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Prof. univ. dr. Octavia Bogdan, peste 55 de ani de activitate
în geografia românească / Professor Doctor Octavia Bogdan, over 55 years
of activity in the Romanian Geography

Mărculeţ Cătălina 1, Mărculeţ Ioan 2

Abstract. Dr. Octavia Bogdan was born on 27 February 1936 in Niculești-Jianu, Brăila County,
where she attended the first years of school, graduating the Pedagogical School of Teachers in Brăila
in 1955. She finishes in 1960 the higher education at the Faculty of Geography of the University C. I.
Parhon in Bucharest, the Department of Geography and specialization of Physical Geography
(Geomorphology), with the degree thesis ”Geomorphologic characteristics of the Mureș Valley
between Sebeș and Strei”. She entered, in 1960, at the Institute of Geography of the Romanian
Academy, and she advanced at all the scientific levels. In 1976 she obtained her PhD in Geography, at
the Faculty of Biology-Geography of the University ”Al. I. Cuza” Iași, with the thesis ”Contributions
to the study of Bărăgan climate”, coordinated by the Prof. dr. Ion Gugiuman.
In her career of over 55 years, dr. Octavia Bogdan approached several areas of research: the geography
of landscape, geomorphology, phenology, air pollution, environmental protection, meteorology and
climatology, hazards, natural or anthropogenic risks, regional geography, environmental geography,
tourism geography and the history of geography.
Her rich scientific activity is reflected by the over 600 titles published: 33 books ( single
author or incollaboration, editor, co-editor, coordinator or co-coordinator), 110 chapters in specialized
volumes, 94 maps and charts in atlases and other specialty papers, over 270 scientific articles, etc.
Since 1992, dr. Octavia Bogdan has carried out an important teaching activity in several institutions of
higher education, where she taught courses as: Meteorology-Climatology, Natural and technological
risks, Climate risks in Romania, Meteo-climatic hazards and Tourism climatology. Since 1996 she is
leading PhDs in Geography, specialization in Climatology-Meteorology, at the Institute of Geography
of the Romanian Academy, coordinating, until now, more than 30 PhD students.
Keywords: Octavia Bogdan, Geography, topoclimatology, climatology, Romania.
Rezumat. Dr. Octavia Bogdan s-a născut la 27 februarie 1936, în localitatea Niculeşti-Jianu
din judeţul Brăila unde a urmat primii ani de şcoală, în anul 1955 absolvind Şcoala Pedagogică de
Învăţătoare din Brăila. Studiile superioare de la Facultatea de Geografie a Universităţii C. I. Parhon
din Bucureşti, secţia Geografie şi specializarea Geografie Fizică (Geomorfologie) le încheie în anul

1

Cercetător dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti; Dimitrie Racoviţă, nr. 12, tel.
0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com
2
Profesor dr. la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1; tel.
0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com
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1960, cu lucrarea de diplomă „Caracteristicile geomorfologice ale Văii Mureşului între Sebeş şi
Strei“.
Intrată în Institutul de Geografie al Academiei Române (1960) a urcat toate treptele ştiinţifice.
În anul 1976 a obţinut titlul de doctor în geografie la Facultatea de Biologie-Geografie a Universităţii
„Al. I. Cuza“ din Iaşi, cu teza „Contribuţii la studiul climei Bărăganului“, coordonată de prof. univ.
dr. doc. Ion Gugiuman.
În cariera sa de peste 55 de ani, dr. Octavia Bogdan a abordat mai multe domenii de cercetare:
landşaftologie, geomorfologie, fenologie, poluarea atmosferei, protecţia mediului înconjurător,
meteorologie şi climatologie, hazardele şi riscurile naturale şi antropice, geografie regională, mediul
geografic şi protecţia lui, geografia turismului şi istoria geografiei.
Bogata activitate ştiinţifică este reflectată de cele peste 600 de titluri publicate: 33 de cărţi
(singur autor sau în colaborare, editor, co-editor, coordonator sau co-coordonator), 110 de capitole în
volume de specialitate, 94 de hărţi şi grafice în atlase şi în alte lucrări de specialitate, peste 270 de
articole ştiinţifice ş.a.
Începând din anul 1992, dr. Octavia Bogdan a desfăşurat şi o importantă activitate didactică în
mai multe instituţii de învăţământ superior, unde a predat cursurile: Meteorologie-Climatologie,
Riscuri Naturale şi Tehnologice, Riscurile climatice din România, Hazarde meteo-climatice şi
Climatologie turistică. Din anul 1996 conduce doctorate în Geografie, specializarea ClimatologieMeteorologie, în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, până în prezent coordonând
peste 30 de doctoranzi.
Datorită experienţei ştiinţifice şi de redacţie, prof. univ. dr. Octavia Bogdan a fost cooptată în
colectivele publicaţiilor de Geografie şi Climatologie, întreaga sa activitate ştiinţifică fiind recunoscută
şi evidenţiată de numeroasele diplome, premii şi medalii obţinute.
Cuvinte cheie: Octavia Bogdan, Geografie, Topoclimatologie, Climatologie, România.
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Costică Neagu, la împlinirea vârstei de 70 de ani /
Costică Neagu à 70-ème anniversaire
Damian Nicolae1, Bogdan Mariana2

Rezumat. Articolul celebrează munca profesorului Costică Neagu cu prilejul aniversării a
celei de-a 70 aniversări. Printre preocupările sale menționăm sprijinul pentru geografii vrânceni, și
editarea operei lui Simion Mehedinți. La mulți ani, Domnule Profesor !
Cuvinte-cheie : aniversare, operă, Costică Neagu, revistă, simpozionul Simion Mehedinți.

Résumé : Dans les lignes qui suivent, nous voulons célébrer le travail du professeur Costică
Neagu, à l’occasion de son. Parmi ses préoccupations on mentionne l’appui pour les géographes du
département Vrancea mais aussi le travail d'édition de l’œuvre de Simion Mehedinţi. ,,Bonne Année!”,
monsieur le proffeseur!
Mots-clés : anniversaire, œuvre, Costică Neagu, revue, symposion Simion Mehedinți.

