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Prof. univ. dr. Gheorghe I. Năstase – geograful unionist 

Gheorghe I. Năstase (1896 - 1985), the unionist geographer 

 

 

Albăstroiu Elena – Simona
1
, Paraschiv Viorel

1
 

 

Într-o lume din ce în ce mai grăbită, care îşi 

îndreaptă privirile şi speranţele doar spre viitor, poate 

părea oarecum anacronic să te mai ocupi de trecut. Şi 

totuşi, este inevitabil să te întrebi cine suntem şi de unde 

venim, cum am ajuns la starea de astăzi? De la cine şi ce 

am moştenit? Şi atunci începi să priveşti îndărăt, să afli ce 

a fost înainte de noi. 

Profesor univ. emerit dr. Ioan Donisă (2014) 

 

 

Pornind de la cuvântul rostit de profesorul Ioan 

Donisă, noi, cei de azi, în anul Centenarului, 

considerăm că trebuie să readucem în memoria 

colectivă faptele patriotice ale adevăratelor modele 

umane a căror viață a fost animată zi de zi de idealul 

național al românismului. Participant activ la Unirea 

Basarabiei cu Regatul României din 27 martie 1918 Gheorghe I. Năstase  a devenit pentru 

noi, prin martirajul său impus de regimul comunist și  exemplul datoriei față de țară și de 

profesia pe care a iubit-o deopotrivă, un exemplu demn de urmat. Biografia sa o păstrăm la 

loc de cinste și o evocăm ori de câte ori avem prilejul, cu onoare. 

Gheorghe I. Năstase s-a născut la 3/16 februarie 1896 în satul Hristici din județul 

Soroca, în Basarabia, într-o veche familie răzășească. A urmat cursurile şcolii primare în satul 

natal, apoi pe cele ale gimnaziului din Soroca şi pe cele ale Şcolii Normale din Cetatea Albă, 

aceasta din urmă absolvită în 1915. După participarea la Primul Război Mondial (1915 – 

1917) s-a angajat cu tot entuziasmul la lupta pentru integrarea Basarabiei în statul român, 

participând la fondarea Partidului Naţional Moldovenesc, fiind ales secretarul întâiului 

Congres ostăşesc moldovenesc şi deputat în Sfatul Ţării, adunare care a proclamat la 24 

ianuarie 1918 constituirea Republicii Moldoveneşti Independente şi Suverane, iar la 27 

martie 1918 Unirea cu celelalte ţinuturi româneşti. Ulterior, Gh. I. Năstase a jucat un rol de 

seamă în elaborarea proiectului de lege pentru reforma agrară şi a fost secretar al delegaţiei 

Sfatului Ţării care a participat la pregătirea Păcii de la Versailles. 

În 1915 este înrolat în Armata rusă și după o instruire la Școala Militară din Odessa 

este trimis pe Frontul de Sud, românesc. În cadrul unui Regiment rus de infanterie a participat 

                                                           
1
Profesori la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Str. Milcov, nr. 11. Email: vpv2012@yahoo.ro și 

albastroius@yahoo.com 

mailto:vpv2012@yahoo.ro
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la campaniile din Dobrogea (1916) împotriva armatelor unite germano-bulgaro-otomană și la 

cea de pe Siret (1916-1917), având gradul de locotenent. 

 Prin răsturnarea țarismului în 1917, revoluția rusă a creat condiții pentru afirmarea 

conștiinței naționale a basarabenilor. Urmând Manifestul proclamat de revoluția rusă, 

conform căruia ”fiecare popor are dreptul de a-și hotărî singur soarta”, Gheorghe I. Năstase 

se înscrie în Comitetul Ostășesc Moldovenesc de la Iași, devenind un propagandist înflăcărat.  

Revenit la Chișinău, Gheorghe I. Năstase se implică activ în lupta politică pentru 

apărarea drepturilor naționale, culturale și economice ale basarabenilor. S-a alăturat echipei 

ziarului  Cuvânt Moldovenesc, condus de Pantelimon Halippa, reprezentantul intereselor 

românilor din Basarabia. Militanții grupați în jurul acestui ziar au fondat, la 12 martie 1917, 

Partidul Național Moldovenesc. Programul Partidului Național Moldovenesc a fost adoptat de 

către diferite adunări populare și organizații profesionale, ducând la trezirea conștiinței 

naționale, astfel încât s-a ajuns la crearea Sfatului Țării, inaugurat la 21 noiembrie 1917. 

  A fost propus ca deputat în Sfatul Țării din partea ostașilor de pe Frontul românesc, 

unde, în ziua de 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei cu România. Și-a menținut 

convingerile și pe timpul mandatului de deputat în Sfatul Țării, în cadrul căruia a activat în 

calitate de secretar al Comisiei Agrare. A participat la elaborarea Legii Agrare, considerând-o 

un prim pas al armonizării legislației Basarabiei cu cea a Regatului Român. 

În 1919, ca delegat la Conferința de pace de la Paris, a avut misiunea să demonstreze 

legalitatea Unirii Basarabiei cu România. Fiind un bun cunoscător al limbilor engleză și 

franceză, împreună cu Ion Pelivan, Ion Codreanu și Sergiu Cujbă, i-a convins pe diplomații 

occidentali că doar în componența României, Basarabia are șanse de supraviețuire.  

 În timpul lucrărilor Conferinței, a fost 

secretarul delegației Sfatului Țării, contribuind la 

redactarea Memoriului  La question de la 

Bessarabie, adresat Conferinței, în care aducea 

dovezi referitor la legalitatea Actului Unirii și a 

Sfatului Țării.  

A publicat apoi, în anul 1920, articolul Basarabia 

la conferința de pace, în revista Arhiva pentru 

știință și reforma socială, în care menționa 

necesitatea studiilor istorice și geografice care să 

aducă la cunoștința lumii europene realitățile 

Basarabiei. 

Delegația basarabeană a dus o propagandă 

energică printre diplomați, oameni politici și 

marile cotidiene din Paris, prin documente-

memorii și prin discuții (viu grai) pentru a lămuri 

chestiunile și situația din Basarabia, a invaziei 

bolșevice și a minorităților naționale, inclusiv a 

evreilor și a ucrainenilor. 

Începând din 1919, Gheorghe I. Năstase a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi 

Filosofie a Universităţii Mihăilene ieşene, susţinându-și licenţa în istorie, în anul 1923, şi 

licenţa în geografie  la Facultatea de Ştiinţe, în 1924. Deşi încă student, sârguinţa şi 
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excepţionalele sale calităţi intelectuale au făcut ca încă din 1920 să fie încadrat ca asistent la 

Catedra de Geografie, avansând la gradul de conferenţiar suplinitor de antropogeografie, în 

1925. Ca urmare a specializării efectuate în anii 1925 – 1926, la Paris, şi a susţinerii strălucite 

a doctoratului, referitor la “insula” Peuce, în 1932, a fost numit conferenţiar definitiv şi în 

1938 – profesor suplinitor iar câştigarea concursului de profesor i-a adus deplina recunoaştere 

a meritelor sale ştiinţifice şi didactice, în 1939. La aceasta s-a adăugat şi activitatea în calitate 

de membru permanent al Institutului de Cercetări Geografice, din 1944.  

Din nefericire, după 1949, profesorul Gheorghe I. Năstase a avut mult de suferit ca 

urmare a activităţii patriotice şi a convingerilor sale, profund democratice, fiind îndepărtat din 

învăţământ
2
, arestat şi deţinut în anii 1949 – 1950. Abia în 1955, a putut fi reîncadrat la 

Institutul de Geologie şi Geografie al Academiei Române, unde a funcţionat, fără drept de 

semnătură, până în 1961. Deşi a fost propus ca membru al Academiei Române, în 1974, 

propunerea nu a fost aprobată, cel mai probabil din motive politice specifice regimului 

dictatorial de atunci. 

Activitatea ştiinţifică a profesorului Gh. I. Năstase se distinge prin seriozitate, 

profunzime şi multilateralitate. Din numeroasele ramuri ale geografiei umane pe care le-a 

îmbrăţişat, se disting geografia istorică (studii 

asupra cursului inferior al Dunării şi sudului 

Basarabiei, apoi asupra structurii etnice a 

populaţiei Moldovei în secolulal XVII-lea), 

geografia populaţiei (referitoare la structura 

populaţiei ţinutului Prut, la aceea a ţinutului 

Soroca, la minoritatea găgăuzilor ş. a.), 

geografia aşezărilor umane (cu o atenţie 

specială acordată aşezărilor urbane mici), 

geografia economică şi  geografia turismului. 

Geografia fizică a reprezentat  o direcție și 

preocupare însemnată a profesorului Năstase, 

demonstrând învățăturile sale de la Emmanuel 

de Martonne din perioada specializării din 

Franța, preocupare materializată în lucrări 

delimnologie (despre Lacul Bălătău din Munții 

Uzului), de geomorfologie (un adevărat exemplu 

de analiză detaliată fiind “Centum monticuli”/ 

suta de movile de pe malul stâng al Prutului – 

rezervație geologică) şipaleogeomorfologie 

(despre văile submarine ale Dunării, Cogâlnicului, Nistrului și Niprului). Nu pot fi trecute cu 

vederea nici lucrările consacrate istoriei geografieiromâneşti, cum sunt acelea asupra 

rezultatelor geografice ale participării lui Emil Racoviţă la expediţia antarctică pe vasul 

                                                           
2
 Prin Decizia Nr. 196.570/1949 a Direcţiei Învăţământului Superior din Ministerul Învăţământului  Public, 

profesorul Gheorghe I. Năstase se îndepărtează din funcţiune pe ziua de 2 decembrie 1949, cu  plata salariului 

pe 14 zile. 
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“Belgica”şi cele de geografie politică 

consacrate tinerelor state desprinse din 

fostul Imperiu Rus, după primul război 

mondial (Ucraina). 

Un scurt crâmpei din activitatea 

profesorului Gheorghe I. Năstase, în anul 

1943, despre devotamentul său pentru 

cauzele nobile ale comunității:  

- În aprilie solicită decanului 

Facultăţii de Ştiinţe înfiinţarea 

Muzeului de Etnografie al 

Moldovei; 

- Pe 11 mai în baza raportului 

întocmit de profesorii Mihai David 

şi Gheorghe I. Năstase, Consiliul 

profesoral al Facultăţiide Ştiinţe a 

votat, în unanimitate, înfiinţarea 

muzeului ataşat Catedrei de 

Geografie generală şi Geografie 

umană; 

- Pe 14 maiFacultatea de Ştiinţe cere 

Senatului Universităţii să aprobe 

înfiinţarea Muzeului Etnografic al 

Moldovei, ataşat Catedrei de 

Geografie generală şi Geografie 

umană, conform votului Consiliului Facultăţii. 

Concluzii. Profesorul Gheorghe I. Năstase a fost un eminent om de știință și mare 

patriot, a avut o substanțială contribuție la crearea școlii geografice ieșene, putând fi 

considerat inițiatorul învățământului și al cercetării științifice din domeniul geografiei 

umane la actuala Universitate ”Al. I. Cuza” din Iași. A fost în același timp și unul din cei 

mai de seamă reprezentanți ai primei generații de geografi români cu studii de specialitate în 

străinătate
3
. Profesorul Gh. I. Năstase a jucat un rol determinant alături de ceilalți fruntași unioniști 

de la Chișinău  în  derularea Unirii cu Patria Mamă, în 27 martie 1918. Pentru generațiile actuale de 

tineri și nu numai  exemplul lui Gh. I. Năstase este un model demn de a fi urmat de noi toți! 

Memoria înaintașilor ar trebui să anime întreaga suflare geografică ieșeană, iar la 27 martie 

elevii să fie duși la mormântul profesorului Gh. I. Năstase din Cimitirul Podgoria Copou 

(capătul de vest al Grădinii botanice ieșene). 

 

 

 

 

                                                           
3
Alexandru Ungureanu, 2004, pag .3 
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universitare) Editura Azimuth, Iași 

http://150.uaic.ro/personalitati/geografie-si-geologie/gheorghe-i-nastase/ 

https://www.cadranpolitic.ro/fauritori-si-martiri-ai-unirii-basarabiei-cu-romania-i/ 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1591 
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Generalul Scarlat  Gh. Panaitescu - conferențiarul  universitar climatolog  

la  universitatea  ieșeană (1867 - 1938) / General Scarlat Panaitescu - 

Climatologist and Associate Professor at the University of Iaşi (1867 - 1938) 

 

Paraschiv Viorel
4
 

 

 

Scarlat Gh. Panaitescu s-a născut la Iaşi pe 30 

ianuarie 1867, tatăl fiind agicultor, arendaş şi negustor, 

iar mama lui se trăgea dintr-o familie de vechi boieri 

moldoveni. La Iaşi a făcut şcoala primară şi Liceul 

Naţional, urmând apoi Şcoala Militară de Infanterie şi 

Cavalerie din Bucureşti (1884-1886) și Şcoala Militară 

Politehnică din Paris (1886-1888). Tânărul locotenent 

funcţionează stagiar la Observatorul Astronomic de la 

Mont Souris, în anul 1889 îşi ia licenţa în matematică 

la Sorbona, urmând apoi Şcoala de Aplicaţie şi Geniu 

de la Fontainbleau (1890-1892). 

Întors în ţară a  predat matematică, astronomie, 

geodezie, construcţii şi fortificaţii la Şcoala Militară de 

Artilerie şi Geniu din Bucureşti (1892-1904), 

topografie la  Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1899-1904) şi la 

Şcoala Superioară de Război (1904-1912). 

Scarlat Panaitescu a avut o carieră militară de excepţie, fiind şeful Serviciului Geniu al 

Corpului de Armată Iaşi până în anul 1898, comandant al regiunii fortificate Focşani-

Nămoloasa-Galaţi din anul 1898, ajungând la gradul de general de armată. În anul 1918 s-a 

retras din armată. 

La Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a funcţionat pe postul de conferenţiar la Secţia 

de Geografie a Facultăţii de Ştiinţe, în perioada 1920-1938. A predate următoarele cursuri: 

-  Geografie matematică, care cuprindea: Pământul - astru al Universului; 

Pământul- locuinţa omului; Harta şi calendarul; Cetirea hărţilor;  

- Cartografie: suprafaţa cartografică în proiecţiunile azimutale şi a susţinut lucrările 

practice: Construcţii de reliefuri şi întocmiri de atlase. 

La Secţia agronomică a predat cursul de Topografie, care cuprindea următorul 

curriculum: procedeuri și instrumente în planimetrie și altimetrie, metode de ridicări, desenul 

cartografic
5
. Prin străduinţa sa s-a înfiinţat şi dotat cu instrumente, hărţi şi cărţi, laboratorul 

de cartografie-topografie. A publicat cursurile ,,Curs de topografie. Cetirea hărţilor” (1909), 

,,Curs elementar de cartografie” (1926), „Curs de geografie matematică” (1931, 1938). 

                                                           
4
 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – str. Milcov, nr. 11, email: vpv2012@yahoo.ro 

5
 Manuscrise Arhivele Statului Iași, dosare 1160/1927 și 1165 – rolele 168 și 169. 
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Activitatea didactică a fost completată de cursurile de astronomie şi geografie economică, 

susţinute în perioada 1920-1928, la Universitatea Populară din Chişinău. 

Activitatea ştiinţifică a generalului Panaitescu, axată mai ales pe cartografia 

matematică şi istoria cartografiei, s-a concretizat în publicarea a peste 40 de lucrări ştiinţifice, 

dintre care menţionăm monografiile „Din istoricul cartografiei”(1916), „Documentarea 

cartografică a României Mari la încheierea războiului” (1920), „Cartografie elementară, 

pagini de actualitate” (1927), „Aspecte economice şi sociale din Basarabia de la 1920-1927” 

(1927). 

A fost membru activ al Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, 

vicepreşedinte al secţiei militare a Societăţii Regale Române de Geografie (1909-1919), a 

înfiinţat filiala din Basarabia a Societății Române Regale de Geografie (SRRG), membru al 

Societății ”Astra Basarabeană” și membru corespondent al Academiei Române, din anul 

1919.  A susținut numeroase conferințe publice și comunicări la toate instituțiile științifice la 

care a fost afiliat, printre preocupările sale fiind ”Problema cadastrului și comasării” sau 

”Istoricul artei măsurătorilor la noi și popoarele vecine”
6
.  

 

 
B I B L I O G R A F I E 

 http://150.uaic.ro/personalitati/geografie-si-geologie/scarlat-gh-panaitescu/ 

Arhivele Statului Iași – fondul Univ. Al. I. Cuza (studiat de V. Paraschiv, 2009) 

 

 
Foto 1. Expoziție cu opera științifică a conferențiarului Scarlat Panaitescu realizată cu prilejul aniversării sale la 

Concursul geografic ”Grigore Cobâlcescu” desfășurat la Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. 

Mârzescu” Iași (10 martie 2018). Expoziția a fost organizată de către profesorul Viorel Paraschiv cu ajutorul 

Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu” Filiala Facultății de Geografie și Geologie  

 

 

                                                           
6
 Manuscrise Arhivele Statului Iași, dosare 1160/1927 și 1165 – rolele 168 și 169. 

http://150.uaic.ro/personalitati/geografie-si-geologie/scarlat-gh-panaitescu/
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Consideraţii asupra cursului râului Mureș în regiunea Dealului Bilag 

(Depresiunea Turda – Alba Iulia) / 

Considerations on Mureş River Course in Bilag Hill Region  

(Turda Basin - Alba Iulia)  
 

 

 

Mărculeţ Ioan
7
 

 

 

 
Rezumat. Opiniile asupra cursului râului Mureş în regiunea Dealului Bilag şi a genezei 

Culoarului Oiejdea – Șard sunt numeroase şi diferite. Una dintre primele ipoteze preluată şi acceptată 

în linii generale de numeroşi geografi (Gherman, 1943, Maxim, 1957, Morariu, 1980, Buza, 1996, 

Ștef, 1998 ş.a.) a fost cea a lui Sawicki (1912), care considera că Dealul Bilag ar fi o mare popină şi 

că Mureşul îl ocolea pe la nord şi vest. Mihăilescu (1966), Posea (1969) ş.a. atribuie  Culoarul Oiejdea 

– Șard râului Ampoi, care ar fi ocolit, iniţial, pe la nord şi est Dealul Bilag şi ar fi fost, apoi, captat de 

Mureş. Savu şi Haidu (1985) şi Mărculeţ (2011) au ajuns la concluzia că actualul Curs Oiejdea – Șard 

este opera râului Ighiu, captat de râul Ampoi. 

Cuvinte cheie: captare, Mureş, Dealul Bilag, Culoarul Oiejdea – Șard 

 

Abstract. There are numerous and different views on Mureş River course in Bilag 

Hill region and the origin of Oiejdea – Şard Corridor. One of the first hypotheses taken over 

and generally accepted by many geographers (Gherman, 1943, Maxim, 1957, Morariu, 1980, 

Buza, 1996, Ştef, 1998, etc.) was that of Sawicki (1912) according to whom Hill Bilag would 

be a great pop and that Mureş would avoid it north and west. Mihăilescu (1966), Posea 

(1969) and others assigns Oiejdea-Şard Corridor to Ampoi River, which would initially 

diverge north and east of Bilag Hill and would then join Mureş. Savu and Haidu (1985) as 

well as Mărculeţ (2011) concluded that the current Oiejdea-Şard course is the work of Ighiu 

River at the confluence with Ampoi River.  

Keywords: confluence, Mureş, Bilag Hill, Oiejdea - Şard corridor  

 

 
 

O problemă larg disputată de geografi a fost şi este cursul Mureşului în regiunea 

Dealului Bilag (Depresiunea Turda – Alba Iulia) şi geneza Culoarului Oiejdea – Şard, situat 

la nord de subunitatea deluroasă menţionată.  

Dealul Bilag (412 m.), cuprins între cursurile Mureşului, la est, Craivei, la nord, şi 

Ampoiului, la sud-vest, reprezintă un martor de eroziune de formă triunghiulară şi de origine 

piemontană alcătuit din roci cretacice, paleogene şi neogene. În partea sa înaltă se găsesc 

urme ale nivelului de eroziune inferior (numit de Gr. Posea, în 1969, Suprafața Secașelor, la 

                                                           
7
 Profesor dr. la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, București; Calea Dorobanților, nr. 163, Sector 1; tel. 

