students.
Keywords: collection of tests, grade V, items, methods

Lucrarea este concepută pe baza competențelor
generale și specifice din Curriculum național, aducând
elemente de noutate în ceea ce privește tehnologia de
elaborare procedurală a itemilor și a cerințelor
acestora, pornind de la respectarea particularităților de
vârstă a educabililor. Sunt îmbinați armonios itemi
care stimulează creativitatea elevilor, care sunt puși în
situația operaționalizării gândirii, pornind de simplu la
complex, și a esențializării răspunsurilor pe baza
utilizării unor exemple de bune practici din orizontul
local. Elementele de tehnologie a evaluării moderne a
cunoștințelor și abilităților practice sunt armonios
îmbinate pe modelele tradiționaliste, pe alocuri doar
teoretice, și specifice conținuturilor studiate. Au fost
proiectați itemi care valorizează gândirea critică,
comparația, problematizarea, eseul structurat sau liber,
schemele logice sau elementele de joc didactic
(aritmogrif) și conferă lucrării un important prag
analitic pentru formarea unor competențe superioare
pentru evaluarea conținuturilor școlare. Lucrarea este
recomandată cadrelor didactice și elevilor, fiind utilă
inclusiv elevilor care participă la concursurile
geografice specifice vârstei lor.
Dr. Ionuț Popa – Editura Didactica Publishing House, București
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La Géographie de la France.
Fiches de travail et de formation courante
Enseignant de géographie Holic Valentina Cătălina, Editura Printis, Iași, 2012

Rezumat : Lucrarea cuprinde 12 teme și fișe
de lucru pentru predarea bilingvă a geografiei
(română și franceză) fiind practic un auxiliar
util elevilor de gimnaziu.
Cuvinte-cheie: auxiliar, bilingv, fișe de
lucru
Abstract: This paper includes 12 themes and
worksheets for bilingual teaching geography
(Romanian and French) is practically a useful
auxiliary secondary school students.
Keywords:
worksheets

auxiliary

bilingual

Le présent recueil est le résultat de l”expérience en tant qu‟enseignant de géographie pour
les classes bilingues et il représente un aide substantiel pour les élèves de ces classes. La géographie
constitue pour l‟auteur de ce recueil un pretexte, une manière différente et attirante d‟aborder la
langue-culture. À l‟heure de la globalisation la compréhension du monde dans lequel on vit passe
avant tout la compréhension des phénomènes humains. C‟est pour cela qu‟il est nécessaire que le
pays dont on apprend la langue soit rendu réel aux yeux des apprenants et ne reste un endroit
quelconque ou de pure fiction.
La manière de structurer chaque chapitre: on part des symboles, des représentations qu‟on a
déjà sur un sujet, on passe à des données techniques, géographiques, des explications de termes qui
sont richement soutenus par des documents et on arrive finalement à des fiches de travail.
L‟évaluation se réalise par tous les types d‟items mais aussi par la réalisation de portofolios, des
textes de présentation et des textes argumentatifs.
Les compétences spécifiques, le contenu et les activités d'apprentissage proposées dans ce
recueil ont un rôle dans la préparation des étudiants à l'intégration dans le système éducatif
européen. Les activités d'apprentissage visent l‟aspect formatif du processus éducatif, et le
développement de l'esprit d'équipe chez les élèves. Ceux-ci se développent aussi la capacité
d‟analyse, de synthèse et le pouvoir d‟utiliser des informations provenant de diverses sources
d'information. Les activités d'apprentissage sont basées sur l'utilisation et l'interprétation des
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informations provenant de différentes sources bibliographiques, sur l'utilisation des supports
graphique et cartographique sur la construction des textes argumentatifs, en s‟appuyant sur les
images, les graphiques, les cartes et les données statistiques et sur la préparation des modèles
d'apprentissage des graphiques et des cartes.
Les élèves apprennent à découvrir la géographie de la France en explorant plusieurs cartes
et en s'appuyant sur différents supports. Le travail avec Internet qui s'inscrit dans une démarche de
pédagogie active centrée sur la tâche, génère un apprentissage individualisé et dynamique en
respectant le rythme individuel de perception, de compréhension et d'assimilation des apprenants et
favorise un entraînement intensif et soutenu à la documentation et la communication authentique.
L'approche proposée par ce recueil permet d‟atteindre les objectifs spécifiques visant le
développement de la capacité des élèves à utiliser la langue française comme outil de
communication et d'information dans le domaine de la géographie.
Sommaire
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Miceşti (Micuş), un sat transilvănean
Autor: Vasile Surd
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2013, 236 pag., ISBN: 978-973-595-582-3