1
2

Profesor doctor la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea. E-mail: nikudam@yahoo.com
Profesor la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea
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Eleganță la superlativ! / Elegance at superlative

Stratulat Liliana3

Rezumat. Profesoara Marlena Păpușa Asaftei este unul din profesorii model pentru generațiile
mai tinere de geografi din județul Iași. Metodist al I.Ș.J. Iași, mentor de practică pedagogică,
coordonator de cerc pedagogic și fost membru al Consiliului consultativ, sunt doar câteva din
activitățile în care colega noastră a primit recunoașterea muncii sale. Face parte din oamenii care
merită titlul onorific ”oamenii timpului nostru!” drept pentru care a fost realizat prezentul interviu.
Cuvinte cheie: geografie, Marlena Păpușa Asaftei, excelență, model

Abstract. Professor Marlena Păpușa Asaftei is one of the role model teachers for the younger
generations of geographers in Iași. Methodist of I.S.J. Iași, mentor of pedagogical practice,
coordinator of pedagogical meetings and former member of the Consultative Council, are just some of
the activities in which our colleague has received recognition of its work. She is one of the people who
deserve the honorary title”The people of our time”, which is why this interview was conducted.
Keywords: geography, Marlena Păpușa Asaftei, excellence, model

3

Profesor la Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași, metodist C.C.D. Iași. E-mail: lili_stratulat@yahoo.com
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În spatele unor elevi de succes stă întotdeauna un profesor merituos!/
Behind some students of success is always a meritorious teacher!

Paraschiv Viorel 4

Rezumat. Gala ”Oamenii timpului” din Regiunea de Dezvoltare Economică Nord Est și teritoriile românești de dincolo de Prut (Cernăuți și Chișinău), ediția a doua, Iași Teatrul
Național”Vasile Alecsandri”, secțiunea ”Tinere valori”, trofeul secțiunii a revenit grupului de
elevi de la Colegiul Național ” Petru Rareș” din Piatra Neamț pentru premiul câștigat la
competiția ecologică Zayed Future Energy Prize, organizată la Abu Dhabi în ianuarie anul
trecut. Proiectul elevilor este coordonat managerial de la început de profesorul de geografie
Alexandru Iacob. Interviul nostru urmărește să aducă în atenția cititorilor profesorii
contemporani care sunt ”oamenii timpului” nostru, mai puțin cunoscuți, remarcați și
mediatizați! Suntem susținătorii meritocrației reale!
Cuvinte-cheie: profesor, elevi, Piatra Neamț, competiții mondiale, manager

Abstract. Gala “Men of time” from the Northeastern region and the Romanian territories
beyond the Prut River (Cernăuți and Chișnău), the second edition, took place at the National
Theatre”Vasile Alecsandri” in Iași. At the “Young values” section, the trophy was won by the group
of students from the National College ”Petru Rareș” in Piatra Neamț, for the prize won in the ecocompetition the Zayed Future Energy Prize, organized in Abu Dhabi in January, last year. Students’
project is coordinated by Alexandru Iacob, teacher of geography. Our interview aims to bring to the
attention of readers contemporary teachers, who are the people of our time, less known, notorious and
recognize. We are the supporters of meritocracy!
Keywords: teacher, students, Piatra Neamț, global competition, manager

4

Redacția ”Repere geografice” – editor coordonator. E-mail: vpv2012@yahoo.ro
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In memoriam Profesor Ion Bojoi /In memoriam Professor Ion Bojoi

Surdeanu Virgil 5

Anii trec atât de repede de parcă cineva îi goneşte din spate. Noi privim cu seninătate
trecerea lor pe lângă/peste noi şi, neputincioşi, încercăm să memorăm cât mai multe
secvenţe pe care, apoi, să le încrustăm în eternitate. Numai aşa mai putem păstra, încă vii,
imagini despre oameni, locuri, fapte. Este şi cazul clipelor traite alături de cel care a fost
prietenul şi unul dintre mentorii mei, profesorul Ion Bojoi.

5

Prof. univ. dr., Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Geografie.
E-mail: surdeanu_v@yahoo.com
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Un model de modestie magistrală - profesorul Bojoi / A model of great
modesty – Professor Bojoi
Epure Teodor 6

Abstract. Our teachers are, certainly, the most lasting models that remain in our emotional
memory. Some, who just did their job, were lost in the mist of the time, others, who have clearly
marked our existence, through a more or less obvious involvement, remained in our mind forever.
Professor Ion Bojoi was, for me, such a model, a professor and a man from whom I have learned
many useful things. I have tried to return many years in time and to relive, near those who knew him,
special moments which remind us of this great Man.
Key words: Professor, professional, leader, Ion Bojoi, man

Rezumat. Cele mai perene modele profesionale, care ne rămân în memoria afectivă, sunt cu
certitudine, profesorii noştri. Unii care, doar şi-au făcut meseria, s-au pierdut în negura timpului, alţii
care ne-au marcat în mod evident existenţa şi printr-o implicare mai mult sau mai puţin evidentă ne-au
rămas pe veci în minte. Un astfel de model a fost pentru mine şi profesorul Ioan Bojoi, un profesor şi
un om de la care am învăţat multe lucruri utile. Am căutat să mă întorc cu destul de mulţi ani în urmă
şi să retrăiesc, alături de cei care l-au cunoscut, clipele deosebite care ne amintesc de acest mare Om.
Cuvinte-cheie: profesor, profesionist, lider, Ion Bojoi, om

6

Profesor la Şcoala Gimnazială „Adrian Porumboiu˝”, Muntenii de Jos - Jud.Vaslui. E-mail : tedegeof@yahoo.fr
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Pagini din istoria Societății de Geografie Române, în primul an de
funcționare, cu implicarea personalităților ieșene ale vremii / Pages from
the history of the Romanian Society of Geography, in the first year of
activity, involving the Iasi personalities of that time

Paraschiv Viorel7

Abstract. The beginnings of the Romanian Geographical Society, as it was called at the
beginning - S.G.R., have been laborious because of the lack of qualified staff and of funds. For this
reason, the society had hardly progress and the results of the actual involvement of members were
modest, despite the wishes expressed by the founders of the society. The Iasi branch was established in
1875 but the remaining documents do not demonstrate very clearly the progress made in its first years
of activity.
Keywords: SGR, territorial branch, involvement, Iasi personalities.

Rezumat. Începuturile Societății Geografice Române, cum s-a numit la începuturi S.G.R., au
fost anevoioase din cauza lipsei cadrelor calificate potențial voluntare și din lipsa fondurilor. Din acest
motiv societatea s-a urnit greu și rezultatele implicării efective în societate a membrilor săi au fost
modeste, în ciuda dorințelor exprimate de onoranții fondatori ai societății. Filiala din Iași s-a înființat
în 1875 dar însemnările rămase tipărite nu ne demonstrează foarte clar evoluțiile filialei ieșene în
primii săi ani de funcționare.
Cuvinte cheie: SGR, filială teritorială, implicare, personalități ieșene

7
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Modelarea versanților prin alunecări de teren:
Studiu de caz alunecarea de la Măluț /
Shaping slopes by landslides:
Case study, the landslide of the Măluț
Pop Vasile Viorel8