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com. 
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450-500 m) care se leagă prin altitudine (circa 450 m) de Dealurile Aiudului, iar la poale sale 

se păstrează resturi din terasele medii şi inferioare. Subunitatea are diferenţa de nivel faţă de 

lunca Mureşului de peste 200 m, energia reliefului depăşeşte local 150 m, iar densitatea 

fragmentării atinge şi chiar depăşeşte 3 km/km
2
 în bazinele de recepţie ale văilor torenţiale. 

Culoarul Oiejdea – Șard (fig. 1), lung de circa 11 km şi lat de aproximativ 3 km, face 

notă distinctă cu dealurile din sud şi din nord-vest, care-l domină cu înălţimi de peste 200-250 

m. Drenat axial de la vest la est de pâraiele Craiva şi Cricău, culoarul are geodeclivitatea de 

sub 5
o
 şi energia reliefului de până la 50 m. La contactul cu versanţii dealurilor vecine s-au 

acumulat glacisuri proluvio-coluviale, iar spre interior sunt terenuri cu exces de umiditate şi 

chiar băltiri. 

Ipoteze. Sawicki (1912), primul geograf care a studiat Culoarul Mureşului în acest 

sector, a considerat că Dealul Bilag ar fi o mare popină şi că râul Mureş îl ocolea pe la nord şi 

vest şi se întâlnea cu Târnava la Alba Iulia.   
 

 
Fig. 1. Culoarul Oiejdea – Şard  

 

După părăsirea de către Mureş a vechiului curs şi înscrierea pe cel actual, Culoarul 

Oiejdea  Şard („valea uscată”) ar fi fost ocupat de pâraiele Cricău, Bucerdea şi Ighiu, care 

au divagat, iniţial, pe un con până s-au fixat pe liniile actuale. Această opinie a fost acceptată 

în linii generale şi de Gherman (1943, citat de Buza, 1996), David (1945), Maxim (1957). 

Gherman şi Maxim, citaţi în Geografia României, vol. III (1987), şi de Buza (1996), 

preconizau o captare în favoarea Târnavei, susţinând chiar o captare „prin alipire” în 

apropiere de localitatea Coşlariu. 

Morariu, Bogdan şi Maier (1980), în consens cu opiniile exprimate anterior, arătau că 

„Mureşul a fost râul care a putut crea o vale atât de largă cum este culoarul din nordul şi 

nord-vestul acestui deal (Dealul Bilag, n.n.). Între Bucerdea şi Ighiu, el se îngustează până la 

1 km, datorită conglomeratelor dure cretacice, formând o adevărată poartă” (p. 35). 

Alţi cercetători, între care Mihăilescu (1966), Posea (1969), Coteţ (1979), atribuie 

Culoarul Oiejdea – Şard râului Ampoi, care ar fi ocolit iniţial pe la nord şi est Dealul Bilag, 

fiind apoi captat de Mureş, la nord de Şard. Conform acestora, până la captarea Arieşului 

confluenţa acestuia cu Mureşul se producea în regiunea localităţii Teiuş. Orghidan (1969) 
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infirmă varianta emisă de Sawicki şi aduce ca argument deschiderea prea strâmtă de la Şard 

pentru un râu de mărimea Mureşului, „care la nivelele mai înalte a trebuit să aibă o vale mai 

lată ca cea de azi” (p. 121).  

Faţă de ceilalţi autori, Savu şi Haidu (1985), după o analiză comparativă a teraselor 

Mureşului, Târnavei, Arieşului şi Ighiului, au ajuns la concluzia că râul Ighiu, cu un bazin 

mult mai întins anterior captării sale de către Ampoi, a sculptat actualul Culoar Oiejdea  

Şard în drumul său spre vărsarea în Mureş, în apropiere de Coşlariu (Geografia României, III, 

1987).  În opinia celor doi geografi, captarea Ighiului s-a realizat la nivelul terasei a IV-a (27-

40 m.) prin eroziunea regresivă a unui afluent al Ampoiului. 

În 1998, hidrologul V. Ştef susţinea ideea unui vechi curs al Mureşului prin Culoarul 

Oiejdea – Şard şi arăta că nivelele superioare ale teraselor se racordează până la terasa a IV-a 

(27-40 m) când a avut loc captarea (fig. 2). Autorul a mai susţinut că „la aceasta se adaugă şi 

terasele de pe dreapta Mureşului bine dezvoltate, umerii de terasă, la 200 m altitudine în 

depozite panonice între Teiuş – Galda – Cricău – Oiejdea şi legat de ele însăşi structura 

granulometrică atestă un vechi curs salturile de diametre ale materialului din zonă 
 

 
Fig. 2. Profile transversale: A. Peste Culoarul Oiejdea-Şard – Dealul Bilag – Valea Ampoiului;  

B. Peste Valea Ighiului. 

 

demonstrează distorsiuni în hidrodinamică, ce nu pot fi întâmplătore, ele obiectivizând 

existenţa schimbărilor de direcţie a unui mare râu. [...] După captarea prin alipire afluenţii 

începând cu Geoagiu şi urmând cu Galda, Oiejdea, Cricău, Tibru au împins din lateral 

Mureşul spre Podişul Secaşelor ” (p. 102). În ceea ce priveşte debitele maxime ale 

Mureşului, V. Ştef afirma, fără a argumenta, că deschiderea de la Şard, prin lăţime, pantă, 

morfostructură, permitea trecerea unui debit de chiar 3.500 m
3
/s.  
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Fig. 3. Captarea Ighiului de Ampoi şi formarea Culoarului Oiejdea – Şard:  

A, înaintea captării; B, după captare.  

 

Gr. Pop, în lucrarea de sinteză Depresiunea Transilvaniei (2001) expune toate cele 

trei ipoteze arătate mai sus, fără a-şi expune răspicat punctul de vedere. Totuşi conchide că nu 

„trebuie să fie înlăturat <<jocul ipotezelor anterioare>>, cu sublinierea, însă, că acest 

spaţiu trebuie să rămână, în continuare, în atenţia cercetării domeniilor corespunzătoare, 

deoarece Mureşul şi Ampoiul este puţin probabil să fi străbătut teritoriul din nordul 

Bilagului, iar Valea Ighiului n-ar fi fost capabilă să creeze un culoar aşa de larg” (p. 89). 

Opinia noastră, expusă în lucrarea Culoarul Mureşului între Arieş şi Strei – studiu 

geomorfologic (2011), concordă, însă, cu cea emisă de Savu şi Haidu: Culoarul Oiejdea – 

Şard a fost sculptat de Ighiu, împreună cu afluenţii de pe stânga, Craiva şi Cricău, în prezent 

colectaţi de râul Galda amonte de Sântimbru şi înscrişi pe vechiul curs al Ighiului (fig. 3). 

Adăugăm în sprijinul ipotezei, faptul că un rol important în evoluţia reliefului l-au avut 

depozitele sedimentare oligocene şi neogene în care s-a adâncit epigenetic Ighiul şi care s-au 

acumulat într-un golf tectonic ce comunica cu Depresiunea Meteş (care separă Munţii 

Trascăului de Munţii Vinţului), desprinzând la nord depozitele cretacice din Dealul Bilag de 

cele din rama montană (România, Harta geologică, scara 1 : 200.000, Foaia Turda, 1967). Nu 

excludem prezența unui meandru al Mureșului la nord-est de Dealul Bilag, care să justifice 

deschiderea și terasele de la nord-est de Galda, îndreptat de presiunea exercitată de afluenții 

dinspre Munții Trascăului.  
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Argumentul granulometric adus recent de V. Ştef în favoarea râului Mureş nu se 

susţine în totalitate, structura granulometrică putând fi atât rezultatul transportului efectuat de 

un posibil parcurs al Mureşului prin Culoarul Oiejdea – Şard, cât şi de cel al Ampoiului sau al 

Ighiului. Mai mult, spațiul dintre dealurile Bilag și Măgulici este mult prea îngust comparativ 

cu potențialul de eroziune al Mureșului. 

De asemenea, considerăm că numele potrivit acestui culoar, rezultat în urma eroziunii 

efectuate de râul Ighiu dinantea captării, ar fi Ighiu – Oiejdea, conform cu actuala direcţie de 

curgere a reţelei locale de drenaj (Craiva și Cricău), dintre aceste localități marginale. 

Concluzii. În urma analizării celor prezentate mai sus se poate afirma faptul că 

ipotezele privind curgerea Mureşului şi a afluenţilor săi pe la poalele Dealului Bilag şi geneza 

Culoarului Oiejdea – Șard sunt în număr de trei: 

1. curgerea Mureşului pe la nord şi vest de Dealul Bilag (prin actualul Culoar Oiejdea 

– Șard) şi captarea sa de către râul Târnava; 

2. curgerea Ampoiului pe la nord şi est de Dealul Bilag şi captarea lui de către Mureş; 

3. curgerea râului Ighiu pe la nord de Dealul Bilag, prin Culoarul Oiejdea – Șard, şi 

captarea lui de către un afluent al Ampoiului.  

Particularitățile morfologice vin să confirme cea de a treia ipoteză: culoarul de la nord 

de Dealul Bilag a fost sculptat de Ighiu şi aducem ca argument suplimentar adâncirea 

epigenetică a râului în depozitele sedimentare oligocene şi neogene care s-au acumulat într-

un golf tectonic ce făcea legătura între Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Meteş. 

Având în vedere direcţia de curgere a actualei reţele de drenaj (Craiva şi Cricău), considerăm 

mai potrivit numele Culoarul Ighiu – Oiejdea, decât cel de Oiejdea – Șard folosit în lucrările 

anterioare. 
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Resursele de apă și alimentarea cu apă a județului Alba /  

Water resources and water supply of Alba County 

 

 

 

Ștef Ioan Iulian
8
, Ștef Delia Alina

9
 

 

 

 Rezumat. Apa este un compus esențial al existenței vieții și al proceselor naturale. Atât 

existența, cât și activitățile noastre economice depind total de această sursă prețioasă. Este un factor 

climatic semnificativ care susține dezvoltarea ecosistemelor și un element cheie în schimbul de 

substanțe și energie în cadrul ciclului hidrologic. Resursele de apă ale județului Alba includ apele de 

suprafață - râuri și lacuri - și apele subterane. Râurile aparțin exclusiv bazinului râului Mureș, un râu 

care și-a adaptat cursul până la cea mai veche linie de legătură tectonică și hidrografică dintre Podișul 

Transilvaniei și Bazinul Panonic. 

 Cuvinte cheie: resurse de apă, volume, poluanți, ape subterane, captări, surse de alimentare 

 

 

 Abstract. Water is an essential compound for life existence and natural processes. Both our 

existence and economic activities are totally dependent on this precious source. It is both a significant 

climatic factor that sustains the development of the ecosystems and a key element in the exchange of 

substance and energy within the hydrologic cycle. The water resources of Alba County include 

surface waters – rivers and lakes – and ground waters. The rivers belong exclusively to Mureş River 

Basin, a river which adjusted its course to the oldest line of tectonic and hydrographic connection 

between Transylvanian Plateau and Pannonian Basin. 

 Keywords: water resources, volumes, pollutants, groundwater, intakes, supplies sources 

 

 

I. Introducere 

Apa este un element esenţial pentru viaţă şi pentru procesele naturale. Existenţa noastră 

şi activităţile economice sunt în totalitate dependente de această resursă. Deși numim  planeta 

noastra “Pământ”, și tot astfel  și  suprafețele  de uscat, de parcă acestea ar fi cele mai întinse, 

totuși pe această Planetă Albastră mările și oceanele ocupă 70,8% – 361.200.000 kmp, adică 

de 36 de ori mai mult decât suprafața Europei. Din “pământ” – continentele și insulele – 

ghețurile acoperă 1.600.000 kmp, lacurile aproximativ 2.000.000 kmp, iar suprafața râurilor 

nu poate fi măsurată, fiindcă e schimbatoare. Mlaștinile  cuprind și ele 2.700.000 kmp. Dacă 

mai  adăugăm si zăpada,  înseamnă că și “uscatul” planetei este mai mult de jumătate  

acoperit cu apă, solidă sau lichidă. Este în egală măsură factorul climatic important care 

susţine dezvoltarea ecosistemelor şi componenta cheie în schimbul de substanţă şi energie în 

ciclul hidrologic. 

                                                           
8
 Dr, Administrația Națională „Apele Române”- Stația  hidrologică Alba Iulia, email: 

allexa_simu2011@yahoo.com 
9
 Profesor Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ighiu - Alba 
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Resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și 

spațiu. Acestea însumeazăteoretic 134,6 mld. m
3
 (fiind constituite din apele de suprafață- 

râuri, lacuri, fluviul Dunărea - și ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului 

de amenajare a bazinelor hidrograficeestecca. 40 mld. m
3
. Resursele endogene specifice ale 

României raportate la populație sunt de 1.894 m³/an/loc, România fiind una din țările cu cele 

mai scăzute resursele de apă din Europa, așa cum rezultă din graficul alăturat. 

Dacă se iau în considerare și resursele de apă exogene (care reprezintă aportul 

râurilorcare seformează pe teritoriul altor țări și intră apoi pe teritoriul țării) - în cazul 

României Dunărea și cursurile de apă din bazinul Siretului superior - de 170 km³/an, 

resurseletotaledeapă ale României se ridică la 212 km³/an. De aceea, România depinde 

înfoarte mare parte de resursele de apă venind din diferite țări din amonte. Aceste resurse 

deapănu suntîntotalitate utilizabile. De aceea, spre deosebire de țările din Europa de Vest și 

de Nord, lipsa unor resurse suficiente de apă riscă să devină un factor limitativ al dezvoltării 

economice.  

Din cauza regimului variabil al resurselor de apă din România, o parte din aceste 

resurse se scurg în perioadele deviitură, pe când, în perioadele secetoase, debitele scurse scad 

la valori foarte mici. Pentru a mări resursele utilizabile, A.N.A.R. ia măsuri de regularizare a 

debitelor prin lacuri de acumulare care să rețină debitele excedentare în perioadele ploioase, 

pentru a le face disponibile în perioadele secetoase. 

În România, cele mai mari probleme se înregistrează în secțiunile aval de marile 

aglomerări urbane care nu au stații de epurare conforme sau care nu dețin stații de epurare. 

Un exemplu îlconstituie Municipiul București care alterează calitatea apelor râului 

Dâmbovița și a râului Argeș – aval confluență Dâmbovita.În prezent, staţia de epurare a 

municipiului Bucureşti face posibil ca  procentul de racordare la staţiile de epurare 

săcreascăcu cca. 2%.Înceea ce privește apele subterane, cele mai mari probleme se întâlnesc 

în arealul principalelor platforme industriale: Platforma Săvinești, Azomureș, 

Petrobrazi,Doljchim, Oltchim etc.Agricultura intensivă practicată de România în trecut 

 

Fig. 1 Resurse specifice de apă din diferite state europene 

 ( www.wikipedia.ro - date din anul 2007) 

http://www.wikipedia.ro/
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rămâne în continuare una din cauzele poluării difuze. În Câmpia Română și în Câmpia de 

Vest, în special în apele subterane, sunt înregistrate concentrații mai ridicate la azotați, una 

din principalele cauze fiind utilizarea incorectă a îngrășămintelor chimice și organice și 

depozitarea incorectăa gunoiului de grajd. 

Schimbările climatice globale vor mări probabil frecvența și intensitatea secetelor și 

inundațiilor și devin un factor din ce în ce mai important în ceea ce privește atât cantitatea, 

cât și calitatea  resurselor de apă freatică și de suprafață. Resursele de apă trebuie gestionate 

în mod holisticpentru generațiile viitoare. Luând în  considerare creșterea ritmului de 

extragere, problema optimizării modului în care utilizăm resursele de apă va deveni din ce în 

ce mai importantă pentru a avea  în continuare apă potabilă de bună calitate. Combinația 

dintre secete și extragerea excesivă poate duce la reducerea pânzei freatice și, în cele din 

urmă, la un posibil deficit de apă. Pentru a preveni aceasta, este important să avem o 

înțelegere administrativă comună, în ciuda unor decizii arbitrare. 

II. Resursele de apă ale județului Alba 

1. Râurile 

Resursele de apă ale judetului Alba sunt constituite din apele de suprafață – râuri, lacuri 

- și ape subterane. Râurile aparţin în exclusivitate bazinului Mureşului, râu ce s-a adaptat la 

cel mai vechi traseu de legătură tectonică şi hidrografică a Podişului Transilvaniei cu 

Depresiunea Panonică. 

Arieşul cel mai mare afluent pe dreapta ( L = 164 km, S = 2970 kmp) îşi adună apele de 

pe latura sud- estică a Munţilor Bihorului apoi din Muntele Mare şi Trăscăului. Sub raportul 

hidrologic prezintă cea mai importantă resursă de apă pentru regiunea montană. Pe traseul său 

în exclusivitate vest – est adună afluenţi dintre care cei mai importanţi sunt pe dreapta, după 

confluenţa celor două Arieşuri la Mihoieşti, Sohodol, Abrud (S = 229 kmp, L = 22 km, 

Muşca, Şasa, Rimetea (S = 44 kmp, L = 16 km), iar pe stânga Valea Caselor, Valea Bistrii, 

Bistrişoara, Valea Mare S = 70 kmp, L = 19km), Dobra, Valea Caselor, Sălciua, Poşaga, 

Ocoliş S = 112 kmp, L = 22 km). 

După confluenţa cu Arieşul, Mureşul primeşte din Munţii Trăscăului Grindul, Unirea, 

Ciugudul, Mirăslău, Aiudul (S = 176 kmp, L = 26 km), Valea Geoagiului (S = 229 kmp, L 

=48 km), Galda (S = 321 kmp, L = 34 km) Ighiul şi Ampoiul (S = 576 kmp, L = 60 km) cât şi 

unele pâraie mai mici din Munceii Vinţului precum Valea Vinţului, Blandiana, Băcăinţi. Pe 

partea stângă sunt afluenţi mai mici, pâraie de câmpie ca Someghi, Ciunga, Pusta Băgăului şi 

Râtu. 

Târnava este următorul afluent pe stânga ce îşi are izvoarele din partea vestică a 

masivului vulcanic Harghita şi se formează la Blaj prin unirea celor două Târnave:Târnava 

Mare şi Târnava Mică.  

Următorii afluenţi ai Mureşului pe partea stângă sunt: Sebeşul, Pianul (S = 133 kmp, L 

= 31 km) Cioara ( S = 150 kmp L = 15 km) şi Cugirul. Râul Sebeş (S = 1289 kmp, L = 93 

km) este un râu tipic de munte cu amenajări hidroenergetice şi cu mari rezerve pentru 

alimentarea localităţilor din aval în sistem microregional au afluenţi bogaţi pe partea stângă 

Cibinul, Bistra, Dobra, iar după ce iese din munţii Secaşului (S = 560 kmp, L = 42 km), 

Cugirul (S = 354 kmp, L = 54 km) se formează în amonte de oraşul Cugir prin unirea Râului 

Mare cu Râul Mic şi un debit mediu multianual de 5 mc/s. 
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2. Lacurile   

Rezervele de apă ce le deţin lacurile de pe teritoriul judeţului Alba sunt relativ reduse. 

Unele lacuri sunt antropice iar altele naturale. 

Lacurile antropice sunt cele de pe Valea Sebeşului Oaşa, Tău, Căpâlna şi Petreşti a 

căror apă este folosită din punct de vedere hidroenergetic cât şi în sistem microregional în 

alimentarea cu apă a localităţilor, la fel şi lacul Cugir de pe Râul Mic. 

3. Apele freatice 

Apele subterane sunt o sursă importantă deoarece, spre deosebire de apele de  suprafață, 

cele subterane sunt de regulă mai puțin sau deloc poluate şi pot fi potabilizate cu măsuri 

minimale, uneori doar cu dezinfecție sau fără vreo prelucrare. Prin ape subterane se înțeleg 

apele care circulă în porii şi în fisurile rocilor, în interiorul scoarţei terestre. Apa subterană 

provine din infiltraţia directă a precipitaţiilor atmosferice, din infiltrarea apei de suprafaţă  

prin  malurile permeabile ale râurilor şi lacurilor, din condensarea vaporilor de apă în porii 

rocilor subterane 

Stratele acvifere cantonate în depozitele aluvionare reprezintă importante rezerve de 

apă ale judeţului şi se întâlnesc în lunca şi terasele principalelor văi. Unele sunt puse în 

evidenţă la baza teraselor inferioare prin izvoare cu debite bogate pe partea stângă a 

culoarului Mureşului pe aliniamentul localităţilor Lancrăm – Vinţu de Jos – Şibot – Aurel 

Vlaicu. 