Rezumat. Lucrarea are un profund caracter
monographic asupa unei comunități rurale
transilvănene, căreia autorul i-a deconspirat
multitudinea faptelor și cutumelor care desăvârșesc
ethosul local.
Cuvinte-cheie: sat, Micești, Transilvania, tradiții,
ethos

Abstract. The work has a profound character of
rural communities Monograph Transylvanian
faction, which the author has disclosed the facts
and customs that round off the multitude local
ethos.
Keywords: village, Miceşti, Transylvanian
traditions, ethos

Autorul volumului monografic ”Miceşti (Micuş), un sat transilvănean” este reputatul
profesor universitar dr. emerit Vasile Surd, de la Universitea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Lucrarea
umple un gol din literatura de specialitate şi poate servi, în viitor, drept model în vederea elaborării
unor studii ale comunităţilor rurale din România şi nu numai. În opinia autorului „Satul reprezintă
locul sacru al plămădirii noastre ca neam,..., este locul de îngropăciune şi al bucuriei revederii, locul
de împăcare, de linişte, de muncă neobosită, de reîmprospătare, de reculegere, de dreptate şi de
putere...”
În această lucrare autorul face trimitere la 27 de surse bibliografice, la care se mai adaugă
intervievarea a 9 persoane. Figurilor (hărţi, grafice, tabele schiţe, imagini color şi alb-negru etc.) în
număr de 50, se mai adaugă 116 de imagini (114 color şi 2 alb-negru) sugestive de la Anexa 1.
Trebuie să amintim cele 27 de hărţi, Extravilanul şi intravilanul satului, Harta geologică, Izohipsele
din vatra satului, Relieful vetrei, Expoziţia versanţilor, Înclinarea versanţilor, Reţeua hidrografică şi
principalele izvoare, Harta solurilor etc., majoritatea în culori, extrem de utile şi de foarte bună
calitate. În volum se face o analiză amănunţită a satului românesc însă într-un mod aparte, volumul
nefiind structurat pe capitole. Autorul utilizează 46 de titluri diferite dintre care numai primele 9 pot
fi încadrate într-un capitol bine definit, unde întâlnim elemente specifice de Geografie fizică şi
Geografie Umană (Poziţia satului, Structura geologică şi resursele subsolului, Relieful, Condiţii
- 205 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
climatice, Hidrografia, Vegetaţia naturală şi fauna, Solurile, Vechimea aşezării, Populaţia). Dintre
celelalte teme tratate am putea aminti următoarele: Numele de familie, Poreclele (numele de
ciufală), Sătenii cu pregătire superioară (învăţaţii satului), Slujitorii satului (ciurdarii, ciobanii,
şustării etc.), Oamenii şugubeţi (glumeţi) ai satului, Horitorii şi ceteraşii satului, Nunţile şi hora
satului, Hrana şi cutumele casnice, Cutumele de igienă colectivă şi personală, File de istorie,
Jocurile copiilor, Mărturisiri şi evocări, Oameni de seamă care au vizitat satul etc. La sfârşitul
volumului se găseşte un Glosar de termeni cu regionalismele utilizate în satul Miceşti. La tema cu
nr. 9 se tratează diferitele probleme ale populaţiei din Miceşti, printre care evoluţia numerică a
populaţiei, structura pe sexe, etnică şi confesională şi principalele grupe de vârstă. Scăderea
numărului poplaţiei României, datorită printre altele deficitului natural şi a emigrărilor masive, s-a
manifestat în satul Miceşti într-un mod dramatic. Între anii 1850-1941 populaţia satului a crescut
treptat de la 986 la 1522 de locuitori. Din anul 1941 numărul locuitorilor a scăzut brutal la 294 de
suflete în anul 2013. Aceeaşi soartă a fost împărtăşită si de către populaţia şcolară, care de la un
număr de 231 de elevi înregistraţi în anul şcolar 1923-1924 a scăzut la 12 elevi în anul şcolar 20122013.
Profesorul Surd îşi exprimă profundul dezacord cu ceea ce se întâmplă în învăţământul
autohton şi constată cu amărăciune: „Programa şcolară de după 1989 a suferit repetate şi regretabile
schimbări, odată cu schimbarea codurilor politice a celor care au avut şi au ca misiune conducerea
destinelor învăţământului românesc. S-a minimalizat până la hilar, istoria şi geografia, limba şi
literatura română şi s-au adoptat sistematic modele „vestice”. Într-atât s-a modificat şi s-a ajustat
învăţământul românesc, încât astăzi şcoala, atât cea primară, cât şi cea superioară, produce pe bandă
rulantă, mii, zeci de mii de analfabeţi. Din păcate, mulţi dintre aceştia au prins pârghiile puterii şi sau cocoţat în funcţii decizionale ...”
Profesor Trombitás Jenő, Colegiul Economic Năsăud
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI
”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI
Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an, pe format
academic B5.
TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN
REDACȚIE sunt 01 februarie și 01 august. Revista apare în format letric pentru
rezumate (în română - engleză/franceză/germană) și electronic cu articolele in
extenso, cu dvd atașat.
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic folosind adresele
de e-mail: sgriasi@yahoo.ro respectând următoarele cerințe:
- textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New
Roman, mărimea 14, margini egale 2 cm; mărimea lucrărilor va fi de 2 - 6 pagini, de
preferat număr par de pagini. În cazul studiilor ample sau teme de doctorat
acceptăm și lucrări mari de 8 -12 pagini;
- elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb-negru și
înserate explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică (figura/foto/tabel
nr…..);
- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română (maxim 150
cuvinte), care va fi tradus de redacție și de 3-5 cuvinte-cheie;
- titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, Bold,
centrat, două rânduri libere;
- numele şi prenumele fiecărui autor cu Times New Roman 12 pt, Bold,
centrat. (exemplu: Ion Mircea1 , Marin Vica 2 ). În subsolul primei pagini se vor
scrie datele explicative ale autorului/autorilor: instituţia de provenienţă, adresa
instituției, numărul de telefon, urmat de adresa de e-mail;
- Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi ISO
690:2010. B I B L I O G R A F I E (scris cu majuscule, bold, corp 12, centrat, câte
un spaţiu liber între litere) , apoi un rând liber.
Model de întocmire- font 11-:
PARASCHIV, Viorel, Mentoratul în geografie. Editura Pim, Iași, 2012, 156 pag.
DULAMĂ, Eliza Maria, BUDA, Mihaela, ”Activități de explorare a Pârâului Cundului cu elevii din clasa
pregătitoare”.Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei/Contemporary Trends in Teaching and
Learning Geography, vol. 13 (1), Presa Universitară Clujeană, 2014, pp.166-176.
COVĂSNIANU, Adrian, Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi realitate
teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011
Pagini web
Model:
Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. Disponibil
la: <URL>