Abstract. Landslides was the subject of study of several scientific works prepared by
specialists from the University of “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. This study primarily aims to establish
links between landslides and slope shaping the Transylvanian Plain. The paper focuses on presenting
conditions that led to such landslides, triggers landslides and describes their evolution in the future.
Landslide to allow construction of an idea of the role that they had and have it current and
contemporary geomorphological processes represented by landslides on the slopes of the
Transylvanian Plain modeling in order to achieve a state of dynamic equilibrium characterized.
Key Words: landslides, slopes, dynamic eqilibrium, Transylvanian Plain

Rezumat. Alunecările de teren au fost obiectul de studiu a mai multor lucrări științifice
elaborate de specialiștii de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Acest studiu are ca
obiectiv principal stabilirea unor legături între alunecările de teren și modelarea versanților din Câmpia
Transilvaniei. Studiul se concentrează asupra prezentării condițiilor care determină asemenea alunecări
de teren, care declanșează alunecările și descrie evoluția lor în viitor. Astfel, acestea permit emiterea
ideii despre rolul pe care l-au avut și îl au alunecările de teren în procesele geomorfologice actuale,
reprezentate prin alunecările de teren de pe versanții din Câmpia Transilvaniei, pentru a se atinge
starea de echilibru dinamic.
Cuvinte cheie: alunecări, versanți, echilibru dinamic, Câmpia Transilvaniei

8
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Aspecte climatice caracteristice arealului comunei Cotnari,
județul Iași /
Climate aspects characteristic to the Cotnari area, Iași County

Vieriu Mihaela - Cătălina9

Abstract. Cotnari village is situated in an area with temperate transition climate, from the
Eastern European continental climate, of the Moldavian Plane, to the moderate continental climate of
the Suceava Plateau. The average annual temperature characteristic for Cotnari is 9 °C. The regional
and local dynamics of the atmosphere abets the phenomenon of “föehn” of air masses, predominant
from the northwest. The phenomenon of “föehn” has as effects the time increasing of the sun
brightness at 2086 hours comparing to 1779 hours in Iași, a temperature increasing and the reduction
of the relative air humidity. The precipitations have an annual regime, between 400 and 700 mm, of
which 250 mm during the growing season, from 1 April to 30 September, according to the
characteristics of the temperate climate. All these elements ensure favorable conditions for viticulture.
Keywords: climate, temperature, atmospheric dynamics, rainfall.

Rezumat. Comuna Cotnari se află situată în aria unui climat temperat de tranziţie, de la cel
pronunţat continental est-european al Câmpiei Moldovei, la cel moderat continental al Podişului
Sucevei. Temperatura medie anuală care caracterizaeză comuna Cotnari este de 9°C. Dinamica
atmosferei regională şi locală favorizează fenomenul de föehnizare a maselor de aer, direcţia
predominantă din nord-vest. Fenomenul de föehnizare are ca efect mărirea duratei de strălucire a
soarelui la 2086 ore fată de1979 ore la Iaşi, creşterea temperaturii şi reducerea umidităţii relative a
aerului. Precipitaţiile atmosferice au un regim anual cuprins între 400 şi 700 mm, dintre care 250 mm
în perioada de vegetaţie, între 1 aprilie-30 septembrie, potrivit caracteristicilor climatului temperat.
Toate aceste elemente asigură condiţii favorabile viticulturii.
Cuvinte cheie: climă, temperatură, dinamica atmosferei, precipitații.

9
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Water pricing - tool in water demand management /
Prețul apei - instrument în gestionarea cererii de apă

Albăstroiu Simona10

Rezumat. În ultimii ani omenirea se confruntă cu probleme grave legate de accesul, calitatea
și cantitatea resurselor de apă dulce. Nevoia de apă rezultă din gama largă de activități în care aceasta
este utilizată. Resursele de apă dulce disponibile pentru populație variază mult, atât pe continente, cât
și de la o regiune la alta, fiind influențate printre altele de climat și de topografie.
Potrivit estimărilor, în prezent, o treime din populația globului trăiește în zone cu deficit de
apă. În acest context acest articol analizează managementul cererii de apă, una dintre soluțiile care pot
îmbunătăți și garanta accesul generațiilor viitoare la resursele de apă dulce.
Cuvinte cheie: apă dulce, managementul cererii, costul apei

Abstract. In the past few years, humankind faces serious problems, due to the access, the
quality and quantity of freshwater resources. The need of water is derived from a variety of activities
in which it is used. The availability of freshwater resources varies greatly on the continents and from
one region to another and is influenced by climate and topography.
According to estimations, nowadays, one third of the world population lives under physical
water scarcity. In this idea, this article analyzes the water demand management, one of the solutions
that can improve and guarantee the access to freshwater for future generations.
Key words: freshwater, demand management, water cost

10
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Aproape totul despre poduri (I) / Almost everything about the bridges (I)

Măcieş Doina-Lămîiţa11, Măcieş Corneliu-Dănuţ12

Abstract. For an unknowing, the bridge is only a surface that is circulated, supported on two
feet, over any water. The bridge is, actually, a work of art and engineering, which has a lot of elements
and requires various materials and complex techniques. It is true that, at the beginning, bridges were
made quite simple, first of wood, then stone, metal etc. Civil engineers “made a pact with the devil to
cross the bridge”, if we can say so according to a Romanian proverb, and they have managed to create
stunning bridges, not only as aspect, but also as techniques, building materials, prices or places where
they are located. And we hope that, in the future, we will not stand at " the head of the bridge"
shamefully, with outstretched hand, but to admire the new constructions: a bridge which will link
Europe to Africa across the Gibraltar Strait, another between Asia and North America over the Bering
Strait etc. Definitely, people will not stop at what they have achieved so far, because the bridge means
many things, but especially knowledge.
Keywords: bridge, viaduct, arched bridge, suspended bridge, cantilever bridge

Rezumat. Pentru un necunoscător, podul reprezintă doar o suprafaţă pe care se circulă,
sprijinită pe două picioare, deasupra unei ape. Podul este, de fapt, o lucrare inginerească şi de artă,
care are o mulţime de elemente şi presupune materiale diverse şi tehnici sofisticate de lucru. Este
adevărat că, la început, podurile erau destul de simple, făcute din lemn, apoi din piatră, metal, etc.
Inginerii constructori “s-au făcut frate cu dracul ca să treacă puntea”, dacă se poate spune aşa, conform
unei zicale româneşti, şi au reuşit să realizeze poduri uluitoare, şi ca aspect dar şi din punct de vedere
al modului de construire, a materialelor folosite, al preţurilor sau al locurilor unde se află acestea. Şi
apropo de acest lucru, în viitor, să sperăm, nu se va mai sta “la capul podului” în mod ruşinos, cu mâna
întinsă ci, spre a admira noile construcţii: un pod care va lega Europa de Africa, peste strâmtoarea
Gibraltar, altul între Asia şi America de Nord peste strâmtoarea Bering ș.a. Căci, sigur, oamenii nu se
vor opri la ceea ce au realizat până acum deoarece podul însemnă multe lucruri dar, mai ales,
cunoaştere.
Cuvinte cheie: pod, viaduct, pod arcuit, pod în consolă, pod suspendat