În zona montană apele freatice sunt cantonate în rocile carstice în calcare şi dolomite în 

partea centrală a Trăscăului şi Bihorului, cât şi în roci fisurate cantonate în calcare, 

marnocalcare, gresii şi conglomerate cretacice din Trăscău, Bihor şi Metaliferi. 

La nivelul județului Alba sunt un număr de 60 foraje hidrogeologice din care, cca 53 

sunt monitorizate din trei in trei zile, datele înregistrate fiind prinse in fluxul național de 

monitorizare a apelor subterane. In ultimii ani, s-a trecut la urmărirea electronică a nivelului 

piezometric, prin senzori, datele  obținute  fiind de foarte bună calitate. 

 

 
 

 

Fig. 2.      Foraj F1 Lunca Mureș Fig. 3.     Foraj F3 Decea 
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III. Alimentarea cu apă a judeţului Alba 

Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a judeţului Alba se realizează 

exclusiv din acumulările din bazinul hidrografic Sebeş şi a fost realizat între anii 1977-1990. 

Dacă iniţial a fost proiectat pentru alimentarea cu apă potabilă a doar câtorva oraşe cum 

ar fi Sebeşul, Alba Iulia si Teiuş,  ulterior s-a reuşit conectarea la principala magistrală şi a 

oraşelor cele mai îndepărtate, cum ar fi Blajul şi Ocna Mureş.  

Proiectul de alimentare cu apă potabilă s-a realizat în mai multe etape, lungimea totală a 

lucrării depăşind 100 km, iar odată realizat acest proiect, s-a reuşit racordarea tuturor 

localităţilor din apropierea magistralei care necesitau  apă potabilă. 

Pe de altă parte  sistemul actual reclamând  şi un consum însemnat de energie electrică 

pentru pompări, se analizează prin noi soluţii, eliminarea unor pompări totale sau parţiale din 

sistem, în situaţia luării în considerre a unor noi puncte de captare din aceaşi sursă, râul 

Sebeş, mai în amonte, care însă duc la eliminarea energiei electrice  la centralele existente.  

În consecinţă, la ora actuală se au în vedere diferite variante de dezvoltare a sistemului 

zonal exitent, fie mergând pe varianta actuală, cu pompări cât şi pe varianta cu reducerea 

pompărilor, pentru necesităţile de debit corespunzătoare etapelor următoare de îmbunătăţire a 

sistemului.  

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a judeţului Alba se poate împărţii  în 

următoarele segmente :  

- sistemul regional – care cuprinde principalele municipii şi oraşe  ale  judeţului ; 

- sistemul zonal – care are în componenţa sa doar municipiul Sebeş ;  

- sistem microregional, desfăşurat pe marea majoritate a Podişului Secașelor;  

După epidemia de hepatită înregistrată la Sebeş în anul 1998, s-a trecut la dezvoltarea 

sistemului  de  alimentare cu apă, luându-se  hotărârea  mutării  prizelor în acumularea 

Nedeiu, amonte  acumulării  Petreşti, la capătul amonte al galeriei de alimentare a castelului 

de echilibru  a CHE Săsciori.  Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a judeţului 

Alba a presupus următoarele: captarea din canalul forţat al U.H.E. Săsciori şi staţia de  tratare 

a apei Săsciori (Sebeşel). Aducţiunea apei brute de la captarea din canalul forţat 

U.H.E.Săsciori, alimentează ambele staţii de tratare, gravitaţional iar în aceste condiţii, 

deoarece noua  captare  poate  asigura debite de apă pentru funcţionarea la capacitate a celor 

două staţii de tratare s-a renunţat la captarea pentru potabilizarea apei din sursa Petreşti.  

 

Volumele de apă tranzitate prin stațiile de tratare Petrești - Săsciori  

Tabel nr. 1 

Staţia de tratare Capacităţi proiectate (l/s) Capacităţi de funcţionare 

anul 2008 

Petreşti 870 15491 m
3
/zi = 179 l/s 

Săsciori (Sebeşel) 1050 26319 m
3
/zi = 305 l/s 

Volum total m
3
/zi 41810 m

3
/zi (484 l/s) 

Volum total m
3
/an 15261 m

3
/an 



32 

 

La ora actuală, 63 % din  cerinţa  de  apă potabilă a consumatorilor este asigurată prin staţia  

de  tratare  Săsciori care lucrează la cca. 29 % din capacitatea  proiectată.  

Distribuţia apei potabile de la staţia Săsciori se realizează gravitaţional către toţi 

consumatorii (rezervoare de înmagazinare a apei: Alba Iulia, Teiuş, Blaj, Ocna Mureş şi 

localităţile de pe traseul de distribuţie), inclusiv zona de sus a municipiului Alba Iulia. 

Acumularea Petreşti, alimentează  cu apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă 

potabilă este reprezentat de Municipiul Sebeş şi parcul industrial din localitate. Dacă  la 

început, prin anii 1980, lacul Petreşti alimenta o parte însemnată a judeţului  Alba, în prezent 

asigură aşa cum am spus doar apa potabilă pentru sistemul zonal.  

Sistemul zonal are în componență  următoarele obiecte de bază:  

- captarea de bază din lacul Petreşti ; 

- captarea secundară din galeria de fugă a CHE Săsciori; 

- conducta de apă brută Dn 1000-1200 mm, aspiraţii la pompele sistemului zonal;  

Sistemul microregional  de  alimentare cu  apă  potabilă secţiunea II   cuprinde zona  

central-estică  a  judeţului  Alba, respectiv comunele: Daia Română, Câlnic, Cut, Şpring 

Doştat şi localitatea aparţinătoare Municipiului Sebeş, Răhău.  

Localităţile cuprinse în sistemul microregional se află situate în Podişul Secaşelor, 

astfel:  

- Comuna Daia Română – situată la cca 8 km de municipiul Sebeş;  

- Comuna Câlnic situată la aproximativ 11 km de municipiul Sebeş;  

- Comuna Şpring – situată la cca 22 km de municipiul Sebeş şi are în componenţă 

satele : Şpring, Vingard, Draşov şi Cunţa;  

- Comuna Doştat – aflată în partea de est a zonei, la graniţa cu judeţul Sibiu;  

- Localitatea Răhău, parte componentă a municipiului Sebeş este situată la cca 3 km de 

municipiul cu acelaşi nume;  

Până în urmă cu 2 ani, aceste localități îşi asigurau resursele de apă din surse proprii, 

cele mai des întâlnite fiind puțurile hidrogeologice. Sursele de apă ale populației nu respectă 

normele de  protecție sanitară datorită construcțiilor anexe locuințelor, existând  pericolul 

infestării pânzei freatice.  

 

 
 

 

Fig. 4.  Staţia de tratare a apei  de la Petrești         Fig. 5.   Staţia de tratare a apei  de la Săsciori 
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În urma dezvoltării sistemului de alimentare cu apă a județului Alba, s-a pus problema 

extinderii sistemului  şi în alte zone noul sistem va satisface atât necesarul de apă a 

localităţilor cât şi condițiile de igienă conform normelor actuale, având în vedere mărirea 

gradului de confort al populației şi asigurarea unei calități a apei reglementate de legislația în 

vigoare.  

Siguranţa  sistemului de alimentare cu apă potabilă este dată de siguranţa în funcţionare  

a fiecărui element component, ansamblu aducţiune – rezervor de înmagazinare, având un rol 

important. Astfel, pentru  aducţiunile cu un singur fir, în cazul  producerii unei avarii, până la 

remedierea problemelor, apa pentru beneficiari este asigurată din rezervoarele de avarie. 

Gradul de automatizare a staţiilor de pompare, a staţiilor de clorare, a aparaturii de 

măsură a debitelor furnizate în reţeaua de distribuţie, contribuie la sporirea  siguranţei în 

exploatarea sistemului. 

IV. Concluzii 

Odată cu amenajarea hidroenergetică a râului Sebeş, judeţul Alba a beneficiat de 

valorificarea hidroenergetică a acestui râu de munte prin construirea salbei de hidrocentrale: 

Oaşa, Tău, Nedeiu şi Petreşti, dar şi a derivaţiilor din propriu bazin hidrologic sau din 

bazinele alăturate.   

Utilizarea apelor din bazinul hidrografic Sebeş cât şi din bazinele hidrologice ce îşi 

defăşoară arealul pe suprafaţa judeşului Alba a dus la dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă 

a judeţului, atât în zona oraşelor cât şi a comunelor şi a satelor limitrofe.  

Prin această extincţie a reţelei de alimentare cu apă, se speră ca in următoarea perioadă, 

întreaga suprafaţă de şes şi podiş a judeţului Alba să poată beneficia de apa din bazinul 

hidrografic Sebeş dar și din celelalte reţele hidrografice ale judeţului.  
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Evoluția habitatului uman din Podișul Central Moldovenesc 

în perioada predocumentară / The Evolution of the Human Habitat in the 

Central Moldavian Plateau during Pre-documentary Period 

 
 

                                                                        Ipate Emil - Dănuț
10 

 

 

          Rezumat. Dovezile evoluție habitatului în perioada predocumentară sunt fără putinţă de 

tăgadă și demonstrează prezenţa în acest teritoriu a unui element autohton de mare densitate şi 

stabilitate. În decursul perioadei menționate, pe teritoriul central al Moldovei, s-au succedat o 

multitudine de culturi materiale. Astfel putem descoperi faptul că autohtonii neolitici aveau o cultură 

materială şi spirituală dintre cele mai avansate din Europa. 

 Cuvinte-cheie: habitat, culturi materiale, perioadă predocumentară 

 
Abstract. The evidence of habitat evolution during the pre-documentary period is 

undeniable and shows the presence of an indigenous element of high density and stability in this 

territory. During this period, a variety of material cultures followed on the central territory of 

Moldova. This we can discover that the Neolithic autochthon  had a material and spiritual culture 

among the most advanced in Europe.  

              Keywords: habitat, material culture, pre-documentary period  

 

 

 Teritoriul Podișului Central Moldovenesc, datorită așezării favorabile pe care o putem 

asemui cu o cetate naturală, înconjurată pe la vest, nord-vest şi nord-est de codrii masivi, a oferit 

condiţii pentru o veche și intensă locuire. Cu siguranţă că pădurea ocupa în trecutul antic, suprafeţe 

mai mari, circa 60 %, sau 79 % din teritoriu (1, pag. 84), și a avut rolul esențial în dezvoltarea 

habitatului rural în acest podiș. În sprijinul acestei afirmaţii stă și faptul că aşezările şi drumurile ce le 

leagă se adaptează cadrului natural, scoţând în evidenţă linii de despădurire (2). 

Descoperirile arheologice indică o migrare a vetrelor în direcţia pădurii (3, vol. 2, pag. 423). 

Totodată masivele păduroase care acopereau interfluviile au oferit lemnul necesar construcţiilor dar şi 

pentru foc, îmbrăcămintea şi încălţămintea confecţionate din pieile animalelor vânate, adăpost contra 

vânturilor care bat mai mult din nord-vest, dar și contra crivățului din timpul iernilor geroase, plus 

hrană (vânat, miere, fructe de pădure), apoi plante de leac şi posibilitatea de refugiu în codri, în timpul 

invaziiilor populaţiilor migratoare. 
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De asemenea, liniile de izvoare, pânzele de ape freatice de la mică adâncime (cca. 6 m) 

accesate în mod facil, râurile cu posibilitatea amplasării morilor de apă şi amenajării de iazuri 

piscicole, toate au contribuit la atragerea și menținerea populaţiei în acest habitat favorabil (4, pag. 7). 

Dovezile prezenţei omului în paleoliticul inferior pe aceste locuri, constau într-o varietate de 

piese arheologice precum: „aşchiile de silex de Prut, cu talon diedru faţetat, cu retuşe de uzură pe 

latura dreaptă, apoi lame de decorticare, retuşate pe ambele laturi, precum şi gratoare (răzuitore)". În 

plus, la cca. 1 Km spre S de Mironeasa s-a identificat un nucleu de silex negru (un bloc de piatră 

prelucrat în paleolitic) din care s-au obţinut aşchii şi lame. Obiectele menţionate ar putea fi integrate 

la culturile de tip Musterian sau Clactonian din perioadele glaciare (5, pag. 182-187). Un alt „nucleu 

de silex epuizat şi asemănător unui rabot (formă aşchiată)" s-a găsit la 1 Km spre E de vestigiile 

hallstattiene ale cetăţii geto- dacice „Între 

Şanţuri", fiind specific culturii Aurignaciene din paleoliticul superior, cu o datare între 37.000- 12.000 

ani î.d.H. (5, pag. 185 și 3, vol. 2, pag. 230). 

Monolitul a fost folosit de omul de Cro Magnon în timpul ultimei perioade glaciare (Würm), 

la confecţionarea unor unelte şi arme de vânătoare (răzuitoare, lame retuşate semiabrupt, vârfuri de 

lance etc.). Faptul că acestea au fost extrase şi utilizate, de o ceată de vânători paleolitici, este 

argumentat de existenţa unor asemenea piese de silex, inerente culturii Aurignaciene, în punctul 

„Huciul lui Cantemir", la 1 Km NE de centrul comunal Ţibana (3, vol. 2, pag. 425). 

Una din aşezările de la sfârşitul paleoliticului - aparţinând culturii Gravetiene, situată la 406 

m altitudine, a fost pusă în evidenţă de specialişti pe platoul calcaros „Mlaştina la Iezer", în 

proximitatea hotarului comunelor Ţibana, Ţibăneşti şi Mironeasa, având o vechime de cca 20.000 ani 

(3, vol. 2, pag. 429). 

Repartizarea pe epoci a staţiunilor arheologice din acest areal include așezări descoperite în 

toate epocile: paleolitic, neolitic, tranziţia către epoca bronzului, epoca bronzului, prima epocă a 

fierului (Hallstatt), a doua epocă a fierului (La Tene), epoca Daciei romane, epoca feudalismului 

timpuriu etc. 

Aceste descoperiri arheologice fără putinţă de tăgadă au demonstrat prezenţa unui element 

autohton de mare densitate şi de mare stabilitate în ceea ce privește habitatul său, după cum observă și 

pe harta siturilor arheologice din județul Iași din Fig. nr. 1 (15). 

În decursul timpului pe teritoriul cercetat s-au succedat următoarele culturi materiale: cultura Criş şi 

cea a ceramicii lineare din neoliticul inferior; cultura Precucuteni din neoliticul mediu; cultura 

Cucuteni din neoliticul superior cultura Costişa şi Monteoru din epoca medie şi târzie a bronzului 

tracic; cultura Nouă din ultima parte a epocii bronzului şi din perioada de tranziţie la epoca fierului; 

cultura Brad-Cozia din cadrul unui complex cultural hallstattian nordic; cultura Basarabi care 

cuprindea amplul spaţiu carpato-dunărean; cultura La Tene-ului geto-dacic, caracterizată printr-o 

intensă dezvoltare (olărit practicat la roată; metalurgie; construcţii, comerţ, primirea unor tezaure ca 

subsidii de la coloniile greceşti şi de la Imperiul roman; cultura Lipiţa şi cultura carpică, atribuite 

dacilor liberi, în special carpilor (3, vol. 2, pag. 58-60, 422-425 ,). 
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                                   Fig. nr. 1                                                                         Fig. nr. 2  

 

Fig. nr. 1. Siturile arheologice din județul Iasi (sursa bibliografică nr. 15) 

Fig. nr. 2. Bijuterii din argint filigranat descoperite în morminte dacilor liberi (sursa bibliografică nr. 

16) 

 

Cercetărilor arheologice au pus în evidenţă în Moldova peste 400 de puncte cu vestigii 

carpice, 50 de necropole de incineraţie, cca. 100 de tezaure de argint, fibule carpice din argint, brăţări 

de bronz şi argint, perle de calcedonie şi de coral, mărgele de sticlă, coralină, lapis-lazuli etc. (6, pag. 

254-257).  

Cultura Noua de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului a fost răspândită în 

Moldova, Muntenia de nord-est şi Transilvania, fiind atribuită unei populaţii de stepă, poate 

cimerienii (populaţie de origine tracă din nordul M. Negre). Această cultură avea aşezări deschise 

(cenuşare), caracterizate prin mari grămezi de cenuşă, provenind da la locuinţe de suprafaţă precum şi 

morminte de înhumaţie cu ceşti cu două torţi sau cu o toartă; străchini; vase de provizii, ace cu 

protuberanţă, brăţări, seceri de bronz, numeroase piese de os. Pentru ceramică de obicei este 

caracteristic lustrul negru şi torţele zoomorfe extrem de schematizate numite „toartă cu buton”cu 

„creastă” sau „şa”. 

Obişnuit, arta prelucrării în os este una din cele mai caracteristice aspecte ale culturii Noua 

(vârfuri de săgeţi, aplice şi garnituri de harnaşament, catarame, psalii de os, terminate cu butoni conici 

sau chiar protome de cai stilizate în planuri care trec curgător unul într-altul fără ruperi de linii) (7, 

pag. 145). 

Cultura Cucuteni a fost semnalată şi pe acest teritoriu, reprezintă, prin ceramica colorată şi 

prin alte însuşiri de artă, cea mai înaltă şi strălucită expresie a culturii eneolitice din Europa (8, pag. 

147). 

În neolitic locuitorii se ocupau cu cultura plantelor (grâu-Triticum monococcum, cânepă şi 

altele ), cu creşterea animalelor, cu pregătirea uneltelor, cu prelucrarea ceramicii. Omul antic a ridicat 

cetăţui de apărare din pământ împrejmuite cu valuri de apărare, după cum dovedesc vestigiile 

arheologice descoperite în zona numită „Între şanţuri" (la est de Ţibana, unde se află dealul 

Şanţurilor- 450 m altitudine) sau la Cetatea Mare a Gârbeștilor. 

Prin analizarea informaţiilor pertinente, se poate constata faptul că autohtonii neolitici 

preindoeuropeni aveau o cultură materială şi spirituală dintre cele mai avansate din Europa, numită 

Starcevo-Criş, cu ceramică pictată (mileniile VI-V î.d.H.). Populaţia neolitică din această zonă de 

podiş a rezultat printr-un amestec al autohtonilor epipaleolitici cu elemente sudice venite din zona 

egeo-anatoliană şi thessalică, prin mileniile VII-V î.d.H. Teritoriul analizat făcea parte din una din cele 

două arii de locuire cu o civilizaţie mai avansată, având ceramică pictată, plus o viaţă agricolă şi 

sedentară. În preajma lui, mai spre răsărit, domina viaţa pastorală seminomadă, iar la N şi NV existau 

triburi de vânători şi culegători neimplicate în revoluţia neolitică (8, pag. 139). 
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La sfârşitul neoliticului s-au produs alte infiltrări de populaţie, din aria pontică „mai 

primitivă", datorită unei modificări nefavorabile a climei la mijlocul mileniului IV şi până în mileniul 

III î.d.H. Noii sosiţi au fost asimilaţi, realizându-se o sinteză etnoculturală şi un proces complex de 

indoeuropenizare. Primul popor format în spațiul sud-estic al Europei a fost cel al getodacilor în trei 

secolele VI î.d. H. – II d.H. (8, pag. 139 și 9, pag. 580). 

Noi contrazicem afirmațiile lui Aurelius Victor, care a afirmat în mod exagerat că toată 

populaţia carpică a fost transferată în Imperiul roman, în anii 297- 505 d.H. Aceasta afirmație este 

contrazisă de conflictele militare consemnate ulterior (între anii 306- 381 d.H.), în care reapar carpii 

sau carpodacii.Într- un alt sens se poale crede că Aurelius Victor s-ar putea referi la un transfer al unor 

carpi din Moesia Inferior şi nu din Dacia liberă. Iar Zosimos, tocmai pentru a face o distincţie i-a 

numit pe carpii din zona dacilor liberi (din Moldova), carpodaci, cum consemnează Eutropius şi 

Orosius, dar și V. Pârvan (6, pag. 257 și 10, pag. 27). 

În îndelungata perioadă a migraţiilor, comunităţile româneşti şi-au păstrat organizarea social-

teritorială şi militară care, întemeiată pe îndeletnicirile agricole fundamentale, a asigurat viaţa 

sedentară şi continuitatea acestor comunităţi. Mărturie pentru acest răstimp, în care documentele 

lipsesc aproape complet, stau termenii rămaşi în limba română din vechea latină: domn (dominus), 

jude (judex), ţară (terra), judeţ (judecium), ţinut (tenetum), popor (populus), cetate (civitas), oasis 

(hostis), arc (arcus) etc. O deosebită relevanţă are judecata prin judecători, adică printr-un număr de 

persoane de aceeaşi categorie socială, cu expresia consacrată „a lua legea" (4, pag. 10).. 