- 207 -

Repere geografice, nr. 10 (2) - 2015
Exemplu:
Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași [online] [accesat 24 ianuarie 2015]. Disponibil la:
http://www.bcuis.ro/c
Publicaţii online
Model:
AUTOR. Tiltu [online]. Locul: Editor, data [data vizitării ca lună şi an]. Disponibil la: <URL>
Note:
- Dacă autorul nu se poate identifica se scrie numai titlul.
- Dacă locul şi editorul nu se pot determina, atunci se omit.
Etc

- Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în acele
texte să nu fie citate corect sursele.
- la terminarea redactării lucrării verificați dacă ați menționat concluziile,
bibliografia și rezumatul + cuvintele cheie (3-5). Rezumatul va cuprinde maxim
150 de cuvinte și va fi în limba română, redacția asigurând traducerea lui în limbi
străine. Suntem interesați și de articole integral realizate în limbi străine, astfel
calitatea revistei va deveni mai ridicată.
Dacă un articol a fost susținut la o manifestare științifică nu uitați să precizați
acest aspect în text sau în poșta electronică de înaintare către noi, urmând să facem
precizările care se impun în revista noastră. O condiţie a publicării este ca
dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi rezervă dreptul de a face o
rearanjare în pagină şi corecturile de tip tehnoredacţional care se impun.
Redacţia noastră vă poate trimite, la cerere, pe adresa dv. de e-mail, un atestat
redacţional pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu publicăm articolele care nu respectă
condițiile anunțate.
Revista ”Repere geografice” publică gratuit articolele și nu condiționează
cumpărarea formei tipărite. La cel mult 6 luni de la apariție revista este publică pe
internet, inclusiv pe pagina proprie Sgr Filiala Iași și grupurile FB: Revista Repere
geografice și Geografi și Profesori.
Notă: există probabilitatea ca redacția să vă trimită spre revizuire articolele!
Asta nu înseamnă că acesta este nepublicabil, dar revizuirea autorului este o
certitudine a unui management funcțional și nicidecum altceva!!!
Mulţumim tuturor colaboratorilor și prietenilor noştri pentru remarcabila lor
activitate! Credem că suntem un pic mai bogați și împreună devenim mai puternici
prin experiențele utile pe care ni le împărtășim!
Redacția
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CUPRINS. REZUMATE/ABSTRACTS/RÉSUMÉS
I
II
III
IV
V
VI
VII

Aniversări, evocări, omagii
Studii și cercetări științifice
Didactica geografiei. Cercetări pedagogice
Analize, evenimente și manifestări geografice (programe,
proiecte, workshop-uri, stagii etc.)
Geografia studenților
Geografia văzută de elevi
Recenzii
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