11
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Construcții dihotomice în valorizarea factorilor de mediu/ Dichotomous
buildings in the valorisation of the environmental factors

Blîndă Viorica13

Abstract. In our study we will present the environmental factors (water, air, soil) in the good /
bad opposition, such as pure water / impure water; breathable air / unbreathable air; improved soil /
degraded soil. We will construct a grammar of the causes and the effects that activate the visible
aspects, but also the invisible aspects concerning pollution. Our goal is to present a series of clues that
tell us about the quality of the environment (water, air, soil). The axiological valorisation of the quality
of environmental factors (water, air, soil) will be made by analyzing different types of semiotic
practiceat a higher level, the signs these vital biotic elements are valorised through.
It will present water as a value- subsistence means which is becoming a myth nowadays, in
the context of the evolution and the rapid numerical growth of the population. It will highlight the
issue of water eutrophication as a sign of pollution alert. It will also consider the water management,
which is already a problem at the global level. Therefore, we will present water as a value – an aim to
human health and the development of human civilization. Air pollution and soil pollution represent
another issue that will be presented in this study.
Through the semiotic analysis of environmental factors’ properties, we will class these
material sources (vital for humans) diachronically. Taste, smell, colour are clues that tell us about the
quality of the environmental elements and help us to determine their quality. The chosen examples
will clearly highlight the interest for the study of environmental factors and the way forward for
maintaining and enhancing their quality.

Rezumat. În studiul nostru vom prezenta factorii de mediu (apă, aer, sol) priviți in opoziția
bine / rău, cum ar fi: apa pură / apa impură; aer respirabil / aer irespirabil; sol ameliorat / sol degradat.
Vom construi o gramatică a cauzelor și efectelor care activează aspectele vizibile, dar și invizibile ale
poluării. Scopul nostru este de a prezenta o serie de indicii care ne vorbesc despre calitatea factorilor
de mediu (apă, aer, sol). Valorizarea axiologică a calității factorilor de mediu (apă, aer, sol) se va face
analizând la nivel superior prin diferite practici semiotice, semnele prin care se valorizează aceste
elemente biotice vitale.
Se va prezenta apa ca valoare - mijloc de subzistență care devine un mit al zilelor noastre, în
contextul evoluției și creșterii numerice rapide a populației. Se va sublinia problema eutrofizării apelor
ca semn de alertă a poluării. Se va avea în vedere și gestiunea apei care reprezintă deja o problemă la
nivel planetar. De aceea, vom prezenta apa ca valoare – scop pentru sănătatea omului și pentru
dezvoltarea civilizației umane. Poluarea aerului și a solului reprezintă o altă problemă care va fi
prezentată în acest studiu.
Prin analiza semiotică a proprietăților factorilor de mediu vom clasa diacronic aceste surse
materiale indispensabile omului. Gustul, mirosul, culoarea sunt indicii care ne vorbesc despre calitatea
elementelor de mediu și ne ajută la determinarea calității lor. Prin exemplele alese, vom scoate în
13
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evidență interesul pentru studiul factorilor de mediu și direcțiile de urmat pentru menținerea și sporirea
calității acestora.
Cuvinte cheie: apă curată, apă poluată, aer curat, aer poluat; sol ameliorat, sol degradat;
valorizare
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Aplicații și utilizări ale helioenergiei / Applications and uses of solar energy

Prof. Gabriela Scrumeda14

Abstract. Nowadays the global interest for the production of solar energy is in a continually
increase because of the emergence of environmental problems such as: the severe effects of pollution
generated by the use of fossil fuels (oil, coal, gas) and, of course, the resources exhaustion.
The increasing number of solar parks generates also jobs, by developing a local industry of
renewable energy. Also, because of the exhaustion of natural resources, their price is continuously
increasing, that’s why these resources must be replaced with the alternative energies. At the same
time, the development of technologies for the capture and exploitation of the solar radiation allows the
adoption of solutions with a high efficiency.
The biggest advantage of solar energy is that it can be used almost anywhere, anytime and in
different fields of activity.
Key words: solar energy, photovoltaic panel, Stirling engine
Rezumat. În prezent interesul global pentru producerea energiei solare este într-o continuă
creştere datorită accentuării problemelor de mediu cum ar fi: efectele grave ale poluării generate de
utilizarea combustibililor fosili (petrol, cărbuni, gaze) şi bineînţeles epuizarea resurselor.
Creşterea numărului de parcuri solare generează totodată şi locuri de muncă prin dezvoltarea
unei industrii energetice regenerabile locale. De asemenea datorită epuizării resurselor naturale, preţul
acestora este într-o continuă creştere, fapt ce impune înlocuirea lor cu energiile alternative. În acelaşi
timp, dezvoltarea tehnologiilor de captare şi valorificare a radiaţiei solare permite adoptarea de soluţii
cu un randament înalt.
Cel mai mare avantaj al energiei solare este acela că poate fi utilizată aproape oriunde, oricând
şi în diferite domenii de activitate.
Cuvinte - cheie: energie solară (helioenergie), panou fotovoltaic, motor Stirling
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Reconstrucția ecologică a peisajelor / Ecological reconstruction of
landscapes

Ipate Emil 15, Scrumeda Gabriela15 , Ignat Corina15

Abstract. A major requirement of contemporary urban architecture and systematization is to
address current and future projects of urban areas, according to the expansion of green spaces, kept
intact. Their primary role is to be true “mouths of aeration” for the soil, so much covered by thick
layers of asphalt. Using natural resources in the urban economy may introduce dysfunctional changes
of the urban landscape, which requires a reconstruction or an adjustment of the environmental balance,
through the application of some principles of physical sustainability.
Key words: ecological reconstruction, green spaces, landscape

Rezumat. O obligație majoră a arhitecturii și sistematizării urbane contemporane
constă în abordarea proiectelor prezente și viitoare ale zonelor urbane în funcție de extinderea
spațiilor verzi, păstrate intacte, privind marile ecosisteme. Rolul lor primordial este acela de a
constitui adevărate „guri de aerație” pentru solul și așa încorsetat de covoare groase de asfalt.
Utilizarea resurselor naturale în economia specifică mediului urban poate introduce
modificări de tip disfuncțional ale peisajului urban, ceea ce solicită o reconstrucție sau o
echilibrare a balanței mediului, prin aplicarea unor principii ale durabilității fizice.
Cuvinte cheie: reconstrucţia ecologică, spaţiile verzi, peisaj
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Noi probleme ale organizării mediului urban / New problems of the
organization of urban environment