Continuitatea se poate demonstra şi cu ajutorul onomasticii. Astfel numele de Brudur (un 

strămoş al lui P.P. Carp) trebuie pus în legătură cu slavul ЂРОЗІ (brod) = vad, ce ne aminteşte şi de 

brodnici, vechii români din Moldova veacului al XII -lea şi al XlII -lea, locuitori ai vadurilor (11, pag. 

479). Un obicei secific în perioada migrațiilor este cel menționat de Strabon, de „jugănire” = 

„castrare” a cailor.  Considerăm că datorită acestei practici utile de stăpânire sau de control a 

comportamentului cailor, obicei care s-a practicat și între secolele IV- XIV, caii scobiți și vânduţi în 

Europa centrală, s-au numit walahi. Apoi tot așa s-a numit și poporul care-i vindea (valah= jugănar). 

Deci „valah" (Walahi-termen german) era o denumire veche a românilor (11, pag. 18 și 45). Chiar şi 

astăzi se păstrează, în acest podiș, numele multor familii de Jugănaru. 

După retragerea romană, satele avansau adânc în „Codrul Moldovei la Ţibăneşti şi Comarna 

(sec. II-IV), la Horleşti şi Criveşti (sec.III-IV), până la cetatea dacă Poeneşti-Vaslui. În aceste așezări 

s-a răspândit cultura străromânească Dridu. Arheologii au identificat în această zonă o serie de3 

așezări din Evul Mediu timpuriu (14) până în secolele 17 și 18 (3, vol. I, pag.118, vol. II, pag. 424). 

Sub presiunea migratorlor din est, populaţia autohtonă s-a regrupat în partea centrală, mai 

împădurită, şi a folosit doar temporar aşezările şi de silvostepă. Nu este credibilă ipoteza retragerii 

totale a populaţiei în zona de munte. De altfel pădurea de conifere este întunecată şi nu oferă 

posibilităţi de hrană (4). 

Lăsând lumina să pătrundă până la sol, pădurea de deal şi câmpie îngăduie o vegetaţie 

abundentă şi variată. „E plină pădurea românească de meri şi peri sălbatici, apoi de corni, de scoruşi, 

de aluni şi nuci, de cireşi sălbatici cu cireşe negre şi, în multe locuri, de viţă sălbatică sau lăuruscă”. 

Fructul fagului- jirul are un sâmbure comestibil, iar din el se scotea un ulei apreciat. Bureţii, de fag, 

mânătărcile sau hribii, gălbiorii sau urechiuşele, zbârciogii etc, din care o seamă se pot usca, iar altele 

mura, constituiau un adaos preţios în alimentaţie. „Să amintim apoi vânatul şi faptul că în poienile 

pădurii şi la marginile ei se poate face agricultură şi se pot aşeza prisăci, iar pe râurile ei puteau fi 

drumuri lesnicioase şi surse de peşte. Pădurea e un bun aliat în conflicte, permiţând atacul brusc şi 

acoperind retragerea, ori o capcană pentru neavizaţi"(4). Astfel, cronicarul polon Dlugosz, relatând 

victoria unui detaşament moldovean la 1422 asupra cavalerilor teutoni, arata că moldovenii au ales 

dinadins pădurea ca loc al bătăliei „ca mai uşor să lupte acoperiţi de frunziş şi copaci, după cum e 

obiceiul şi firea neamului lor" (Idem). 
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În aceste păduri de deal şi de şes şi-au găsit în primul rând refugiul înaintaşii noştri. Când se 

anunţa primejdia, când cu ajutorul focurilor, aprinse pe dealuri, şi a fumului se dădea „sfoară în ţară", 

gospodarii suiau în car copiii şi femeile şi mânând dindărăt vitele şi oile - avuţia cea mai de preţ, se 

înfundau în codrii vecini, în care migratorii asiatici- hunii, avarii, pecenegii, cumanii şi tătarii - învăţaţi 

doar cu întinderea slobodă a stepei se fereau să intre sau intrau cu mare grijă ştiind că în special 

noaptea puteau fi atacaţi fără veste (Idem). 

În îndelungatul mileniu al migraţiilor pădurea a fost adăpostul nostru; din acea vreme datează 

și vorba veche „codrul e frate cu românul". Bineînţeles că, după ce trecea iureşul năvălirii, se stabilea 

un „modus vivendi" cu noii stăpâni, iar gospodarii ieşeau din codri şi-şi refăceau casele şi bordeiele. 

Într- un document din 1617, septembrie 26, de la Radu Mihnea, citim: „Când au fost leşii în ţara 

domniei mele, ţara toată fugise în codrii" (Idem). 

În timpul migraţiilor, locuitorii au continuat să cultive pământul (grâu, mei, secară ), să 

macine la  morile de apă (cunoscute la noi din sec.I.î.d.H.). Regiunea Iaşilor îşi avea, în perioada 

feudală, o foarte probabilă organizare teritorială, iar „curtea lui Duma Negru" indică un scaun de 

stăpânire militară (12, pag. 9). 

După „Tezaurul toponimic al României”, cronologia apariţiei ţinuturilor a fost următoarea: 

Vasluiul (1435), Iaşii (1473) și Cârligătura (1458) (13, pag. XII). 
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 Rezumat. Tendințele actuale ale lumii contemporane își pun amprenta asupra vieții 

noastre în diverse maniere extraordinar de interesante. Oamenii reușesc să escaladeze în 

timpul cotidian rutina și să-și petreacă vacanțe de neuitat în zone montane miraculoase cu 

peisaje impresionante de munți semeți și cu așezăminte culturale, religioase foarte valoroase 

atât din punct de vedere turistic, dar și din punct de vedere spiritual. Din analiza comparativă 

a elementelor ce constituie geografia turistică și a celor ce formează spiritualitatea creștin 

ortodoxă, remarcăm astăzi, că ele se îmbină armonios și se completează. De aceea vrem să 

identificăm prin cercetarea de față acele componente ce aduc satifacția turiștilor și a 

pelerinilor, care este atitudinea lor față de turismul românesc și cel religios. Astfel, am 

realizat un studiu de caz pe un eșantion format din 123 de respondenți în legătură cu aspectele 

de intercorelare dintre geografia turistică și spiritualitatea creștin ortodoxă din Regiunea 

Nord-Est a  României.  

Cuvinte cheie: geografia turismului și spiritualitatea  

 

Abstract. The contemporary current world trends mark our lives in various 

extraordinary ways. People manage to escalate routine during their everyday and spend 

unforgettable holidays in miraculous mountainous areas with impressive landscapes of serene 

mountains and cultural and valuable religious sites both in terms of tourism and spirituality. 

From the comparative analysis of the elements specific to tourism geography and Orthodox 

Christian spirituality, we notice today that they harmoniously merge and complement each 

other. That is why we want to identify through the present research those components that 

bring the satisfaction of tourists and pilgrims, which is their attitude towards the Romanian 

and the religious tourism. Thus, we conducted a case study on a sample of 123 respondents in 

relation to inter-correlation aspects between tourism geography and Orthodox Christian 

spirituality in the North-East Region of Romania.  

Keywords: tourism geography and spirituality  

 

 

                                                           
11

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
12

 Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași   email: crisoana_v@yahoo.com 

 



41 

 

 

INTRODUCERE. De multe ori visăm cum să ne petrecem vacanța ca un moment de 

relaxare în cotidianul tensionat și în viața socială pe care astăzi o trăim. Cel mai adesea ne 

propunem să petrecem sărbătorile de iarnă la munte, alte mini – vacanțe la munte sau în zone 

relaxante, ecologice, unde să ne recăpătam vitalitatea,  iar vacanța de vară la munte și la 

mare. În deciziile de selectare a destinațiilor turistice oamenii aleg de cele mai multe ori 

muntele. Motivele sunt dintre cele mai evidente, și anume, la munte găsim: elemente de 

atractivitate turistică foarte diversificate prin patrimoniul turistic natural, relief, faună, floră, 

patrimoniul cinegetic, elemente etnografice și culturale, pensiuni rurale și urbane – locații cu 

confort deosebit de atractiv, mănăstiri și așezăminte religioase de o mare importanță istorică 

și  originalitate, unde turiștii și pelerinii caută să descopere sau să-și regăsească liniștea și 

binele. Oare aceste două elemente de natură psihologică prezintă atât de multă importanță 

pentru viața oamenilor? Cei mai mulți semeni au răspuns afirmativ la acest aspect și sunt 

absolut siguri că standardul lor de viață depinde în mare măsură și de aceste elemente.  

MATERIALUL ȘI METODA. Cercetarea s-a realizat pe un eșantion format din 123 

de respondenți format din turiști și pelerini, selectați din diverse zone ale țării și din afara țării 

: Iași, Hârlău, Vaslui, București, Constanța, Germania, Bacău, Alba Iulia, Sibiu. Din analiza 

elementelor de geografie turistică a rezultat o serie de concluzii sociologice interesante, ce își 

pun amprenta asupra evoluției  generației viitoare a segmentului de populație din Regiunea 

Nord- Est a României. 

 

Figura1 Dinamica apartenenței de gen a respondenților  Figura 2 Ponderea categoriilor turiști/pelerini 
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Eșantionul de respondenți este format din 45% femei și 55% bărbați, din care 65% au 

mers în vacanțe ca și turiști, iar 35% ca pelerini (figura 1). Constatăm că numărul pelerinilor 

este în creștere.(figura 2) 
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Figura 3 Dinamica obiectivelor turistice agreate    Figura 4 Ponderea importanței turismului respondenți 

                religios asupra existenței respondenților 

 

Respondenții au precizat în proporție de 35% că sunt interesați de obiective istorice, 

25% de cele religioase, 12-15% de cele culturale și etnografice, 10% de marile centre urbane, 

și numai 5% de obiective economice.(figura 3) 

Participanții la sondajul de investigație au menționat într-o pondere însemnată, 32%, 

că pentru ei turismul religios este de importanță medie, iar 25% au spus că vizitarea 

așezămintelor monahale este foarte importantă (figura 4).  

 

Tabelul 1. Indicatori sociologici moderni ai lumii contemporane     

Nr. 

crt. 

Nivelul valorilor sociologice estimate prin investigarea turiștilor % 

1 Respectul și atractivitatea față de patrimoniul turistic natural(relief, faună, 

floră, cinegetic) 

50 

2 Nivelul de percepție privind poluarea mediului înconjurător 40 

3 Preferința față de ambientul rustic românesc 52 

4 Aprecierea trendului City break 70 

5 Nivelul de atractivitate față de mănăstirile/așezămintele creștin ortodoxe din 

Regiunea N-E a României. 

75 

6 Nivelul de atractivitate față de obiectivele geografiei turistice din Regiunea N-

E a României.  

65 

7 Nivelul de încredere față de turismul românesc 35 
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Figura 5 – Estimarea nivelului de satisfacție și a comportamentului civic, social 

                                                  al turiștilor/pelerinilor 

 

Prin compararea nivelului de satisfacție a turiștilor față de cel al pelerinilor se 

constantă că pelerinii au înregistrat un nivel de satisfacție de 100% față de cel al turiștilor 

obișnuiți, 75%, aspect care ne face să interpretăm că așteptările și mulțumirea pelerinilor este 

una foarte mare.  De asemenea, comportamentul civic, social și spiritual al pelerinilor este de 

75,4% mai mare decât cel al turiștilor simpli de numai 50,7%. În ceea ce privește 

responsabilitatea și atitudinea față de natură, mediu înconjurător, turiștii și pelerinii au 

percepții apropiate.(figura 5) 

 

Tabelul 2. Sistemul de valori al culturii sociale turistice, etnografice și religioase 

Nr. 

crt. 

Nivelul valorilor estimate prin investigarea pelerinilor  % 

1 Satisfacția turiștilor/pelerinilor legată de locurile vizitate 75 

2 Satisfacția pelerinilor legată de vizitarea zonelor cu intensitate spirituală 100 

3 Comportament civic și social al turiștilor evoluat 50,7 

4 Comportament civic, spiritual evoluat 75,4 

5 Responsabilitatea turiștilor/pelerinilor față de natură( mediu înconjurător) 45 

6 Atitudinea față de poluarea mediului înconjurător 43 

7 Rentabilitatea economică a turismului religios românesc 67 

8 Eficiența economică a turismului românesc 42,7 

9 Îmbunătățirea continuă a vieții sociale și a sănătății 87 

10 Îmbunătățire continuă a vieții spirituale și a sănătății 100 

11 Interes pentru păstrarea condițiilor de mediu înconjurător 75 

12 Diversitate/respect pentru opțiunile personale 42 

13 Respect față de credință creștin ortodoxă și față de semeni 100 
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14 Activități în interesul comunității 67 

15 Activități în interes spiritual, creștin ortodox de ajutorare a copiilor, 

bolnavilor, a oamenilor fără adăpost 

95 

16 Încredere și responsabilitate socială 23 

17 Încredere și responsabilitate spirituală 85 

18 Securitate și siguranță socială 43,5 

19 Siguranța personală  100 

20 Buna dispoziție a turiștilor/pelerinilor 24,8 

21 Buna credință, disponibilitatea față de semeni și speranța 95 
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Figura 6 - Analiza comparativă între valorile culturii turistice, etnografice și religioase 

Rentabilitatea economică a turismului religios de 67% depășește eficiența economică 

a turismului românesc de numai 42,7%, indicatorul ce vizează îmbunătățirea continuă a vieții 

spirituale și a sănătății înregistrează din nou cota de 100% față de viața socială și sănătatea de 

numai 87%, respectul pentru credință creștin ortodoxă și față de semeni este mult mai mare 

față de respectul pentru opțiunile personale, activitățile în scopuri caritabile sprijinite de 

spiritualitatea creștin ortodoxă s-au înmulțit atingând o cotă de 95% față de activitățile în 

interesul comunității 67%, încrederea și responsabilitatea spirituală este de 85% față de 

numai 23% în viața socială (figura 7). 
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Figura 7. Dinamica indicatorilor sociologici moderni ai lumii contemporane 

 

Dinamica siguranței personale generate de biserică este mult mai mare față de 

securitatea și siguranța socială, buna credință,  disponibilitatea față de semeni și speranța 

oamenilor este de 95% față de 24,8% bună dispoziție.  

CONCLUZII 

1. Turismul religios a luat forme deosebite pentru existența umană astăzi și se manifestă 

printr-o tendință de dezvoltare accelerată în arealul geografic Nord-Est al României, 

fiind vorba despre Carpații Orientali ai României. 

2. Evoluția spirituală a neamului românesc ne arată că în preajma falnicilor brazi și a 

munților stâncoși sunt concentrate centre de energie pozitivă atât prin ozonarea 

aerului, mirosul de cetină, dar și prin liniștea naturii. 

3. Cu toate că lumea modernă a parcurs avansate trepte de dezvoltare care au dus la o 

urbanizare excesivă, astăzi populația caută zone de relaxare cât mai plăcute și 

armonioase, pentru a-și menține o bună stare de sănătate. 

4. Menținerea vie a conceptului de spiritualitate creștin ortodoxă și conectarea acestuia 

cu geografia turistică, cu securitatea și siguranța socială creează așa cum am prezentat 

în lucrare un sistem de valori noi, pe care noi ca români îl căutăm de 27 de ani. 

5. Aceste valori configurate ca noutăți ne dau certitudinea de a dăinui întotdeauna în 

armonie cu natura și cu o viață bine organizată, într-un mediu curat și protejat. 
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Aspecte din Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu, Japonia. „Valea 

Marelui Clocot“ și povestea ouălor negre / 

Fuji-Hakone-Izu National Park, Japan. “The Whirl Great Valley” and The 

Story of The Black Eggs 
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Rezumat. Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu este unul dintre primele patru parcuri naţionale 

înfiinţate în Japonia (1936). Datorită apropierii de Tokyo, la aproape 100 km, şi a diversităţii 

caracteristicilor geografice este cel mai vizitat parc din Japonia. Din parc fac parte Muntele Fuji, Fuji 

Cinci Lacuri, Hakone, Peninsula Izu şi Insulele Izu. De aici Muntele Fuji poate fi văzut mai mult 

dimineaţa pentru ca după-amiaza este acoperit de nori. A vedea Muntele Fuji sau Muntele Sacru, în 

adevărata lui splendoare, poate fi o aventură. Cei care au surprins imaginile cu masivul în 

integralitatea lui, de la bază, pot fi demni de toată lauda. Staţiunea Hakone este cea mai vestită din 

Japonia şi are un renume internaţional, mai ales pentru calităţile apelor termale. Observații se pot 

realiza asupra craterelor vulcanice ale muntelui Hakone, iar la baza caldeirei Soun Zan se poate 

naviga pe Lacul Ashi. Este un lac de baraj vulcanic, format în urmă cu 3.000 de ani, la capătul căruia 

se poate vedea semeţul Fuji, dacă timpul este senin. Valea Marelui Clocot şi Owakudani sunt locuri 

care trebuie vizitate obligatoriu.  

Cuvinte cheie: Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu, Japonia, Owakudani, sulfatare, ouă negre, 

legende, lacul Ashi, experiență, ape termale, crater, caldeiră, activitate vulcanică, amenajare turistică 

 

Summary. Fuji-Hakone-Izu National Park is one of the first four national parks established in 

Japan (1936). Due to its proximity to Tokyo, nearly 100 km, and the diversity of geographical features 

it is Japan’s most visited park. The park includes Fuji Mountain, Fuji Five Lakes, Hakone, Izu 

Peninsula and Izu Islands. Fuji Mountain can be better seen from here in the morning because it is 

covered by clouds in the afternoon. Seeing Mount Fuji or the Sacred Mountain, in its true splendor, 

can be an adventure. Those who have captured photos of this entire massive, from its bottom, can be 

worthy of all praise. The Hakone Resort is the most famous in Japan and it is internationally 

renowned, especially for the qualities of its thermal waters. Observations can be made about the 

volcanic craters of Mount Hakone, and at the bottom of the Soun Zan caldera you can sail on Lake 

Ashi, a volcanic dam lake of 3,000 years, at the end of which you can see the proud Fuji, if the 

weather is clear. The Whirl Great Valley and Owakudani are places to be visited.  

Keywords: Fuji-Hakone-Izu National Park, Owakudani, black eggs, Ashi Lake, thermal 

waters, tourism arrangement  

 

 

Japonia este localizată în Asia de Est, la marginea Oceanului Pacific, unde Soarele 

aproape te orbeşte în fiecare dimineaţă. Este formată din patru insule importante, Hokkaido, 

Honshu, Kyushu şi Shikoku, la care se adaugă alte peste 3.000 de insule foarte mici, din care 
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peste 400 nelocuite. Formarea arhipelagului japonez a început în urmă cu peste 20 milioane 

de ani, iar teritoriul actual s-a conturat în urmă cu 20.000 de ani. Potrivit legendei, „Japonia a 

fost creată de către zei care au înfipt o sabie în ocean, la scoaterea ei formându-se patru 

picături ce au devenit insulele principale, precum şi o multitudine de insule mici (peste 

5000)”[5]. Pentru că arhipelagul s-a format la intersecţia a trei plăci tectonice, Placa Ohotsk, 

Filipine şi Pacifică, cea Pacifică intrând sub cele două şi rupându-se în Mantaua Pământului, 

aşa se explică şi multitudinea manifestărilor tectonice şi apariţia celor peste 250 de vulcani, 

din care peste 100 au rămas activi. Dar, acest lucru nu înseamnă, în prezent, că există un 

cumul de aspecte negative. Faptul că activitatea tectonică contribuie la apariţia unor resurse 

atractive, precum izvoarele termale sau solurile fertile prin aportul de materiale mineralizate, 

până la următoarele dezastre cauzate de activitatea vulcanică, totul poate fi în folosul 

societăţii şi acumularea veniturilor din turism. Japonia nu este o ţară pe care să o cunoşti cu 

adevărat în câteva zile sau săptămâni, ci este o țară pe care trebuie să o explorezi fără grabă 

și, pe măsură ce începi să dezlegi tainele ei, ai dori și mai mult timp la dispoziție pentru 

explorare. Există un complex fizico-geografic, cultural, administrativ sau politic care necesită 

multe, multe ore şi ani de studiu pentru a-l percepe în toate esenţele construite de mult timp. 