Ignat Corina16

Abstract. The visual impact of an image causes an overall impression about a pleasant place,
useful, necessary or comforting, or on the contrary. We can define the visual pollution as a
phenomenon of anthropogenic intervention on the landscape.
The contrast between the “implant” elements and the landscape in question appears in several
areas. In urban areas the chromatic disharmony is usually found in the residential areas. The textural
disharmony is targeting the strong opposition between the texture of the artificial elements inserted in
the landscape and the predominant texture of landscape.
The shadows of tall buildings deprive large areas of sunlight, maintain the snow for a longer
period and affect the green spaces.
In the end, we conclude that the visual pollution is produced by various sources and has
repercussions on the urban environment, case in which, the community must take attitude in order to
ensure a good ambient for cohabitation.
Key words: the organization of urban environment, visual pollution

Rezumat. Impactul unei imagini determină o impresie generală despre un loc plăcut, util,
necesar sau reconfortant, ori dimpotrivă. Poluarea vizuală o putem defini ca pe un fenomen de
intervenţie antropică și dizarmonică asupra peisajului geografic.
Contrastul dintre elementele de tip implant şi peisajul respectiv, apare în mai multe domenii.
În mediul urban, dizarmonia cromatică se întâlneşte în zonele rezidenţiale. Dizarmonia texturală
vizează opoziţia puternică dintre textura elementelor artificiale inserate în peisaj şi textura
predominantă a peisajului
Umbrele clădirilor înalte lipsesc mari areale de lumina solară, determină ca zăpada să nu se
topească şi afectează spaţiile cu verdeaţă.
În final, concluzionăm faptul că poluarea vizuală este produsă de surse variate şi are
repercusiuni asupra mediului de viaţă urban, iar comunitatea trebuie să ia atitudine în cunoştinţă de
cauză pentru a asigura ambianţa unei bune convieţuiri.
Cuvinte cheie: organizarea spațiului urban, poluare vizuală
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Opționalele geografice în oferta educațională a școlilor din județul Iasi
(2014-2015). Demersuri metodologice /
Facultative courses of geography in the educational offer of schools in Iasi
County (2014-2015). Methodological approaches
Mihaela Lesenciuc17

Abstract. The article brings to the fore the concept of core curriculum and its customization:
curriculum to the decision of the school (CDS), differentiated curriculum (DC) and curriculum for
local development (CLD). The article focuses on specific aspects of the curriculum to the decision of
the school, implemented both in secondary cycle as well as in high school, but also on the role of this
type of curriculum in training the students skills and abilities and in a transdisciplinary approach of the
scientific contents.
Keywords: core curriculum, curriculum to the decision of the school, facultative, curricular
area.

Rezumat: Articolul aduce în prim plan conceptul de curriculum nucleu, precum şi elementele
sale de particularizare: curriculum la decizia şcolii (CDŞ), curriculum diferenţiat (CD) şi curriculum
pentru dezvoltare locală (CDL). Articolul este centrat pe aspectele specifice curriculum-ului la decizia
şcolii, implementat atât în ciclul gimnazial cât şi în cel liceal, dar şi pe rolul acestui tip de curriculum
în formarea competenţelor şi abilităţilor elevilor şi în abordarea transdisciplinară a conţinuturilor
ştiinţifice.
Cuvinte cheie: curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii, opţional, arie curriculară.
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Evaluarea în geografie prin metode alternative: jocul geographic /
Alternative assessment methods in geography: geographical game

Stănilă Cristian18, Stănilă Andreea Georgiana19

Abstract. This article highlights the advantages of geographical games for the classes
optimization and their role in the development of students imagination and creativity. There are a few
examples of geographical games as alternative assessment methods at the geography classes.
Keywords: geographical game, method, assessment, abilities, skills.

Rezumat: Acest articol evidenţiază avantajele jocurilor geografice în optimizarea orelor de
curs şi rolul acestora în dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor. Sunt prezentate câteva
exemple de jocuri geografice ca metode alternative de evaluare în cadrul orelor de geografie.
Cuvinte-cheie: joc geografic, metodă, evaluare, capacităţi, deprinderi.

18
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Confluențe în proiectarea didactică între geografie - limba și literatura română /
Junctions in the teaching design between Geography and Romanian
language and literature

Mateiciuc Maria-Oana și Ipate Emil-Dănuţ20

Abstract. An interdisciplinary and complementary approach is useful for the high school
students, especially because they may access to new exhaustive connections.
We propose to exploit the concepts of “mioritic space” and “geographical space” from the perspective
of the two subjects: Romanian language and literature and geography. The premise is to address the
idea of Lucian Blaga relating to the correlation between space/relief and temperament/character.
The concept of geographical determinism asserts that the human personality (including physical and
psychological features, the ability and the skills) is influenced by the natural elements present in the
geographical space (relief, climate, vegetation, fauna etc.).
Students are asked to verify and to express their opinion on these ideas, to make correlations, with
pros and cons. Thus, they receive a concept about the world and a skill useful in their formation, and
in the interpretation of reality.
Key words: “mioritic space”, geographical space, geographical determinism.

Rezumat. Abordarea unei teme interdisciplinare și complementare este utilă la clasele mari,
mai ales că beneficiarii - elevii - pot să acceadă la noi conexiuni de tip exhaustiv. Noi propunem
valorificarea conceptelor de spațiu mioritic și spațiu geografic din perspectiva a două discipline: limbă
și literatură română și geografie. Premisa constă în abordarea ideii lui Lucian Blaga referitoare la
corelația spațiu/ relief și temperament/ caracter. Conceptul de determinism geografic afirmă că
personalitatea umană (inclusiv trăsăturile fizice și psihologice, abilitatea și înclinațiile) este influențată
de elementele naturii prezente în spațiul geografic (relief, climă, vegetație, faună etc). Elevii sunt
solicitați să verifice și să exprime opinia despre aceaste orientări, să facă corelații, cu argumente pro și
contra. Astfel ei receptează o concepție despre lume și o deprindere utilă la formarea, în interpretarea
realității.
Cuvinte cheie: spațiul mioritic, spațiul geografic, determinism geografic
20
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Ipostaze moderne şi competenţe adecvate în predarea geografiei / Modern
perspectives and applicable skills in teaching geography

Epure Teodor21

Abstract. Geography is, undoubtedly, one of the sciences which offer a perspective, always
accurate, on the contemporary world. It’s a domain of great discoveries, focusing on items that always
look towards a near or more distant future. Being a discipline that, over time, has incited a multitude
of constructive debates, geography has been imposed as a science of great discoveries, a science of the
Earth, in its most varied aspects. If we take into consideration the challenges of the developments from
science and technology, but also from the educational field, the Geography had to respond, through its
instruments, to the demands of the moment. Based on these considerations, we will stress out some of
the aspects aimed at adapting the geography at the educational requirements and analyze the most
desirable and appropriate skills, in the study of this discipline.
Keywords: science, skills, teaching geography