Fuji, ”sfântul” cel mai semeț  

Datorită evoluţiei geologice, Japonia are în proporţie de peste 80% un relief muntos, încadrat 

de câmpii litorale. Peste 25 de vârfuri depăşesc 3.000 m, altitudinea maximă fiind în muntele 

Fuji Yama/Fuji-san, de 3.776 m. Este inclus de niponi în triada munţilor sacri ai Japoniei, 

alături de munţii Tate şi Haku. Muntele Fuji ar fi unul dintre obiectivele principale pe care 

turiştii ar vrea să-l atingă. A vedea Muntele Fuji sau Muntele Sacru, în adevărata lui 

splendoare, poate fi însă o aventură. Cei care au surprins imaginile cu masivul în 

integralitatea lui, de la bază până la vârful cel acoperit de zăpadă, pot fi demni de toată lauda. 

În realitate, întregul con Fuji poate fi rar văzut, dar norii care coboară peste el, imediat după 

orele prânzului, îi determină pe toţi cei plecaţi în explorarea lui să se aventureze aproape în 

necunoscut. Dacă nu ţinteşti să urci efectiv pe acesta, a-l privi din apropiere poate fi o 

alternativă, în același timp provocare. Calea cea mai ușoară pentru a-l descoperi este o 

călătorie în Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu. Este muntele care, dacă ai noroc, îl poţi vedea 

din avion deasupra norilor în toată splendoarea. La înălţimea lui de 3.776 m, conul străpunge 

norii fără ”mustrări de conştiinţă”. (Fig.1) 

 

     
Fig. 1 - 2.  Muntele Fuji și centrul stațiunii Hakone (Foto: arhiva personală) 

 

Din punct de vedere geologic, este un stratovulcan activ, care a erupt pentru ultima 

oară în anii 1707-1708. Muntele este situat în sud-vestul capitalei Tokyo, la o distanţă de 

circa 100 kilometri, în partea centrală a Insulei Honshu şi înconjurat de dealuri şi alte conuri 

vulcanice. „Prima sa ascensiune a fost săvârşită în anul 663, când un călugăr anonim a 
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primit sprijinul şi încuviinţarea zeităţilor locale, reuşind să urce până pe vârful cel veşnic 

înveşmântat în zăpadă” [2]. 

Ultima erupţie a vulcanului Fuji a avut loc în decembrie 1707 şi a durat până în 

ianuarie 1708, cenuşa şi fumul ajungând până la Tokyo. În acea vreme, numeroase cutremure 

semnalau faptul că urmează un adevărat dezastru. Vulcanul Fuji (Fig. 1), având un crater 

secundar cu un diametru de 600 de metri şi conţinând trei focare: Komitake, Ko-Fuji şi Shin-

Fuji, este considerat ca un vulcan activ cu o probabilitate redusă de erupţie. Muntele este 

accesibil pe traseele marcate, sezonul oficial de ascensiuni fiind indicat în lunile iulie şi 

august, chiar şi atunci, pe munte, temperaturile coboară sub limita îngheţului. O veche zicală 

japoneză spune că „un om înţelept va urca pe Fuji o singură dată în viaţă, pe când un prost va 

urca de mai multe ori şi tot degeaba”, drept urmare este nevoie de multe încercări pentru a 

deveni înţelepţi. Muntele este considerat sacru în religia şintoistă. De asemenea, tot ca o 

curiozitate, pădurile de la baza muntelui au fost locuri favorite de antrenament pentru 

generaţii de samurai. Un loc de neuitat este și pădurea Aokigahara, situată la baza muntelui, 

spre nord-vest. Pădurea stă la baza poveştilor folclorice japoneze cu demoni, fantome şi 

spiriduşi. În vechime, aici era locul unde familiile sărace îşi abandonau copiii bolnavi, 

precum şi pe bătrânii aflaţi în pragul morţii. Din anul 1950, peste 500 de japonezi au ales să 

îşi încheie definitiv socotelile cu viaţa în această pădure [6]. Pădurarii descoperă anual circa 

30 de cadavre ale sinucigaşilor, un maxim de 80 de victime fiind înregistrat în anul 2002. 

Ceea ce rămâne multor turişti, care nu reuşesc să-l escaladeze, este să-l privească de la 

distanţă, chiar şi din avion. Una dintre opţiuni este o călătorie în Parcul Naţional care-l 

înconjoară, la fel cum am procedat şi eu. (Fig. 3, Fig. 4) 

 

                              Fig. 3 – 4. Aspecte din Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu 

 

Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu, cel mai vizitat parc din Japonia  

În Japonia, spaţiile naturale sunt protejate şi conservate, existând un mare respect pentru 

natură. Pe întreg teritoriul ţării au fost înfiinţate 33 de parcuri naţionale, începând din Insula 

Hokkaido până la cele mai sudice insule, Okinawa, cel mai vechi parc fiind din anul 1931. 

Parcurile naţionale din Japonia acoperă o diversitate mare de medii, incluzând vulcani, 

păduri, mlaştini, plaje, linii de coastă, habitate marine subacvatice. Vizitatorii parcurilor se 

pot bucura de o varietate de activităţi în aer liber, cum ar fi drumeţii, plimbări cu barca, 

pescuit, scufundări, băi în ape termale ş.a.. Parcul Naţional Fuji-Hakone-Izu a fost înfiinţat la 

data de 2 Februarie 1936 şi se întinde pe o suprafaţă de 1227 kmp [1]. Este unul dintre 

primele patru parcuri naţionale înfiinţate în Japonia. Datorită apropierii de Tokyo, la aproape 

100 km, şi a diversităţii caracteristicilor geografice este cel mai vizitat parc din Japonia. Din 

parc fac parte Muntele Fuji, Fuji Cinci Lacuri, Hakone, Peninsula Izu şi Insulele Izu. De aici 
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Muntele Fuji poate fi văzut mai mult dimineaţa, dacă faci o croazieră până la coada lacului 

Ashi (Fig.11). [3] 

 

Hakone, cea mai vestită stațiune din Japonia și preferata lui John Lennon  

Staţiunea Hakone [4] este cea mai vestită stațiune din Japonia şi are un renume 

internaţional, mai ales pentru calităţile apelor termale terapeutice existente aici (Fig. 2). Se 

spune că John Lennon, membrul trupei Beatles, adora să petreacă timpul liber în Hakone, la 

un hotel din Miyanoshita (Fig. 6), situat pe versanţii vulcanului cu acelaşi nume. Artistul se 

relaxa în apele termale cu calităţi terapeutice și tot din acelaşi motiv foarte mulţi turişti aleg 

această destinaţie. Staţiunea este renumită pentru spa-urile termale, existente la orice unitate 

de cazare sau în spaţiul liber, dar şi pentru muzeele în aer liber, grădinile botanice, străzi şi 

trotuare exotice. După o călătorie cu trenul de altitudine pe linia Hakone Tozan, tren care 

rulează pe cea mai abruptă pantă (80/1000) dintre căile ferate din Japonia, vizitatorii au acces 

către craterele vulcanice ale muntelui Hakone cu telefericul (Fig.5), din punctul terminus 

Gora (550 m altitu(dine), şi apoi cu telegondola (Hakone Ropeway) [5]. 

Figură 5-6. Versanții vulcanului Hakone sunt accesibili turiștilor cu mijloace de transport diferite 

 

     
Fig. 7 – 8. Sulfatare și izvoare fierbinți în Owakudani (Foto: arhiva personală) 

 

La baza caldeirei ”Soun Zan” se află Lacul Ashi, lac de baraj vulcanic, pe care se fac 

croaziere.Acesta s-a format în urmă cu 3.000 de ani, la coada căruia se poate vedea semeţul 

Fuji, dacă timpul este senin. Chiar dacă ultima activitate eruptivă al vulcanului Hakone s-a 

înregistratîn urmă cu 2.900 de ani, atunci când s-a produs și un flux piroclastic în craterul de 

explozie, erupţiile freatice au continuat până în secolul XII. Vulcanul încă mai fumegă, semn 

că este încă activ. Dovadă sunt și fumarolele (emanaţiile de vapori de apă şi sulf), izvoarele 
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foarte fierbinţi, iar craterele, care se deschid ca nişte hăuri şi pe care le poţi vedea de sus, din 

telegondolă, îţi amintesc mereu, cel puţin ca turist, că vulcanul nu este un munte prea 

prietenos. Pe muntele Hakone, la poalele vulcanului Fuji, ”Valea Marelui Clocot” şi 

Owakudani sunt locuri care trebuie vizitate obligatoriu.  

Owakudani şi Valea Marelui Clocot  

Accesul la valea vulcanică se face cu telefericul, din stația Gora, şi mai departe cu 

telecabina până la altitudinea de 1.044 m, traseul prin cablu continuând până la Lacul Ashi. 

Partea spectaculoasă a traseului până la Owakudani este că telegondola trece pe deasupra 

unui crater imens, cu orificii active de sulf (Fig. 7). Este un loc foarte popular pentru peisajele 

vulcanice spectaculoase, apariţii la suprafaţă a izvoarelor fierbinţi (Fig. 8, 10). În Valea 

Marelui Clocot sau Valea Fierberii există adevărate lacuri cu apă clocotită şi, pe lângă poteca 

amenajată pentru turişti, se poate observa un râu 

termal cu praguri, mici cascade şi meandre care 

ocolesc stâncile vulcanice.  În apa fierbinte şi 

încărcată cu sulf (Fig. 8), se fierb ouă care devin 

negre. (Fig. 9). Acestea reprezintă, printre altele, 

simbolul locului. Legenda spune că ”dacă mănânci 

un ou negru, îţi prelungeşti viaţa cu 7 ani” [4]. 

Există, de asemenea, şi îngheţată neagră, în ton cu 

produsele locale. Aceasta nu ar trebui consumată 

când bate vântul, pentru că există riscul să te 

murdărești.  

Fumarolele, adică emanaţiile de vapori de 

apă şi gaze întregesc peisajul activităţii vulcanice, 

într-o zi cu timp senin. Deseori, după orele amiezii, 

norii acoperă zona şi vântul bate cu putere. Situl 

turistic din Owakudani (Fig. 12, 13, 14, 15) a fost 

închis, din nou, în mai 2015 din cauza activităţii 

vulcanice intense şi redeschis pe 27 aprilie 2016. 

În anul 2017, o nouă avertizare a fost emisă pentru 

turişti în ceea ce priveşte zona. Persoanele care 

suferă de astm, bronşită, boli de inimă, persoanele care utilizează stimulatoare cardiace şi 

femeile însărcinate sunt sfătuite să nu intre în vale 

datorită activităţii vulcanice ridicate. Din punctul 

Owagudani, cei care nu aleg traseul văii în clocot, 

se pot aventura prin pădure, în direcţia opusă, existând mai multe poteci marcate care urcă 

până la două vârfuri muntoase sau coboară spre Lacul Ashinoko (Fig. 11). În lungul potecilor 

destul de întunecoase şi umede se pot observa peste tot roci vulcanice şi chiar blocuri de lavă 

răcită, amintindu-ţi, încă o dată, că un vulcan nu „moare” niciodată! 

    Fig.  9 – ouă negre fierte în apă sulfuroasă 

Figura 10-11.Valea Marelui Clocot și Lacul Ashinoko sunt obiective foarte vizitate 

(Foto: arhiva personală) 
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Figură 12, 13, 14, 15 - Alte aspecte din Owagudani (Foto: arhiva personală) 
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Valorificarea economică a geomorfositurilor carstice de pe Insula 

Mallorca/ Economic exploitation of the karstic geomorphosites on Mallorca 

Island 

 

 

Paraschiv Viorel
14

 

 

 

Rezumat. Insula Mallorca deține un variat și spectaculos relief carstic, format în timp. Acesta 

este pus în valoare economic pentru turism. Constatarea noastră de teren se referă la evaluarea 

managementul integrat al tuturor geomorfositurilor vizitate și a impactului educativ rezultat constatat 

la fața locului în vara anului 2015. 

Cuvinte-cheie: carstul din Baleare, geomorfosituri, turism, eficiență 

 

 

Abstract. Mallorca Island has a varied and spectacular karst relief. It is economically valued 

by its private administration and tourism programs. Our land survey refers to the assessment of the 

integrated management of all the examined geomorphosites and the resulting educational impact 

found on the spot during the summer of 2015. 

 Keywords: karst, Mallorca, geomorphosites, tourism, efficiency 

 

 

 

 

Insulele Baleare formează un arhipelag - provincie autonomă-  în vestul bazinului 

mediteraneeean și fac parte din Regatul Spaniei. Cea mai mare dintre insule este Mallorca 

(major island) cu 3640 km
2
, a cărei nume înseamnă ”marea insulă” a arhipelagului, format 

din 7 insule mai mari. Mallorca are un relief relativ tânăr predominant fiind de podiș central 

(sinclinal) fragmentat completat de două sierra paralele, munți alpini calcaroși  în nord-vest 

(anticlinalul Sierra Tramuntana). Altitudinea maximă este în Vf. Teix (1604 m). Evoluția 

paleogeografică și condițiile climatice au determinat în timp formarea unui spectaculos peisaj 

endo și exocarstic, țărmurile insulei fiind afectate de un carst activ și în prezent, ca urmare a 

numeroaselor prăbușiri tectonice. În Mallorca pot fi separate trei regiuni carstice distincte: 

Campanet (în nord), Capdepera (în nord-est, Cuevas dʹArtá), Manacor – Portocristo (în est) 

fig. 1. 

 

                                                           
14
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vio_scout@yahoo.com 
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Figura 1. Dispunerea peșterilor amenajate din Insula Mallorca (Sursa www.cuevasmallorca.es) 

 

Peisajul endocarstic este cel mai spectaculos și bine pus în valoare pentru turism mai 

ales în partea de est a insulei, cu două peșteri importante amenajate: Cuevas del Drach și 

Cuevas de Hams (figura 1). Peșterile sunt accesibile din orașul Manacor (al doilea ca 

importanță din Mallorca) fiind situate într-un platou calcaros foarte aproape de mare, unde s-a 

dezvoltat zona turistică Portocristo. 

 

 
Figura 2. Schița părții turistice a peșterii Drach (Sursa: www.cuevasdeldrach.com) 

Cueva del Drach (Peștera Dragonului) este atestată încă din 1338, când locuitorii 

zonei i-au dat această denumire pe baza credinței lor și a fricii de stafiile naturii din interiorul 

pământului unde se bănuia că trăiește un dragon. Peștera a fost explorată științific abia la 

sfârșitul secolului al XIX-lea de către renumitul speolog francez Edouard A. Martel și 

asistentul său Louis Armand, care descoperă în 1896 lacurile interioare. Cel mai mare lac va  

primi numele cercetătorului Martel. Savantul francez a venit în Mallorca la invitația 

http://www.cuevasdeldrach.com/
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arhiducelui Ludwig Salvator – membru al familiei imperial austriece- care era interesat să 

investească în dezvoltarea turistică a zonei. 

În 1904 peștera este cercetată de savantul român Emil Racoviță care descoperă în apa 

lacurilor interioare noi specii de crustacee
15

. Este momentul de cotitură al carierei științifice a 

lui Emil Racoviță care renunță la cercetările 

oceanografice și se dedică domeniului 

ecosistemelor subterane cavernicole naturale 

întemeind o ramură științifică de graniță, 

biospeologia. Pentru cinstirea memoriei 

savantului român la intrarea în Palma de 

Mallorca, se află un bust ridicat de Fundația 

europeană Iosif Constantin Drăgan (foto 1). 

Partea vizitabilă turistic a peșterii are 

o lungime de 1200 m. și este electrificată din 

anul 1929. Sala din lacul subteran Martel 

înaltă de 25 m a fost amenajată sub forma 

unui amfiteatru care poate găzdui pe scaune 

cca 1000 de turiști, numărul maxim admis să 

intre pe fiecare serie de o oră, pentru vizitare. 

Aici au loc spectacole de muzică clasică 

(Caballero, Martini, Chopin, Offenbach) cu 

durata de 10-15 minute după o regie 

impunătoare: instrumentiștii vin pe lac pe    

întuneric deplin într-o gondolă condusă de un 

barcagiu cu un felinar aprins, ocolind 

stalactitele și stalagmitele care împânzesc 

lacul. Tot spectacolul de lumini și umbre este fascinant! În carstul de aici sunt 6 lacuri 

subterane, cel mai mare, Martel, având o suprafață de 0,12 ha. Turiștii pot fi plimbați cu 

barca pe un scurt traseu pe lacul Martel.  

Cuevas del Hams (”Peștera cârligelor”) a fost descoperită în 2 martie 1905. Traseul 

vizitabil măsoară cca 1 km lungime. 

Peştera are trei lacuri subterane, din care ”Marea Veneție” este navigabil pentru bărci 

mici și amenajat pentru un spectacol de lumini și umbre de câteva minute pe 

acompaniamentul clasicilor muzicii europene Brahms, Beethoven… Stalactitele excentrice de 

tip spiralate în formă de cârlige conferă acestei peșteri o notă de originalitate naturală. 

Acestea pot fi admirate în zona centrală cunoscută sub denumirea de ”Sunetul îngerilor”. 

Impresionant ni s-a părut modul de informare și educație ecologică derulat prin intermediul 

biletului de acces în peșteră (foto 2-3), care arată o grijă deosebită pentru buna gospodărire a 

obiectivului și pentru educație continuă. 

 

                                                           
15

 ”Racoviță la Mallorca”, 29 iunie 2008, Marina Constantinoiu, Jurnalul Național, accesat la 28 iulie 2017 

Foto 1 - Palma de Mallorca 

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/reportaje/racovita-la-mallorca-128235.html
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Foto 2-3. Biletul de acces în peștera Hams, față și verso (2015) 

 

Peștera Cuevas de Artá este situată lângă Canyamel Capdepera, în partea de est-nord 

est a insulei, lângă Cap Vermell, foarte aproape de țărmul carstic surplombat al insulei
16

. 

Accesul se face urcând pe treptele abrupte. În sala ”Regina coloanelor” este o stalagmită 

gigant înaltă de 22 m, fiind una dintre atracțiile cele mai spectaculoase. Sălile sunt ornate cu 

dantelării și draperii de carbonat de calciu. Sălile sunt înalte și bogate în concrețiuni. Și aici 

au fost găsite urme de locuire preistorică ca și în celelalte peșteri ale insulei. 

Peisajul exocarstic al insulei Mallorca este unul foarte diversificat și spectaculos şi 

cuprinde  lapiezuri extinse, chei, văi oarbe, avenuri, ferestre de abraziune marină, țărm carstic 

cu nișe carstice cu unele urme de locuire (foto 5). Văile scurte și intermitente sunt denumite 

”torrents”. Unele formează defilee sau chei spectaculoase cu pereți abrupți a căror înălțime 

este de peste 200 m, afectați de prăbușiri tectonice cu grohotișuri fosilizate, cum este Torrents 

de Pareis (foto 4 și 8). 
 

                                                           
16

 https://cuevasdearta.com/fr/historia/ 
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Foto 4-5. Exocarst, torentul Pareis și nișe carstice marine 

       

Foto 6-7. Cuevas del Drach 

 

Foto 8.  Pareis – panouri de avertizare 

Concluzii. Grija pentru gospodărirea eficientă a patrimoniului natural al Mallorcăi 

este foarte mare și explicabil în același timp pentru o regiune turistică atât de dezvoltată. 

Managementul privat al peșterilor este unul eficient și considerăm că ele sunt un model de 

gospodărire economică, turistică și de protecție a peisajului (geomorfositului). Latura 

educativă pentru toate categoriile sociale este vizibilă atât pe biletele de intrare în peșteri cât 

și prin afișajul public montat vizibil la obiectivele turistice din Mallorca. 
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Influența fenomenului de tranziție economică asupra tipologiei satului 

românesc din Câmpia Vlăsiei / The influence of the economic transition on 

the typology of the Romanian village in the Vlăsia Plain 

 

Dinicuțu Elena
17

 

 

Rezumat. Spațiul rural nu constituie un ansamblu omogen, dar nu este nici un spațiu abstract. 

Câmpia Vlăsiei a trecut din punct de vedere economic de la sistemul agricol centralizat la cel de piață 

liberă, care se manifestă diferit în funcție de poziția geografică a marelui centru polarizator economic, 

București. Aspectele demografice au resimțit șocul modificărilor survenite în ultimii ani. 

Cuvinte-cheie: economie, tranziție, sate, Câmpia Vlăsiei 

 

Abstract. Rural space is not homogeneous ensemble, but there is no abstract space. Vlăsia 

Plain has passed from the economic point of view from the centralized agricultural system to the free 

market, which manifests itself differently according to the geographic position of the big economic 

polarized center, Bucharest. Demographics have experienced the shock of changes in recent years. 

Key-words: economy, transiton, village, Vlăsia Plain 

 

 

 

Introducere. Ruralul este privit prin prisma aspectelor sale geografice, demografice, 

economice și de mediu. Pentru a se putea determina o anume tipologie a localităților din 

spațiul rural al Câmpiei Vlăsiei s-a pornit de la o largă documentație geografică din lucrări de 

specialitate. Accentul a fost pus pe domeniul fizico-geografic deoarece caracteristicile 

principale au determinat istoria satelor, extinderea și dezvoltarea lor economică. În esență a 

fost folosită metoda analitică de extragere a principalelor informații cu caracter geografic care 

să deservească acestui scop, La aceasta s-a adăugat utilizarea de date și informații statistice, 

pentru a determina anumite particularități demografice ale localităților existente în Câmpia 

Vlăsiei. S-a folosit metoda comparativă pentru a se determina serii de interval cu anumite 

valori demografice fapt ce a sprijinit determinarea unor tipuri de localități rurale, după 

mărimea demografică. 

Câmpia Vlăsiei cuprinde partea sudică a Câmpiei Ialomiţei, are o poziţie centrală în 

Câmpia Română, este remarcată și prin prezența Municipiului București (capitala țării 

noastre). Include 6 subdiviziuni date de microrelieful acestei câmpii: Câmpia Bucureştiului, 

Câmpia Câlnăului, Câmpia Moviliţei, Câmpia Snagovului, Câmpia Maia, Lunca Argeş-

Sabar. 

Întrucât apele râurilor au în majoritatea cazurilor proveniență pluvială (în foarte mică 

măsură nivală sau subterană), acestea se caracterizează prin mari variații de debit. 

                                                           
1
 Institutul de Geografie al Academiei Române, Str. Dimitrie Racoviță, nr 12 București. Email: 
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Lacurile naturale și antropice sunt concentrate, cu precadere în partea de N, de V, și 

de E a câmpiei. Cele mai importante lacuri sunt: Snagov (575 ha), Căldărușani (224 ha), 

Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha), Mogoșoaia (92 ha), Pantelimon (313 ha), Cernica (360 

ha). 

Solurile în Câmpia Română sunt dominate de cernoziomurile și cernoziomurile 

levigate; ambele tipuri sunt din categoria molisolurilor, bogate în humus de mare fertilitate.  

Vegetația naturală, în cea mai mare parte înlocuită de culturi, aparține următoarelor 

formațiuni: stepa (caracteristică în estul câmpiei), cuprinzând pajiști stepice cu graminee 

(păiușul, negara, pirul ș.a); silvostepa, cu pajiști stepice și pâlcuri de pădure (stejar pufos și 

stejar brumăriu). 

Pe teritoriul câmpiei încă se mai întâlnesc vestiții „Codrii Vlăsiei", dominați de specii 

de stejar, în prezent fiind de interes social și recreativ. Aceștia sunt formați din diverse specii 

de foioase (stejar, fag, arțar, salcâm, tei), în amestec sau în masive. Stejarul - specia 

predominantă - formează masive în pădurile Snagov, Căldărușani, Tunari, Afumați, iar 

salcâmul și teiul se întâlnesc în pădurea Scroviștea. 

De asemenea are o largă dezvoltare vegetația de luncă cu zăvoaie de salcii, plopi, 

îndeosebi pe malurile râurilor Ialomița, Sabar, Argeș. 

Fauna cuprinde speciile caracteristice stepei, silvostepei și pădurii de foioase. Pădurile 

Balta Neagră, Ciolpani, Snagov, Comana și Gruiu sunt populate cu cerb precum și cu căprior, 

vulpe, veveriță. Pe lista roșie cu specii de faună vulnerabile se găsește dropia, ocrotită de lege 

și prezentă în unele rezervații.  

Resursele subsolului sunt relativ puţine, există apă termală la Snagov și Otopeni, 

zăcăminte de ţiţei și gaze naturale în zona localităţilor Periș, Bragadiru, Popești-Leordeni, 

Căţelu, Jilava, Dumitrana, Moara Vlăsiei, Pasărea, Copăceni. Alte resurse naturale sunt 

materialele de construcţii (nisip  și balast) care sunt exploatate în albiile râurilor, în special 

râul Argeș, la Grădiștea, Brănești, Bragadiru și Jilava.  

Agricultura din acest spațiu de câmpie ocupă un loc important, dispunând de mari rezerve 

și posibilități de dezvoltare determinate de calitățile solurilor, factorii de clima, dotări 

tehnico-materiale și forță de muncă adecvată.  

În lunci se cultivă legume și zarzavaturi, pe pante și terenuri slab productive cresc pomi 

fructiferi, iar restul terenurilor sunt cultivate cu cereale, plante tehnice și nutrețuri. 

Legumicultura a cunoscut o mare dezvoltare, pentru a putea satisface nevoile crescânde de 

aprovizionare a capitalei, a consumului populației județului precum și pentru a asigura 

materia primă a fabricilor de conserve din județ.  

Comunele în care legumicultura se afla pe primul plan sunt: Măgurele, Dărăști, Berceni, 1 

Decembrie, Vidra, Ciolpani, Gruiu. De asemenea, se practică apicultura, sericicultura și 

pescuitul. Lacurile Periș-Bălteni, Snagov, Căldărușani, Afumați, Găneasa, Ștefănești, 

Corbeanca, constituie importante zone de pescuit. 

În ceea ce privește cultivarea legumelor, cea mai mare cifră de afaceri cumulată a 

întreprinderilor din domeniu se înregistrează în localităţile Popești-Leordeni, Mogoșoaia și 

Chitila, restul având valori mult mai reduse. Procesatori recunoscuți sunt S.C. Grupul de 

Producători Cereal Gaic-Kaiser din comuna Jilava, pentru culturi de cereale și plante 

oleaginoase şi pentru culturi de legume – Cooperativa Agroecologică 2002 din comunaVidra. 
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Zootehnia nu mai este un sector prioritar, dat fiind faptul că multe complexe de dinainte de 

1990 nu mai există. Actualul nivel al raselor este mai mic, ca efect al reducerii accentuate și 

constante a efectivului de animale, al deteriorării puterii de cumpărare a populației. Locuitorii 

practică zootehnia în propria gospodărie, cu număr mic de exemplare: bovine, porcine, 

cabaline, ovine și păsări. Unele dintre aceste animale sunt crescute toată perioada anului în 

propria curte, oile  sunt duse la stână. 

Activitatea industrială din Câmpia Vlăsiei se bazează pe unități ce produc de la 

energie electrică și termică, la anvelope și articole din cauciuc, acumulatori, aparate și 

instrumente de măsurare și control, până la utilaje de transport, fire și fibre artificiale, 

produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecții, tricotaje, 

țesături, fire de in și de cânepă, prefabricate din beton, caramidă, plăci și dale din ceramică, 

nutrețuri combinate, mobilier și obiecte din lemn, seruri și vaccinuri pentru zootehnie, 

conserve din legume și fructe, preparate din carne și lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi 

racoritoare, produse de panificație și altele.  

Cea mai importantă ramură o constituie industria alimentară, a băuturilor și tutunului. 

Au apărut o serie de firme precum: Philip Morris, Chippita Romania, Pharmex, Phonx, 

Infantis, F.T.F. International, Cream Line. Există și o serie de firme mai vechi, cu tradiție – 

Rostar, Gourmet, Baneasa, Danubiana, Arteca Jilava, Kraft-Sac, Romcarton, Star Foods - 

care în ultima perioadă și-au îmbunătățit activitatea. 

Rețeaua căilor de comunicație o formează transporturile pe căile ferate, transporturile 

rutiere și aeriene (Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”). Infrastructura rutieră constă din 

două autostrăzi (A1 – Bucuresti-Pitești, A2 – Autostrada Soarelui), 7 drumuri naționale, 

șoseaua de centură (cu o lungime de 85 km). 

       Serviciile prestate la nivelul localităților au crescut ca pondere, s-au diversificat ca 

domenii și au atras forța de muncă disponibilă. Principalele servicii aferente consumatorilor 

se referă la: hoteluri și restaurante, transporturi, intermedieri financiare, închirieri de bunuri 

mobile si imobile, asistență medicală, servicii informatice, servicii personale sau pentru 

întreprinderi, activități recreative etc.  

Analiza preliminară a localităților rurale din Câmpia Vlăsiei 

Pe baza datelor statistice prelucrate la nivelul anului 2015, populația totală se cifra la 

2.678.859 de locuitori, din care 86,3% în mediul urban și restul de 13, 7% în mediul rural. Pe 

ansamblu există 76 comune, 1 municipiu și 13 orașe. 2/3  din aceste UAT-uri sunt propuse a 

face parte din viitoarea zonă metropolitană a Municipiului București (Legea 351/2001, anexa 

1, pct. 11, definește zona metropolitană).  

Cooperările între autorităţile publice locale la nivel de zonă metropolitană în România suferă 

din cauza limitărilor cadrului legislativ în domeniul asocierilor intercomunale, prea puţin 

adaptat nevoilor sale. 

Pe baza datelor de la recensămintele din anii 1992, 2002, 2011 și statistica anului 

2015 cea mai mare unitate administrativ rurală este comuna Chiajna, cu o populaţie de 14.259 

de locuitori și o suprafaţă de 16,04 de km
2
. Conform datelor statistice oficiale, populaţia 

zonei de câmpie a crescut în intervalul 2006-2011 cu 16,02%, pe fondul unui fenomen 

accentuat de migraţie dinspre capitală, ceea ce indică diversificarea cerințelor pentru locuire 

(în special din partea locuitorilor municipiului), precum și pentru arii de amplasare pentru 

servicii și activităţi de producţie conectate cu economia capitalei.  
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Localitățile din jurul capitalei au o densitate a locuitorilor foarte ridicată (261 

locuitori/km
2
), mult peste media naţională de aproximativ 90 locuitori/km

2
. Unele localități 

au densități de 150-250 loc/km
2
 precum Afumați, Găneasa, Dragomirești–Vale, Gruiu, 

Ciolpani. Inelul intermediar de localități include localităţile cu densitatea populaţiei sub 

media naţională sau în general un profil agricol pronunţat (Periș, Petrăchioaia, Dascălu, 

Moara Vlăsiei). Spre periferia câmpiei se constată o scădere a densității sub 90 loc/km
2
. 

Populația rurală este  caracterizată de o scădere continuă, aceasta înscriindu-se în tendința 

națională, datorită migrației din spațiul rural spre spațiul urban, care reprezintă un important 

fenomen demografic, social și economic. Sporul natural a fost de -1‰ în 2006 și de 0,7‰ în 

2011. 

O scădere a populației din mediul rural se constată în zonele limitrofe ale câmpiei, unde 

fenomenul este însoțit de îmbatrânirea acesteia determinată de o serie de factori demografici 

și socio-economici locali. Componența satelor după numărul de locuitori și a comunelor după 

numărul de sate si de locuitori influențează în mod semnificativ gradul de asigurare a 

populației cu echipamente și servicii publice. Comunele cu număr mic sau dispersat de 

locuitori sau cu sate risipite au cele mai mari probleme sub aspectul echipării edilitare și au 

avut, în ultimele decenii, descreșterile cele mai mari de populație . Forța de muncă din mediul 

rural este specifică economiei rurale dominată de agricultură, aceasta fiind sursa veniturilor 

pentru o mare parte a populației de la sate. În perioada 2008 – 2015 procentul a fost în 

creștere, pe fondul crizei economice ce a afectat în special sectorul terţiar în România.  În 

2011, se constată că 34.000 de persoane își obţineau principala sursă de venit din sectorul 

primar. În ceea ce privește sectorul de industrie și construcţii, acesta înregistrează o pondere 

relativ asemănătoare cu cea naţională. O pondere mai ridicată faţă de media naţională se 

înregistrează în servicii și comerţ cu 54% faţă de 44% media la nivel național. 

Populația ocupată în mare parte în agricultură lucrează pământul în familie. Din 

această cauză rezultă un număr mult mai mic de șomeri la sate decât în mediul rural chiar 

dacă aceștia lucrează mai mult „la negru” și nu figurează cu niciun venit.  Efectul pozitiv 

furnizat de rata ridicată de ocupare și de nivelul redus al ratei șomajului nu poate compensa 

alți factori specifici ocupării, cu influența negativă asupra nivelului de trai, precum ponderea 

mare a populației ocupate în agricultură (sezonier). 

Rata ridicată de ocupare întâlnită în prezent în mediul rural este determinată de nivelul 

încă scăzut al înzestrării tehnologice din agricultura, ceea ce determină populația rurală să 

desfășoare activități cu productivitate redusă, generatoare de venituri mici. În mediul rural, 

agricultura domină ca activitate principală, ponderea deținută de aceasta fiind de 48,1% din 

totalul populației ocupate. În rândul populației ocupate din spațiul rural se observa o 

îmbătrânire, deoarece tinerii nu se mai mulțumesc cu veniturile foarte mici pe care le 

generează agricultura de subzistență din multe sate ale comunelor aflate în acest spațiu de 

câmpie. 

Tipologia localităților din spațiul rural al Câmpiei Vlăsiei 

Demersul de a contura o tipologie s-a axat  pe o multitudine de informaţii din literatura de 

specialitate, datele statistice și teritorial administrative. Prin urmare au rezultat mai multe 

tipuri de localități rurale, având ca punct de pornire mai mult criterii. 
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Figura 1. Mărimea demografică a LAU2 din Câmpia Vlăsiei 

 

Mărimea  administrativ-teritorială  

Acest criteriu aduce în prim plan mărimea localităților din punct de vedere al numărului de 

sate. În acest context se pot determina câteva tipuri de comune și anume: 

- 22 de comune cu un singur sat, din care se pot aminti: Mogoșoaia, Fundulea,  Herăști, 

Crivăț, Valea Dragului, Săbăreni ș.a.; 

- 16 comune cu 2 sate, precum: Adâncata, Grădiștea, Colibași, Gostinari, Ogrezeni, 

Domnești, Moara Vlăsiei ș.a.; 

- 14 comune cu 3 sate, ca: Balotești, Ștefăneștii de Jos, Dridu, Vasilați, Grădinari, Vidra, 

Găneasa, Tărtășești ș.a.; 

- 12 comune care dețin 4 sate, ca exemplu: Balta Doamnei, Corbeanca, Adunați-Copăceni, 

Petrăchioaia, Movilița ș.a.; 

- 7 comune cu 5 sate, din care se pot enumera: Drăgoești, Belciugatele, Gorgota, Hotarele etc. 

- 3 comune cu 6 sate, precum: Izvoarele,  Gherghița ș.a.; 

- 1 comună cu 7 sate- Tămădău Mare; 

- 1 comună cu 8 sate- Poienarii Burci. 

Comunele cu mai multe sate se află în partea de nord și nord-est, apoi către sud-est, 

unde dominante sunt terenurile arabile și ocupațiile agricole. Majoritatea comunelor cu un sat 

gravitează în jurul Municipiului București. 

Mărimea numărului de locuitori cu rezidența de domiciliu 

Abordarea a vizat în primul rând localitățile după numărul de locuitori existenți la 

nivelul anului 2015. Prin urmare au fost determinate 5 serii de interval, pornind de la valoarea 

de 953 loc. până la 20.000 locuitori. În acest context, a existat o comună cu valoare de sub 

1000 de locuitori, respectiv Drăgoiești, județul Ialomița.  

În intervalul următor, între 1001-2500 sunt grupate 13 localități rurale, din care se pot 

aminti, Balta Doamnei, Săbăreni, Sinești, Grădiștea ș.a. 
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Intervalul 2501-5000, cuprinde localități de nivel mediu ca mărime demografică, precum 

Fundeni, Petrăchioaia, Tămădău,  Valea Dragului ș.a. 

Intervalul 5001-10.000  cuprinde o serie de localități care se găsesc concentrate în jurul 

capitalei, în prima influență de tip urban: Afumați, Găneasa, Tunari, Crevedia, Domnești etc.; 

Ultimul interval între 10.001-20.000 care înseamnă comune mari și foarte mari,  precum 

Cernica, Chiajna, Jilava. 

Mărimea densității populației la recensământul din 2015 

Abordarea densității populației în profil teritorial prezintă importanță atât teoretică, 

deoarece permite cunoașterea fenomenului în nuanțarea  și evaluarea de contraste sale 

teritoriale cât și explicarea cauzală a acestei repartiții, dar și semnificație practică deoarece 

aceste acest indicatori poate servi în planificarea economiei naționale, în investițiile pentru 

sistematizarea rurală, în utilizarea resurselor umane. Pe teritoriul Câmpiei Vlăsiei au fost 

determinate câteva  tipuri de densități demografice medii și anume: 

- densități cuprinse între 20,1- 50,0 loc./km
2
, în 4 localități, care au cea mai mică extindere, în 

comune ca:  Drăgoiești, Sinești, Belciugatele, Moldoveni; 

- densități  cu valori între 50,1- 100 loc./km
2
, în 35 de comune, cu cea mai mare extindere, ca 

exemplu: Nucu, Brazi, Moara Vlăsiei, Berceni, Vasilați, Comana, Gostinari ș.a.; 

- densități între 101-250 loc/km
2
, 28 de localități - Olari, Ciolpani, Crevedia, Afumați, Ulmi, 

Ogrezeni, Colibași, Vărăști ș.a. ; 

- densități între 250,1- 500 loc/km
2
. 8 comune,  concentrate  mai ales în jurul Capitalei, 

Mogoșoaia, Ciolpani, Glina ș.a.; 

- densități cu valori între 500,1 - 1000 loc./km
2
, 4 comune, precum: Dobroești, Bragadiru, 

Chiajna ș.a.; 

- densități cu interval între 1000,1- 1200 loc./km
2
, o localitate ca Dragomirești-Vale. 

Cele mai ridicate densități se concentrează în județul Ilfov, iar cele mai reduse în 

partea de nord-est și sud-est, mai ales în județele Ialomița și Călărași. 

Concluzii. După analizele din literatura de specialitate reiese faptul că ruralul 

semnifică un spațiu în care o comunitate este constituită și continuă să fie construită pe baza 

unor atribute, precum: 

- o densitate relativ redusă de locuitori și construcții ce dau preponderența peisajului, cu 

încărcătura și particularitățile lui vegetale; 

- o valorificare economică a cărei configurație este agro-silvo-pastoral-turistică; funcțiile 

economice sunt diferite și pot însuma două sau  mai multe activități: 

- un mod de viață concretizat pentru locuitori prin apartenenta la aceeasi comunitate ci 

interese comune, cu raporturi specifice în spațiu; 

- o identitate și o reprezentare specifică, puternic dominate de cultura țărănească. 

 Spațiul rural din Câmpia Vlăsiei se remarcă prin comune cu puține sate. Satele sunt 

numai din punct de vedere spațial și demografic.  Multe au fost comune care au susținut forța 

de muncă navetistă în platformele industriale din jurul capitalei. 

 După anul 1990 se remarcă o reducere a micilor activități industriale în favorea celor 

comerciale și de depozite en-gros. Altele au reușit să își dezvolte funcția turistică, precum 

Mogoșoaia, Snagov, Corbeanca, Bragadiru ș.a. 
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Dar toate aceste localități își pot schimba în viitor evoluția demografică și își vor putea 

multiplica activitățile economice prin integrarea lor în viitoarea zonă metropolitană a 

Bucureștiului, care acum are caracter declarativ dar nefuncțională în realitatea imediată. 
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Utilizarea GIS, în vederea determinării energiei reliefului.  

Metoda pătratelor module / Using GIS to determine the energy of relief. 

Pattern Module Method 

 

 

 

 

Simu Alexandru
 18

 

 

 

 

 

 
Rezumat. Sistemele informaţionale geografice permit atât dezvoltarea unor hărți variate și complexe, 

cât și analize ale componentelor geografice. Rezultatele cantitative și calitative ale acestor analize se 

regăsesc în diverse domenii, de la sistemele rutiere și feroviare, până la extinderea pădurilor și a 

terenurilor. 