Rezumat. Una dintre ştiinţele care oferă o perspectivă mereu actuală a contemporaneităţii
este, fără îndoială ştiinţa geografică. O disciplină a marilor descoperiri, axată, prioritar, pe elemente
care privesc mereu spre un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Fiind o disciplină care a incitat, de-a
lungul timpului, o multitudine de controverse constructive, geografia s-a impus ca o ştiinţă a marilor
descoperiri, a cunoaşterii Pământului, în aspectele sale cele mai variate. Dacă avem în vedere
provocările evoluţiilor din domeniul ştiinţei şi tehnologiei dar şi din spaţiul educaţional, geografia a
trebuit să răspundă, prin instrumentele sale, la cerinţele momentului. Pornind de la aceste considerente,
vom aborda, pe scurt, câteva dintre aspectele care vizează adaptarea geografiei la exigenţele
educaţionale dar şi ilustrarea celor mai adecvate competenţe vizate şi dezirabile, în studiul acestei
discipline.
Cuvinte-cheie: științe, competențe, predarea geografiei

21

Profesor la Şcoala gimnazială ˶Adrian Porumboiu˝ Muntenii de Jos, Judeţul Vaslui. E-mail:
tedegeof@yahoo.fr
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Abordarea integrată a conţinuturilor de explorarea mediului şi
matematică,
la clasa I /
The integrated approach of contents from Environmental Exploration and
Mathematics,
st
in 1 grade of primary school

Creţu Cristina 22

Abstract. Integrating contents from Geography, Biology, Anatomy and Physics - known
under the name of Environmental Exploration- with contents from Mathematics, together with the
recent development of digital textbooks, offers the opportunity to analyze the ways in which these
integrated contents can be applied and the methodological recommendations which are needed. This
article contains general observations and a teaching project.
Key words: integrated approach, teaching project, energy sources

Rezumat. Integrarea conţinuturilor de geografie, biologie, anatomie şi fizică, reunite sub
sintagma explorarea mediului, cu cele de matematică, cât şi elaborarea recentă de manuale digitale,
constituie prilejul unor analize privind condiţiile de aplicare, însoţite de recomandări metodologice.
Articolul prezent cuprinde observaţii generale şi un proiect didactic.
Cuvinte – cheie: abordare integrată, proiect didactic, surse de energie

22

Profesor dr. la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Bârsănescu” din Iaşi, Strada Zugravi 12 A, e-mail:
crecri2002@yahoo.com.
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Energia mareomotrică și efectele utilizării acesteia asupra mediului /Tidal
energy and the effects of its use on the environment

Manea Cosmina Andreea23

Abstract. The complex analysis of the potential and the abstraction of the tidal energy present
this type of energy as an alternative of renewable energy which has many technological and technical
advantages but also disadvantages. Development of the technologies and the access to it can represent,
punctual, new advantages for the proximity communities. There are presented some projects in
different stages of constructions or cost analysis (United Kingdom, Ireland, Norway, Canada etc.)
Keywords: tide, turbines, environment, effects, good practices

Rezumat. Analiza complexă a potențialului și captării energiei mereomotrice este
prezentată ca alternativă de energie regenerabilă care are numeroase avantaje dar și
dezavantaje tehnologice și tehnice. Evoluția tehnologiilor și accesul la acestea poate
reprezenta, punctual, noi avantaje pentru comunitățile din proximitate. Sunt prezentate câteva
proiecte aflate în diferite faze de construcție sau de analiză de costuri (Regatul Unit, Irlanda,
Norvegia, Canada ș.a.)
Cuvinte-cheie: maree, turbine, mediu, efecte, bune practici

23

Studentă la Universitatea din București – Facultatea de Geografie (anul I – Planificare teritorială). Email:
cosmina.andreeamanea@gmail.com
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Case Study. Swedish business environment / Studiu de caz. Mediul de
afaceri suedez

Cosmina Andreea Manea24

Rezumat. Există o strânsă legătură între geografie și economie, mai ales în ceea ce privește
evoluția mediului internațional de afaceri. Diverse țări au profitat de potențialul lor geografic pentru ași dezvolta mai mult sau mai puțin economia și a atrage cât mai multe companii transnaționale, sau
chiar a le oferi acestora mediul propice apariției. O astfel de țară este și Suedia, statul cu al șaptelea
PIB pe cap de locuitor din lume, cu una dintre cele mai mari valori IDU și printre primele în ceea ce
privește atractivitatea economică. În această lucrare, am încercat să prezint acest stat european, Suedia,
prin intermediul unei analize PESTLE (politic, economic, social, tehnologic, legal și environmental),
compania transnațională Hennes&Mauritz (mai cunoscută sub numele de H&M) care a pornit pe
drumul spre internaționalizare din Suedia, fiind un model de urmat.
Cuvinte-cheie: Suedia, afaceri, economie, geografie, firmă model

Abstract. There is a close connection between geography and economics, especially as
regards to the evolution of the international business environment. Various countries have taken
advantage of their geographical potential to develop more or less the economy and to attract as many
transnational companies, or even to provide them a favorable environment to develop. One such
country is Sweden, the state with the seventh GDP per capita in the world, with one of the largest HDI
values and among the first in terms of economic attractiveness. In this paper I tried to present this
European state, Sweden, through a PESTLE analysis (political, economical, social, technological,
legal and environmental), and the transnational company Hennes&Mauritz (more known under the
name of H&M), being a role model in the internationalization process.

Keywords: Sweden, business, economy, geography, model company

24

Student, an I, A.S.E. București, Grupa 922. Specializarea Economie și Afaceri Internaționale . Email:
cosmina.andreeamanea@gmail.com
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Două lucrări geografice, rod al colaborării profesor-elev / Two geographical
works outgrowth of the teacher – student collaboration

Ana-Maria Gheorghiu, Andreea Roxana Vijulan1

Abstract. This article highlights the editorial appearance of two geographical works with a
scientific character, the result of fruitful cooperation between professor dr. Ioan Mărculeț, researcher
dr. Cătălina Mărculeț and two groups of passionate students about this discipline, students at the
National College ”I. L. Caragiale” Bucharest.
Keywords: encyclopedia, dictionary, demography, economics

Rezumat: Acest articol supune atenţiei apariţia a două lucrări geografice cu caracter ştiinţific,
rezultat al colaborării fructuoase între prof. dr. Ioan Mărculeț, cercet. dr. Cătălina Mărculeț şi două
grupe de elevi pasionaţi de această disciplină, elevi ce studiază la Colegiul Național „I. L. Caragiale”
București.
Cuvinte-cheie: enciclopedie, dicţionar, demografie, economie.