 Cuvinte cheie: G.I.S., energia reliefului, S.R.T.M.90, D.E.M, Stereo70, georeferențiere, 

morfometrie, Iara 

 

 

 
 Abstract. Geographic information systems allow the development of varied and complex 

maps and analyzes of geographic components. The quantitative and qualitative results of these 

analyzes can be found in a variety of fields, from road and rail systems, to forest and land 

developments. 

 Keywords: G.I.S., energia reliefului, S.R.T.M.90, D.E.M, Stereo70, georeferențiere, 

morfometrie, Iara 
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I. Introducere. Acest studiu prezintă o tehnică de lucru ce este folosită în vederea 

obținerii datelor statistico-matematice necesare realizării și interpretării hărții energiei 

reliefului hartă ce stă la baza studiilor și cercetărilor ulterioare din domeniul geomorfologiei 

aplicate. Arealul pentru care este realizată această hartă energiei de relief, se suprapune 

bazinului hidrografic al văii Iara, afluent pe stânga al Arieșului. Acest bazin după clasificarea 

Horton-Strahler are ordinul V și este situat pe flancul de est al Munților Gilău-Muntele Mare 

(fig.1).  

II. Etape de lucru 

Sistemul tradițional 

Metoda tradițională utilizată pentru determinarea acestui parametru morfologic, 

presupunea utilizarea unui sistem de caroiaj rectangular, ce cuprindea un set de careuri cu o 

suprafață de 1 km
2
 pentru fiecare careu. Respectivele careuri erau trasate pe foi de calc și 

suprapuse peste hărțile topografice la scara 1:25 000. Pe baza analizei diferențelor de 

altitudine dintre cotele cele mai înalte și mai coborâte se stabileau valorile altimetrice ale 

energiei de relief pentru fiecare km
2
. Valorile cotelor se obțineau cu ajutorul sistemului de 

curbe de nivel de pe harta topografică. În etapa finală careurile sunt colorate în stil pastel și în 

legendă erau trecute valorile parametrului. 

Sistemul informatic 

a. Pentru obținerea unei hărți a energiei de relief este nevoie de un pachet de date 

vectoriale în format raster și linie, necesare extrageri/realizării modelului numeric al terenului 

și de un pachet de softuri GIS necesar prelucrării ulterioare. 

b. În vederea realizării acestui studiu, am optat pentru softul opensource QGIS v. 

2.18.11, ce poate fi descărcat
19

 de pe siteul organizației și instalat pe diferite paltforme 

(Windows, Linux, Android), iar setul de date vectoriale și raster ce conține limitele bazinale 

trasate pe cumpăna de ape, rețeaua hidrografică
20

 și SRTM90 reproiectate în format 

Stereo70
21

 a fost descărcat de pe pagina oficială a proiectului geospațial. 

c. Pe parcursul etapelor de lucru se vor obține alte fișiere în format vectorial (Esri shp.), 

necesare prelucrării finale a datelor referitoare la energia de relief, pentru arealul analizat. 
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20
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 http://www.geo-spatial.org/download/datele-srtm90-reproiectate-in-stereo70 

 

 
Figura 1. Bazinul hidrografic Iara, poziția geografică 
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d. Abordarea practică, presupune următoarele etape: 

1) Alegerea sistemului de referință al proiectului. Având în vedere că România are 

propriul ei sistem geodezic de referință, noi am optat pentru acesta: Dealul Piscului 

1970/ Stereo70. De altfel la încărcarea pe spațiul de lucru al soft-ului, pentru fiecare 

fișier raster sau vectorial, programul de GIS, solicită confirmarea sistemului de referință 

(fig 2).  
 

                                                    
 

2) Este încărcat în proiect stratul ce conține SRTM90, cu întreaga țară. Peste acest 

strat se încarcă stratul vectorial (Esri shp.) cu limitele bazinale pentru întreaga rețea 

hidrografică a României și se selctează numai bazinul sau arealul ce interesează sau 

cumpăna de apă a bazinului salvată și reproiectată Stereo70 anterior. Pe baza acestui 

strat, ce reprezintă o mască vectorială
22

 se decupează, suprafața bazinală, ce urmează să 

fie supusă analizei (fig. 3 a) din cadrul fișierului raster SRTM90. În final rezultă un 

strat raster ce conține valori altimetrice așa cum se vede în fig. 3 b. 

 

3) Pasul următor presupune introducerea unei scări de proporții convenabile, astfel 

încât rasterul rezultat prin decupare vectorială să se suprapună cât mai bine pe 

canevasul spațiului de lucru. În acest moment se va realiza caroiajul matematic cu 

suprafața de 1 km
2
, pt. fiecare careu, accesând meniul Vector>Research Tools>Vector 

grid (fig 4 a, b), se introduc valorile corespunzătoare și se selectează modul de afișare 

ulterioară a datelor statistice.Noi considerăm că acest caroiaj rectangular trebuie să fie 

                                                           
22

 http://www.geo-spatial.org/tutoriale/decuparea-unui-set-de-date-grid-folosind-o-masca-vectoriala 

  
a) b) 

Fig. 3 Suprapunerea măștii vectoriale peste mozaicul SRTM90-Stereo70 (a) și rezultatul final, decupat (b) 

 

 
Fig. 2. Interfața sistemului de coordonate geografice 
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la nivelul canevasului desktop-ului și nu al stratului vectorial (fig 4 c). În continuare 

stratul rezultat se va decupa după conturul cumpenei de apă utilizând masca vectorială 

anterioară. 

 

 

4) Calcularea valorilor energiei reliefului se realizează cu ajutorul geoalgoritmilor 

din meniul Processing Toolbox>Raster statistics for polygons, în casetaa de dialog pot 

fi selectați mai mulți parametrii, dar în cazul nostru interesează numai parametrul 

Range, ce va calcula diferența dintre cota maximă și minimă din fiecare celulă (fig. 5). 

5) La final se poate încărca stratul cu valorile cantitative, pentru tot canevasul 

spațiului de lucru și utilizând metoda decupuării după o mască vectorială se poate 

decupa stratul ce conține valorile energiei de relief exat pe conturul arealului studiat 

(fig. 6).  

 

 
 

Fig. 5 Geoprocesing Toolbox Fig. 6 Afișarea și clasificarea graduală a energiei 

reliefului 

 

6) Pentru realizarea efectivă a hărții se utilizează compozitorul de hărți, cu ajutorul 

căruia se introduc etichete, legenda, scara de reprezentare etc. 

III.Rezultate 
Rezultatul investigării acestui parametru este harta energiei de relief (fig. 7). Energia 

reliefului scoate în evidență relația dintre alcătuirea geologică, nivelul local de bază, pe de o 

parte și gradul de adâncire/forța de erodare a rețelei hidrografice, pe de altă parte. În acest 

mod se obțin date cantitative valoroase ce evidențiază particularitățile dernajului, în strânsă 

corelație cu intensitatea proceselor geodinamice actuale, cu efecte vizibile în gradul de 

evoluție a reliefului. 

Pentru bazinul hidrografic al văii Iara, se constată existența unor valori ce sunt cuprinse 

între 30 și peste 500 m/km
2
. Aceste valori sunt determinate de constituția geologică a 

Masivului Muntele-Mare și a zonei de contact cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei, din 

   

a) b) c) 
Fig. 4 Realizarea caroiajului rectangular 
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cadrul căreia face parte Depresiunea Iara. Astfel în arealul montan se observă predominarea 

valorilor reduse și medii, specifice platformei de eroziune Măguri-Mărișel, unde viteza de 

eroziune este încetinită de duritatea substratului geologic alcătuit din granit, granodiorit, 

micațisturi, paragnaise etc. De asemenea valori reduse sub 100 m/km
2
, predomină în 

Depresiunea Iara, unde substratul este alcătuit predominant din formațiunile moi specifice 

Podișului Transilvaniei. 

Valorile maxime de 350 - 450 m/km
2
, sunt înregistrate în zona mediană a bazinului 

hidrografic, unde nivelul local de bază specific zonei depresionare, a impus o erodare și deci 

o adâncire puternică a râului, astfel încât albia minoră este situată față de principala culme 

interfluvială, la altitudini de 800-900 m, culme ce desparte Valea Ierii, de afluenții ce își au 

izvoarele pe versantul de est al Muntelui Mare (fig. 7). În același timp în zona de confluență 

cu Arieșul, valorile parametrului sunt mari, deoarece prâul Iara, și-a grefat albia peste o zonă 

îngustă unde apare la zi un masiv cristalin ce se impune în relief prin energie mare și 

geodeclivitate pronunțată și din acest motiv Iara a creat un defileu impresionant. 

Concluzii. Importanța studierii energiei reliefului rezidă în faptul că pune în evidență 

nivelul de evoluție al reliefului, altfel spus gradul de îmbătrânire. Evoluția în timp a formelor 

de relief este condiționată de viteza și debitul lichid și solid al apelor curgătoare, de tipul de 

rocă sau structură geologică pe care este grefat cursul, geodeclivitatea versanților etc. Pentru 

bazinul hidrografic Iara, consemnăm sub raport morfologic existența a două areale, unul 

montan cu un relief tânăr, masiv, cu văi tinere, adânci, ce se impun în peisaj și un al doielea 

areal ce se suprapune Depresiunii Iara, unde substratul alcătuit din rocile moi specifice 

Depresiunii Transilvaniei, a impus un relief colinar cu o adâncime a fragmentării redusă, 

versanți cu pantă mică și forme rotunjite. 

La rândul ei, activitatea antropică este influențată, de caracteristicile acestui parametru 

morfometric, deoarece sistemele urbane și de comunicație rutieră și feroviară necesită 

numeroase lucrări de artă ce trebuie amplasate în funcție de adâncimea, lățimea și panta 

versanților văilor. 

 

 

Fig. 7 Harta energiei de relief 
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Eficacitatea practică şi teoretică  a metodelor de învăţare  şi  folosirea lor în 

predarea şi studiul geografiei / Practical and theoretical effectiveness of 

learning methods and their use in teaching and studying geography 

 
 

 

 

Epure Teodor
23

 

 
 

 

 
Rezumat. Selectarea și aplicarea unor metode adecvate în procesul instructive-educativ 

prezintă deosebită importanță, în funcție de publicul la care se adresează, cu apetenţa acestuia pentru 

cooperare, cu gradul de implicarea al celorlalţi actanţi. Dacă ne referim la studiul geografiei, o 

abordare pur teoretică a disciplinei, fără suport aplicativ conduce spre o înţelegere foarte dificilă a  

conţinuturilor, spre o  dificultate  evidentă în înţelegerea unor procese specifice şi o teoretizare lipsită 

de substrat logic şi practic. Aplicaţiile practice, studiul unor modele, simularea, folosirea suporturilor 

grafice şi a tehnicilor de tip TIC pot contribui la o mai bună înţelegere a noţiunilor şi fenomenologiei 

geografice. 

Cuvinte cheie: strategie didactică, joc logic, logogrif, grilă logică 

 

 

 Abstract. The selection and application of appropriate methods in the educational process are 

of particular importance, depending on the audience they are addressing, besides their appetite for 

cooperation or other actors’ involvement. If we refer to the study of geography, a purely theoretical 

approach to the subject, without an applicative support, leads to a very difficult understanding of the 

contents, to an evident difficulty in understanding specific processes and a theory lacking a logical 

and practical ground. Applied panels, study of models, simulation, use of graphical supports and ICT 

techniques can contribute to a better understanding of the geographic notions and phenomenology. 

 Keywords: teaching strategy, logical game, logogrif, logic grid 

 

 
Argument. Dacă avem în vedere întregul spectru al procesului instructive educative 

de la noi şi de oriunde şi dacă încercăm să decriptăm atât parcursul evolutiv sau chiar anumite 

involuţii şi sincope vom descoperi că există atât numeroase similitudini cu privire la aspectele 

esenţiale, vizibile cât şi numeroase discordanţe, îndeosebi la aspectele de substrat, particulare. 

Deşi există o serie de noi şi noi percepte şi metode, aproape infailibile, la o atentă 

observare vom înţelege că sintagma Nimic nou sub soare, este mai valabilă ca oricând. 

Dincolo de orice alt comentariu,  a pune educaţia doar în sarcina şcolii este o concepţie foarte 

greşită şi periculoasă. 

De fapt nu atât eficienţa metodelor utilizate în procesul instructive-educativ este 

important, cât şi publicul cărora li se adresează, apetenţa acestuia pentru  cooperare, gradul de 

implicarea al celorlalţi actanţi  educarea  tinerei generaţii şi evoluţiile din societate. Dacă ne 

referim la studiul geografiei, o abordare pur teoretică a disciplinei, fără suport aplicativ 

                                                           
23 Profesor de geografie și limba franceză la Şcoala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, Muntenii de 

Jos, judeţul Vaslui. Email: tedegeof@yahoo.fr 
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conduce spre o înţelegere foarte dificilă a  conţinuturilor, la o  dificultate de înţelegerea a 

proceselor specifice şi o super-teoretizare care îndepărtează de realitatea concretă.  

Aplicaţiile practice, studiul unor modele, simularea, folosirea suporturilor grafice şi a 

tehnicilor de tip TIC pot contribui la o mai bună înţelegere a noţiunilor şi fenomenologiei 

geografice. 

Strategii specifice  pentru învăţarea eficientă a geografiei  prin folosirea jocurilor 

logice şi situaţiilor-problemă 

- Una dintre cele mai incitante ramuri ale ştiinţei este, cu siguranţă, geografia, o ştiinţă 

deschisă evident spre cunoaştere şi progres.Studiul geografie abordează o serie de tehnici şi 

metode fie proprii fie preluate şi adaptate la domeniul său de studiu.  

- O modalitate eficientă de învăţare a geografiei, care stimulează inteligenţa şi poate crea o 

dependenţă pozitivă  constă în folosirea unor suporturi logice(careuri,logogrife, 

aritmogrife,grile, careuri magice) cu ajutorul cărora elevii  se antrenează şi învaţă geografie 

în mod plăcut şi util iată câteva modele utilizate de către mine la clasă şi publicate în lucrarea 

Geografia pentru toţi (Vol. I) apărută  la Editura Sfera-Bârlad, în anul 2016: 

I. Logogriful 

Rezolvaţi acest logogrif 

 1 2 3 4 5 

 1      

2      

3     

4    

5   

 

1.Oraş din judeţul Neamţ situat la conlfuenţa Moldovei cu Siretul. 

2.Stat din Peninsula Arabia 

3.Insulă din arhipelagul Britanic 

4.Diviziune temporală 

5.Simbol pentru punctul cardinal Nord. 

Este un joc logic şi incitant, relative uşor de rezolvat de către elevi. 

II. Grila.... logică 

Este o modalitate  de  fixare a unor noţiuni geografice prin joc şi   exersarea acuităţii 

vizuale. 

Iată un exemplu: 

Descoperiţi oraşe,comune, o cetate dacică şi un nume.... rătăcit, printre cuvinte. 

În pătratul de mai jos, căutând, pe orizontală, verticală, diagonală, de la stânga la 

dreapta şi de la dreapta la stânga, de sus în jos şi de jos în sus, veţi descoperi  cuvinte 

menţionate în titlu şi în lista alfabetică, de mai jos. 

 

B B C D E V A U A C A B N 

O R A D E A S T I T U T D 

B R A N E S D E T A C I E 

S A N D E L E N I S L M J 

U C R B E U C A A N U I I 

C O B A D I N R S A J S P 

E V R H O C E N I D N O R 

A P A N B L A J I N A A D 

V A I A R E T P E U P R U 

A L L S A J A R U C O A A 
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A G A S C A V A D I C U S 

O V I D I U T I P R A R A 

S O V A T A E D A R P A N 

 

 

 

 

III. Câteva probleme derivate 

a) Descoperiţi în listă următoarele cuvinte: Agăş, Apa, Arad, Bacău, Bahna, Baraolt, Beuca, 

Blaj, Brad, Bran, Brăila, Cluj-Napoca, Cobadin, Dej, Deta, Deva, Deleni, Dobra, Hoceni, 

Iaşi, Ieud, Ip, Jina, Năpradea, Năsăud, Nuci, Oradea, Ovidiu, Piscu, Praid, Sandel, Sovata, 

Suceava, Sucidava, Tăşnad, Titu, Timişoara, Vaslui. 

b) Grupaţi localităţile în 2 categorii:comune şi oraşe. 

c) Găsiţi judeţul în care se află fiecare localitate urbană. 

IV. Recunoaşteţi traseul 

În cele ce urmează propunem un joc inedit, care constă în recunoaşterea  unor trasee 

turistice din România, pe baza unor obiective reprezentative sau mai puţin cunoscute. 

1. Palatul Culturii - Casa Veronica Micle - Muzeul Lemnului - Parcul Arini - Pietrele 

Doamnei -Toancele - Piatra Teiului - Hanul Ancuţei - Şaua Strunga - Casa Pogor. 

2. Gara Burdujeni - Mănăstirea Piatra Fântânele - Cascada Cailor - Cimitirul Vesel - 

Memorialul Eroilor - Muzeul de mineralogie - Grădina Zmeilor - Confluenţa Someşelor - 

Palatul Cultural - Lacul Ursu - Izvorul Muntelui - Cheile Zugreni - Gara Ilişeşti. 

3.Fântâna Mioriţa - Muzeul Ceasurilor - Castelul Iuliei Haşdeu - Bulevardul Merci - Cetatea 

Poienari - Lacul Vidraru - Mănăstirea Cozia - Muzeul din Bujoreni - Simfonia Lalelelor - 

Statuia Aviatorilor. 

4.Cetatea Biharea - Lacul Petea - Castelul Şuncuiuş - Cheile Turzii - Râpa Roşie - Parcul 

Dendrologic - Lacul Fără Fund - Vulcanii Noroioşi - Gheţarul Scărişoara - Izbucul Călugări - 

Biserica cu Lună. 

5.Pădurea Gârboavele - Dunele de nisip - Focurile Vii - Cetatea Ţărănească - Strada Sforii - 

Pasul Giuvala - Cheile Dâmbovicioarei - Castelul Peleş - Ultima Grenadă - Muntele de Sare - 

Vulcanii Noroioşi - Parcul Crâng - Teatrul Nicolae Leonard. 

V. Recunoaşteţi intrusul 

Este un joc, relativ simplu, format din liste de cuvinte, ordonate după un anumit 

criteriu, în care este strecurat un cuvânt atipic, care trebuie descoperit.Se cere şi descoperirea 

criteriului după care sunt grupate cuvintele: 

1. Gârniţă, gorun, cer, lariţă, stejar pufos. 

2. Toance, Zugreni, Chiril, Hăşmaş, Lapoş. 

3. Popivan, Puzdrele,Vârful lui Bran, Inău, Rătitiş. 

4. Merişor, Huta, Şetref, Bucin,Tihuţa. 

5. Iaşi, Craiova, Buziaş, Slobozia,Tulcea. 

6. Sibiu, Suceava, Sighişoara, Mediaş, Constanţa. 

7. Topolog, Olteţ,Vâlsan, Lotru, Cibin. 

   

 

 
B I B L I O G R A F I E 

EPURE Teodor Geografia pentru toți - Vol. I,  Editura „ Sfera” Bârlad, 2016 
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Mijloacele audio-vizuale utilizate în predarea geografiei  / 

The Audio-Visual Media in Teaching Geography 
 

 

 

Munteanu Laura Roxana
24

 

 

 

 

 

Astazi, procesul de învăţământ se doreşte a fi unul axat pe modelul interactiv, ce 

presupune corelaţia şi interacţiunea reciprocă în procesul didactic. Educaţia, în acest context, 

trebuie să se metamorfozeze din educaţia traditională, într-una nouă, care să ţină cont de 

schimbările tehnologice şi conceptuale ale societăţii cunoașterii. Calculatorul, a devenit un 

intrument omniprezent în viaţa adultului, dar şi al elevului. 

Mijloacele audio-vizuale au cel mai mare impact informaţional şi educaţional asupra 

elevilor. Ele cuprind o gamă foarte mare de aparate, de la cele mai simple (epidiascopul) până 

la cele mai complexe şi moderne (videoproiectorul). În simpla lor enumerare în ordinea de 

mai sus, se pot regăsi trei caracteristici importante: gradul de complexitate, ordinea apariţiei 

lor (cronologia) şi progresul tehnologiei. Ele pot fi utilizate atât individual, cât şi associate 

sau combinate, având un rol complementar în transmiterea de cunoştinţe către elevi (Vert, C., 

2006). 