1

eleve la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti. Email: ioan_marculet@yahoo.com
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1 Decembrie, la Suceava! / 1 December, at Suceava!

Denisa Andreea Apăvăloaei25, Cosmin Daniel Amargheoalei25

Abstract. We present an activity of Technological High school of Economics and Tourism
from Iași, in which were involved more students from the school. We went in a day trip to Suceava, to
celebrate the National Day of Romania on 1 December 2015.

Rezumat. Prezentăm o activitate a Liceului Tehnologic Economic de Turism din Iași în care
au fost implicați mai mulți elevi din școală, care ne-am deplasat într-o excursie de o zi la Suceava,
pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României pe 1 Decembrie 2015.
Cuvinte-cheie: elevi, excursie, Ziua Națională a României, Suceava

25

Elevi în clasa a XI-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, Aleea Mircea cel Bătrân, nr. 8, Iași.
E-mail: a.apavaloaei@yahoo.com
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Analize, evenimente și manifestări geografice
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Lucrările Seminarului geografic internațional Dimitrie Cantemir, ediția a
XXXV-a, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, octombrie 2015,
140 ani de la înființarea filialei Iași a Societății de Geografie din România
(1875) / International Geographic Seminar Dimitrie Cantemir, the 35 edition, october 2015, 140 years after the establishment of the Geography
Society from Romania – Iași County Subsidiary

Paraschiv Viorel26

Rezumat. Cu prilejul Lucrărilor Seminarului internațional D. Cantemir a avut loc și
momentul aniversar al Filialei Iași a S.G.R. Resursele limitate ale filialei nu au permis
organizarea unor evenimente mai ample. Importanța evenimentului a fost marcată de
recunoașterea meritelor în dezvoltarea geografiei și a didacticii pentru profesorii din mediul
preuniversitar aflați la pensie.
Cuvinte-cheie: aniversare, 140 ani, moment festiv, profesori pensionari

Abstract. On the occasion of the International Seminar took place and the time of the
anniversary of the Geography Society from Romania – Iași County Subsidiary. The importance of the
event was marked by recognition of merits in the development of geography and didactics for teachers
in the preuniversitary education learn at retired.
Keywords: 140 years anniversary, solemnity, retired teachers

26

Prim-vicepreședinte al Societății de Geografie din România – Filiala Iași. E-mail: vpv2012@yahoo.ro
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Simpozionul Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a XXV-a, Focşani, Ateneul
Popular Maior ”Gh. Pastia” / Symposium Days of Simion Mehedinți,

the XXV-th edition, Focșani, Major”Gh. Pastia” Athenaeum

Nicolae Damian27

Abstract. The symposium is one of the largest scientific and cultural activities of Vrancea
County reached its XXV edition, being dedicated to the spiritual father of Romanian geography and an
important politician, Simion Mehedinți.
Keywords: symposium, Simion Mehedinți, Vrancea, retrospective

Rezumat. Simpozionul este una dintre cele mai ample activități științifice și culturale ale
județului Vrancea ajunsă la a XXV-a ediție, fiind dedicată părintelui spiritual al geografiei românești și
importantului om de stat, Simion Mehedinți.
Cuvinte-cheie: simpozion, Simion Mehedinți, Vrancea, retrospectivă

27

Profesor doctor și director la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea. E-mail: nikudam@yahoo.com
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Societatea de Geografie din România – Filiala Iași. Raport de activitate
pentru anul 2015 / The 2015 activity report of the Geography Society from
Romania – Iași County Subsidiary

Rusu Eugen28, Paraschiv Viorel29

Abstract: The report covers the whole activity of the Geography Society from Romania, Iași
county subsidiary, in 2015. The analysis is organized into six chapters, as it follows: scientific activity
- participation in geographical events, publishing activity, educational work in universities and
schools, image-media, financial management and other activities of the members.
Keywords: report, SGR/RGS Iași, functional analysis

Rezumat. Raportul cuprinde întreaga activitate desfășurată de filiala Iași a Societății de
Geografie din România, în anul 2015. Analiza este organizată pe 6 capitole după cum urmează :
activitatea științifică - participări la evenimente geografice, activitatea publicistică, activitatea
educativă din universitar și preuniversitar, imagine-mass media, management financiar și alte activități
ale membrilor.
Cuvinte cheie: raport, SGR Iasi, analiză funcțională

28
29

Profesor univ. dr., președintele Filialei Iași a S.G.R. E-mail:ruseug552003@yahoo.fr
Profesor dr., prim-vicepreședintele Filialei Iași a S.G.R.. E-mail: vpv2012@yahoo.ro
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Proiecte internaţionale la Şcoala Gimnazială Pufeşti – Vrancea /
International projects at Secondary School Pufești-Vrancea

Nicolae Damian30, Mariana Bogdan31

Abstract. Rural schools have, in general, an image deficit comparing with those in urban
areas. Pufești school tend to promote a management which would diminish the differences so that all
students enjoy equal opportunities and a quality education, formal and non-formal.
Keywords: school, rural community, projects, non-formal education

Rezumat. Școlile rurale au în general un deficit de imagine în comparație cu cele urbane.
Școala din comuna Pufești se străduie să promoveze un management care să conducă la atenuarea
diferențelor astfel încât toți elevii să se bucure de oportunități egale și de o educație de calitate,
formală și nonformală.
Cuvinte-cheie: școală, comunitate rurală, proiecte, educație nonformală

30
31

Profesor doctor și director la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea. E-mail: nikudam@yahoo.com
Profesor la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea
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Publicații focșănene

Damian Nicolae32

S. Mehedinți - Caiete, vol. II, Ed. Terra, Focşani, 2015, XVIII + 527 p.
Buletinul Asociaţiei Personalului Didactic ”Simion Mehedinţi”, nr. 19, Ed. Terra, Focşani,
52 p.
Revista ”Milcovia”, nr.21, an XI, Ed. Terra, Focşani, p.174 - este al doilea volum aniversar
dedicat geografului N. Al. Rădulescu, fondatorul acestei reviste. Primul volum (nr. 20,
ianuarie – iulie 2015, Focşani, seria a III-a, an XI, p. 133) și volumul al doilea cu un număr
dublu de pagini față de primul

32

Profesor doctor la Școala Gimnazială Pufești – Vrancea. E-mail: nikudam@yahoo.com
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Păsările de apă din Parcul Natural
Balta Mică a Brăilei
Autor: Onea Nicolae
Editura Istros, Brăila, 295 pagini (2015)

Din perspectiva profesorului de geografie,
dintr-un oraş dunărean, dintr-un liceu cu
vedere către bătrânul fluviu, publicarea unei
lucrări, centrată pe studiul amănunţit al
avifaunei din Parcul Natural Balta Mică a
Brăilei, este mai mult decât oportună, pentru
completarea şi corectarea informaţiilor despre
biodiversitatea acestui ecosistem. Dealtfel,
marea varietate a păsărilor de apă asigură
suportul ştiinţific al existenţei Bălţii Brăilei,
ca zonă umedă de importanţă internaţională,
declarată sit Ramsar în anul 2001.

Profesor Mihaela Roşu - Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Brăila
Email: mihaelarosu2016@gmail.com
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Teste de geografie pentru gimnaziu – clasa a VI-a și a VII-a/ Tests for middle
school geography – grade VI & VII
Autori/Autors:
VI - Dorina Cheval, Lucian Șerban, Constantin Dincă, Viorel Paraschiv,
Ionuț Enache (ISBN 978-606-683-287-8, 95 pagini)
VII - Dorina Cheval, Adina Șerban, Constantin Dincă, Viorel Paraschiv,
Ionuț Enache (ISBN 978-606-683-288-5, 96 pagini)
Editura Didactica Publishing House, București – 2015

Rezumat. Lucrările cuprind teste cu grade de dificultate diferite pentru elevii claselor a VI-a
și a VII-a. Itemii sunt diversificați iar gradul de complexitate al lor este fundamentat pe principiile
didactici moderne a predării geografiei. Volumele sunt utile elevilor, profesorilor și organizatorilor de
concursuri geografice pentru elevi.
Cuvinte-cheie: culegere de teste, clasa a VI-a, clasa a VII-a, itemi, metode

Abstract. The work includes tests with different difficulty levels for students grade VI & VII.
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 VI, grade VII, items, methods

Dr. Ionuț Popa - Secretar general S.G.R. București
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Teodor Epure Jurnal European,
Editura Sfera Bârlad, 2015 (184 pagini)
ISBN 978-606-573-542-2

Alupoaei Gheorghe33

˶Jurnalul European˝ evidenţiază personalitatea complexă a autorului cărţii -Teodor
Epure- un intelectual cu preocupări din cele mai nobile, care munceşte cu pasiune şi totală
dăruire, în cercetarea acestui vast domeniu, geografia. Merită preţuirea noastră, aprecierea şi
respectul nostru, mai mult decât ceea ce-i oferă indivizii, cu efemere funcţii de conducere şi
lipsiţi de elementare cerinţe ale bunului simţ privind dreptatea, adevărul şi valorile umane.

33

Profesor la Școala ”Elena Cuza”, Vaslui (pensionar)

- 58 -

REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1)

2016

LISTA AUTORILOR
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Asocierea/ Afilierea

1

Albăstroiu Simona

Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru
Rareș” Tg. Frumos, jud. Iași

2

Alupoaei Gheorghe

Profesor la Școala ”Elena Cuza”
Vaslui

3

Amargheoalei Cosmin - Daniel

Elev la Liceul Tehnologic Economic
de Turism Iași

4

Apăvăloaei Denisa - Andreea

Elev la Liceul Tehnologic Economic
de Turism Iași

5

Blîndă Viorica

Profesor la Școala nr. 7 Botoșani

6

Bogdan Mariana

Profesor la Școala
Pufești, jud. Vrancea

7

Crețu Cristina

Profesor dr. la Școala ”Ștefan
Bârsănescu” Iași

8

Damian Nicolae

Profesor dr. și director la Școala
Gimnazială Pufești, jud. Vranceacadru
didactic
asociat
la
Universitatea București – D.F.P.
Focșani

9

Epure Teodor

Profesor
la
Școala
”Adrian
Porumboiu” Muntenii de Sus, jud.
Vaslui

10

Gheorghiu Ana Maria

Elev la Colegiul Național ”I.L.
Caragiale” București

11

Ignat Corina

Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru
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Poni” Iași
12

Ipate Emil Dănuț

Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru
Poni” Iași

13

Lesenciuc Mihaela

Profesor dr. la Colegiul Național
”Emil Racoviță” Iași/ inspector de
geografie la I.Ș.J. Iași

14

Manea Cosmina Andreea

Student, Facultatea de Geografie a
Universității București și Academia
de Studii Economice București

15

Mateiciuc Maria Oana

Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru
Poni” Iași

16

Măcieș Corneliu Dănuț

Inginer, Tulcea

17

Măcieș Doina Lămâița

Profesor
la
Călinescu” Iași

18

Mărculeț Cătălina

Cercetător științific dr. la Institutul
de Geografie al Academiei Române,
București

19

Mărculeț Ioan

Profesor dr. la Colegiul Național
”I.L. Caragiale” București

20

Paraschiv Viorel

Profesor dr. la Liceul Tehnologic
Economic de Turism Iași

21

Pop Vasile Viorel

Doctorand la Universitatea ”Bebeș Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de
Geografie

22

Popa Ionuț

S.G.R. București

23

Roșu Mihaela

Profesor la Liceul Teoretic ”Mihail
Sebastian” Brăila

24

Rusu Eugen

Prof. univ. dr. la Universitatea ”Al.
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I. Cuza” Iași, Facultatea de
Geografie
și
Geologie
–
Departamentul
de
Geografie
/Președinte S.G.R. Iași
25

Scrumeda Gabriela

Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru
Poni” Iași

26

Stănilă Andreea Georgiana

Profesor la Școala nr. 1 Matca, Jud.
Galați

27

Stănilă Cristian

Profesor la Școala ”Iorgu Iordan”
Tecuci

28

Stratulat Liliana

Profesor la Colegiul Tehnic ”D.
Leonida” Iași / C.C.D. Iași

29

Surdeanu Virgil

Profesor univ. dr. la Universitatea
”Babeș - Bolyai” Cluj Napoca –
Facultatea de Geografie

30

Vieriu Mihaela Cătălina

Profesor la Școala Gimnazială ”Gh.
Ciobanu” Andrieșeni, jud. Iași

31

Vijulan Andreea Roxana

Elev la Colegiul Național ”I.L.
Caragiale” București
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI
”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI
Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an, cu
termenele 1 martie și 1 septembrie, 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.
BIBLIOGRAFIE
(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].
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Exemplu:
Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași [online] [accesat 24 ianuarie 2015].
Disponibil la: http://www.bcuis.ro/c
Publicaţii online
Model:
AUTOR. Titlu [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 noastre va fi mai ridicată și articolele dvs mai
cunoscute.
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 maxim 3 luni de la apariție
revista este publică pe internet, inclusiv pe pagina proprie Sgr Filiala Iași și
grupul FB: Revista Repere geografice.
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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