În urma practicilor îndelungate s-a constatat că cele mai eficient  sunt aparatele audio-

vizuale, care acţionează pe cele două căi senzoriale, auzul şi văzul, prin urmare, noile 

cunoştinţe sunt mult mai uşor de receptat şi de  reţinut datorită memoriei vizuale şi auditive. 

Înregistrările audio-video.Sunt preferate casetele video închiriate, celecumpărate de 

către şcoală sau cele realizate de professor şi elevi. Cum le utilizăm în  lecţie? Preferăm 

înregistrările scurte sau le fragmentăm în secvenţe mici pe care le alternăm cu discuţii cu 

elevii. Se evită explicarea secvenţei de către professor preferându-se formularea unor 

întrebări destinate elevilor pentru a identifica, a înţelege, a explica ceea ce au văzut. Pe baza 

imaginilor se deduce “faţa ascunsă” a proceselor. Înregistrările nu se prezintă la sfârşitul 

lecţiei ca un bonus sau exemplificare, ci constituie realitatea concretă care trebuie cunoscută 

(analiză, comparaţie, explicaţie etc) şi care este prezentată la începutul sau în timpul 

dobândirii cunoştinţelor. 

Avantaje:  

 prezintă cel mai bine fenomenul geografic, în sensul că transmite imagini ale 

obiectelor şi fenomenelor geografice aflate în dinamica lor spaţială şi 

temporală; 

 aspectul dinamic al geografiei este greu înţeles din materialele statice (hărţi, 

planşe, fotografii), de aceea se apelează la înregistrările didactice, care au 

capacitatea de a dilate sau comprima timpul (fenomenele geografice pot dura 

de la câteva secunde, minute-vulcanismul, cutremurele, până la mii de ani-

formarea deltelor etc); 

 elimină amănuntele şi ajută la o percepere mai bună a realităţii, de către elevi. 

Dezavantaje:  

                                                           
24

 Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, Huşi, Strada Mihail Kogălniceanu 11, Huși 735100, Judetul Vaslui, 

Telefon: 0235 481 398, Email:roxsv2004@yahoo.com 

 

https://www.google.ro/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=colegiul+na%C8%9Bional+cuza+vod%C4%83+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwi7hO318o7aAhUEI1AKHV8DAfoQ6BMIrgEwEA
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 deteriorarea rolului profesorului în procesul de învăţământ; 

 individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor 

şi duce la izolarea actului de învăţare de contextul său psiho-social; 

 sunt şi dezavantaje de natură materială, adică lipsa de resurse tehnologice, 

lipsa calculatorului sau a altor dispozitive necesare pentru organizarea în 

condiţii optime a procesului de învăţământ sub această formă; 

 dezavantaje vin şi din parteaunor cadre didactice care opun rezistenţă faţă de 

ultimele noutăţi în materie de tehnologie informatională, fiind obişnuite cu 

predarea realizată în maniera traditională de foarte mult timp şi cu rezultate 

deosebite. 

Specialiştii au arătat că folosirea calculatorului în instruirea elevilor prezintă foarte 

multe avantaje, dar totodată şi multe dezavantaje.Voi încerca să prezint în continuare mai 

întâi o parte din avantajele instruirii asistate de calculator: 

 prin folosirea calculatorului se poate atinge un nivel înalt de individualizare a 

procesului instructiv-educativ, acesta putând fi programat şi folosit astfel încât 

să fie util în crearea unor situaţii educaţionale diferite în funcţie de nevoile 

elevilor, indiferent de vârsta acestora;  

 modalităţi de organizare a procesului instructiv-educativ modern şi eficient; 

 dă posibilitatea realizării unui şir de operaţii didactice foarte importante care 

ţin de evaluare, cu precădere, dar şi de dezvoltarea creativităţii  elevilor; 

 oferă posibilitatea simulării unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini 

animate şi suplinirea, în felul acesta a unor demonstraţii experimentale, 

acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea 

intelectuală a elevilor; 

 stimulează interesul faţă de nou eliminând riscul ca elevul să se plictisească 

sau ca activitatea să intre în rutină;  

 se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul ecranului 

a unei largi varietăţi de exemplesaumodeleasociateuneisecvenţe de lecţie, 

aceasta conducând la stimularea inventivităţii, a spiritului participativ şi 

anticipativ al celui care învaţă. 

Exemple de activităţi de învăţare, prin care se pot dezvolta competenţe 

specifice disciplinei Geografie prin utilizarea înregistrărilor audio–vizuale şi a calculatorului: 

 

1.Clasa a IX-a a). Relieful terestru: ,,Agenţii  interni şi relieful creat’’ 
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b).Apele Terrei- ,,Apele curgătoare” Se pot accesa: 

http://www.physicalgeography.net, 

http://geoknow.net/pages/platetectonics.ht

ml 

http://www.educational-freeware.com/ 

http://ro.downloadstock.net/Education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasa a X-a Statele şi grupările regionale de state 

Se vor utilize aplicaţiile: 

PowerPoint , Aplicaţii GIS, Global 

Mapper, Prezişi se poraccesa: 

http://seterra.ro 

http://www.blurb.com/ 

http://www.glogster.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

3. Clasa a XII-a, Elemente de geografie a serviciilorşiadministraţieîn Europa 

şiînRomânia 

  Se vorutiliza: 

www.infotravelaustria.com/ 

www.destinatiieuropene.ro 

europa-turism.ask.eu 

Aplicaţii Photosynth, Movie 

Maker, Windows Media Player, 

Photoshop, Prezi etc 

 

 

 

 

 

 

 

Diaproiectorul 

 deşi pare să intre în categoria mijloacelor clasice, încă se mai utilizează în predarea 

geografiei; 

 pe folia transparentă se pot imprima hărţi, scheme logice, diagrame, grafice, 

fotografii; 
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 foliile se pot suprapune, astfel se pot face analize complexe ale fenomenelor 

geografice; 

 foliile transparente se pot realiza direct de către profesor sau elevi, cu ajutorul 

calculatorului şi al imprimantei; 

 se poate utilize şi la lumina zilei; 

 materialele pot fi distribuite elevilor la sfârşitul lecţiei, iar aceştia le pot ataşa la 

caietele. 

Concluzii. Consider că marea provocare a secolului XXI pentru toate cadrele didactice 

este organizare a unor ore atractive pentru şi cu elevii, în care să se înţeleagă fenomenul 

globalizării, necesitatea utilizării mediilor digitale şi creşterea respectului de sine. 

 Modernizarea procesului de învăţământ presupune, utilizarea echipamentelor informatice şi a 

noilor tehnologii la toate disciplinele din curriculum naţional şi la toate nivelurile. 
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Jocul geografic și valorificarea lui formativă în lecțiile de geografie din 

învățământul special / The Geographical Game and Its Formative 

Revaluation  in the Geography Lessons of Special Education 

 
 

Cernat Monica-Cristina
25

 

 

 

Rezumat. Activitățile geografice la elevii cu cerințe special pot determina o învățare pro-

activă. Articolul este determinat de experiențele pozitive de învățare prin joc  a geografiei.  

Cuvinte-cheie: comunicare, geografie, joc, elevi cu nevoi speciale 

 

Abstract. Geographic activities for students with special needs can lead to pro-active 

learning. The article is determined by the positive experiences of learning geography through the 

game. 

            Keywords: communication, geography, game, pupils with special needs 

 

 

Comunicarea cu copilul cu deficienţă de auz presupune folosirea comunicării totale, 

utilizarea tuturor mijloacelor communicative pentru a trimite un mesaj, pentru ca acesta să fie 

înţeles: limbajul verbal, limbajul mimico-gestual (LMG), limbajul dactil, mimica, 

expresivitatea facială. Predarea la elevii cu nevoi special (CES) solicit adaptarea stilului de 

predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. Planurile de ”Intervenţie 

Personalizate” se elaborează conform cerinţelor educative speciale ale elevilor. Se bazează pe 

o strategie de învăţare în paşi mici cu obiectivele cât mai precise, măsurabile, realiste, 

temporal delimitate şiaprobate de părinte, şcoalăşi elev. Pentru transmiterea cunoştinţelor am 

utilizat multe modalităţi, cea mai convenabilă fiind jocul. S-a dovedit o metodă eficientă şi 

antrenantă. Mişcarea, întrecerea, surpriza, regulile, sarcinile jocului le-au creat stări 

emoţionale, le-au întreţinut interesul pe tot parcursul activităţii. Jocul reprezintă pentru copii 

o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre 

lumeaîn care trăiește, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu 

deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. Datorită faptului că se desfăşoară 

mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele 

cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim 

două personae pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului, dar și de gradul său de înțelegere. Copiii cu tulburări de comportament 

trebuiesă fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai 

variate. 

Exemple de jocuri pe care le-am utilizat la orele de geografie în lucrul cu copii cu CES: 

                                                           
25  Profesor de geografie la Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iași, email: monikacernat@yahoo.co.uk 
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• Jocul „Ţomanap”- este jocul denumirilor geografice care încep cu o anumită literă: 

nume de oraşe, de râuri, ţări, capitale, munţi. 

Tehnica jocului: 1. Se împarte clasa în două sau mai multe grupe. Unul dintre jucători începe 

să spună alfabetul în gând, dar are obligaţia să spună cu voce tare prima literă. Unul din 

ceilalţi îi spune la un moment dat STOP şi cel care spunea în gând alfabetul trebuie să se 

oprească şi să spună litera la care a ajuns. Toţi vor scrie nume de oraşe, munţi, râuri, ţări cu 

acea literă. Câştigă grupa care găseşte cele mai multe exemple. 

2. Se împarte clasa în două sau mai multe grupe. Fiecare grupă va găsi exemple de oraşe, 

munţi,ţări, capitale, râuri începând de la prima literă a alfabetului. 

Fiecarerăspunscorectestenotat cu 1 punct. Câştigăcel care găseşte exemple cât mai rapid şi 

face cât mai multe puncte. 

• Lanţul Geografic - este un jocinstructiv, simpluşiuşor de realizat, aplicabil la 

diferiteteme de geografiefizicăşigeografieumană.  

Tehnica jocului: se alege tema jocului, de exemplu, munţi, ape curgătoare, localităţi, ţări, 

capitale, insule etc. Elevii sunt obligaţi să denumească munţi, râuri, localităţi etc. potrivit 

temei alese ţinând mereu seama de denumirea precedentă, în aşa fel cainiţiala denumirii 

următoare să înceapă cu ultima literă a denumirii precedente. Fiecare nume se arată pe hartă. 

Prima denumire este dată de persoana care conduce jocul. Aceasta indică pe unul dintre 

participanţii la joc pentru continuare.  Elevul indică țara pe hartă obiectivul respectiv şi spune 

repede numele următor. Nu este voie să se repete aceeaşi denumire în lanţul respectiv. Pentru 

fiecare răspuns se stabileşte, de la început, numărul de puncte câştigat. Jocul are douăetape: 

în prima etapă se desfăşoară lanţul ale cărei denumiri se notează de către conducătorul 

jocului, arătându-se pe hartă obiectivele respective; în a doua etapă se face descrierea 

elementelor şi se formulează unele consideraţii, se arată unele evenimente importante din 

literatura geografică legate de tema jocului.  

            Câştigă grupa de elevi care a dat cele mai multe răspunsuri corecte. Prin acest joc, 

elevii îşi adâncesc cunoştinţele, învaţă să citească şi să interpreteze o hartă, înţeleg mai 

profund fenomenele în corelaţia şi complexitatea lor. 

  Exemple : Tema „Râuri din România”: Dunărea – Argeş – Someş –Siret – Trotuş – Sebeş – 

Strei – Ialomiţa – Arieş – Someşul Mic – CrişulAlb – Bistriţa – Ampoi – Jiu – Uz – Zeletin – 

Nehoi etc. 

            Tema “Oraşele României” : Galaţi – Iaşi – Ineu – Urziceni – Isaccea – Arad – Deva -

  Abrud – Drobeta Turnu Severin – Năvodari – Iaşi ș.a. 

• Rebusurile geografice.  

Acest joc antrenează mult elevii, trezindu-le dorinţa de a dezlega cât mai multe problem şi de 

a le întocmi chiar ei. Jocul este pregătit de profesor, iar elevii trebuiesă dea răspunsuri corecte 

şi să completeze căsuţele. Dacă un elev nu poate da răspunsul, atunci el esteajutat de colegi. 

Rebusurile pot avea diferite teme. 

• Recunoaşte imaginea. 

Elevii primesc fişe cu diferite imagini pe care trebuiesă le recunoască. 

Ex: Stările de agregare ale apei – Care sunt stările de agregare ale apei? 
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• Pescuitul 

Tehnica jocului: Într-un coşuleţ sunt bileţele din care fiecare copil trebuie să extragă câte 

unul şi să rezolve cerinţa. 

Exemple: Ce culoare au pe hartă munţii? Arată pe Harta Lumii oceanele; Care sunt formele 

de relief?Arată-le pe hartă în funcţie de culorile reprezentative. 

• Careul  geografic 

Tehnica jocului:  Elevii sunt împărţiţi în două perechi şi fiecare pereche primeşte o fişă cu un 

careu geografic.În acest careu elevii trebuie să găsească cuvinte-cheie. 

Ex. În căsuţele asanjate pe 6 rânduri orizontale şi verticale se găsesc ascunse 7 cuvinte care 

au legătură cu ultima   lecţie învăţată.Găsiţiacestecuvinteşicoloraţi-le.Câştigăechipa care 

găseşteacestecuvinte prima. 

 

U D S T A T A T O 

 

A 

 

R E M O C D I A C I I D E R 

I E P A C U R G A T O A R E C I F P G A S A L A 

L I C H I D A A I O I M O N E E F E I S O S N R 

R O D I H I O Q G A Z O S O L K O L D K L S O D 

A M I C O D M V O P R X N M O I G E E M I H E V 

D S A P D A V A P O R I Z N M U M N I O D C E C 

 

• Schema geografică 

Tehnica jocului: Se dă o imagine şi pornind de la aceasta se alcătuieşte o schemă cu alte 

imagini pe care elevii trebuiesă le lipească şi să le recunoască. 
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• Ghicitorile geografice 

Ex: Între Dunăre şi mare ce podiş se află oare? 

Au păduri de brad, varfuri ascuțite, cărări șerpuite, culm încărunțite, locu-i minunat, pentru  

colindat!  

• Mini testul geografic 

Ex.1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F)  următoarelor afirmaţii: 

a)  România face parte din Europa de Vest. 

b)  Peninsula este înconjurată din trei părţi de apă. 

c)  Franţaeste o ţarămicăcaîntindere. 

d)  Capitala Irlandei este Dublin. 

e)  Europa de Vest se mai numeşte şi Europa Atlantică. 

• Tabla Smart 
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• Găseşte grupa potrivită 

 
 

• Să cunoaştem harta 

 
• Cine spune mai repede? 

Tehnica jocului: pe baza unor imagini date elevii vor alcătui propoziţii. 

• Găseşte grupa potrivită 

Tehnica jocului: Există două grupe Asemănări şi Deosebiri. 

Se alege o temă: 

ex. Aşezări rurale-Aşezări urbane 

Munţi - Câmpii 

 Ape curgătoare - Ape stătătoare 
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• Copacul 

Tehnica jocului: Se alege o temă "Mediu înconjurător – efecte pozitive şi efecte negative ale 

omului asupra mediului" 

 

 

 
Concluzii. Studiul geografiei ca disciplină de cultură general urmăreşte să contribuie 

la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii şi oferă individului 

cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia, în funcţiile de propriile nevoi şi 

dorinţe de a rezolva teste pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi la 

înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să contribuie la formarea unei 

culture comune pentru toţi elevii şi determinând, pe de altă parte, trasee individuale de 

învăţare. 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E 

1. DULAMĂ, Maria Eliza – Didactică geografică, Ed. Clusium, 1996 

2. DULAMĂ,  Maria Eliza – Modelul învăţării depline a geografiei, Ed. Clusium, 2004 

3. DUMITRU,  I. Al. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara 
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Lecția interdisciplinară / Cross-curricular Lesson Plan 

 

Ivan  Elena 
26

 

 

 

Rezumat. Pretențiile societății actuale impun obligativitatea de a forma elevilor 

deprinderea de a rezolva probleme, de a îndeplini sarcini și de a se mobiliza pentru a 

răspunde unor situații mereu noi. Din acest motiv, principala misiune a școlii a devenit 

formarea de competențe. Acest lucru necesită implicarea  elevilor în  activități care au 

utilitate, în special o utilitate pe care ei o sesizează. Lecția interdisciplinară ne oferă 

posibilitatea de a forma, de a evalua competențe și de a adresa elevilor o provocare la acțiune, 

studiu, investigare, cercetare.  

Cuvinte cheie: lecție interdisciplinară, formare de competențe, poluare, relief, 

vegetație, faună, soluri. 

 

 Abstract. The demands of today’s society impose the obligation to train students to 

learn how to solve problems, perform tasks and mobilize themselves to face new situations. 

For this reason, skill training became the main mission of the school. This requires involving 

students in activities that have utility, especially kind of utility that they perceive. The cross-

curricular lesson gives us the opportunity to form, assess skills, and challenge students to 

action, study, and research. 

 Keywords: cross-curricular lesson, skills training, pollution, relief, vegetation, fauna, 

soils. 

 

 

 

Fiecare profesor își dorește să ofere elevilor activități interesante și atractive. 

Încercăm soluții minune care să îi motiveze în procesul de învățare. Una dintre acestea este 

lecția de tip interdisciplinar. Prezentăm un proiect de activitate desfășurat în cadrul Comisiei 

metodice. 

Discipline: Geografie-Chimie 

Clasa: a VIII-a 

Lecția: Unități majore de relief. Vegetația fauna și solurile. 

Tipul lecției: recapitulare 

Competențe generale: 

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realității geografice 

                                                           
26

Profesor la Școala Gimnazială Vînători, com.Popricani, jud.Iași, email:elenaivan32@yahoo.com 
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 2. Utilizarea corectă a numelor proprii  

3. Transferarea unor elemente din matematică, științe şi tehnologie în studierea mediului 

terestru  

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic  

5. Accesarea şi utilizarea conținuturilor cu caracter geografic prin tehnologiei informației şi 

comunicării  

6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor 

spaţiului geografic  

7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă  

8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva 

dezvoltării durabile  

Competențe specifice: 

1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite 

1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  

1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi  

1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  

1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând 

termeni geografici  

3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice 

a României  

3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului geografic din ţara noastră  

3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României 

 3.4. Corelarea realității geografice cu fenomene din domeniul altor științe  

Valori şi atitudini vizate: 

• Coerență şi rigoare în gândire şi acțiune 

• Gândire critică şi flexibilă 

• Relaţionarea pozitivă cu ceilalți 

• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială 

• Interes pentru cunoașterea României, şi a lumii contemporane  

• Respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii contemporane  

• Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din România şi din lume  

• Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă 

 Obiective de învățare: 

 Să localizeze pe harta României unitățile majore de relief; 

 Să identifice elementele de vegetație, faună și sol prezentate; 

 Să coreleze elementele de vegetație, faună și sol prezentate cu unitățile majore de 

relief; 

 Să identifice surse de poluare; 

 Să înțeleagă necesitatea implicării în acțiuni de protecția mediului; 

 Să acționeze în vederea protecției mediului; 

 Să valorifice corect și critic informațiile din sursele de informare; 

 Să argumenteze opiniile susținute în cadrul echipei. 
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Evaluarea : formativ-ameliorativă 

Strategii: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă 

Metode: 

 Expozitive-euristice: M1-expunerea; 

M2- explicația, 

M3-conversaţia euristică,  

M4-demonstrația,  

 Interactive: M5-învăţarea prin descoperire 

M6-comparaţia 

M7- lucru cu harta şi textul geografic 

M8-problematizarea 

M9-experimentul. 

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activităţii şi 

comportamentului elevilor, fişă de lucru.  

Forme de organizare a activității: frontală, individuală, pe grupe; 

Resurse: 

- Umane- clasa a VIII-a 

- De timp - 50’ 

- Materiale: Programa școlară; Macroproiectarea didacticã 

-  Manual  pentru clasa a VIII-a  

- fișe de lucru, pahar Berzelius, frunze, apă de ploaie, apă acidă, hârtie cartonată, lipici. 

Pregătirea activității. 

Cu o oră înainte: 

1. prezentarea planului de recapitulare; 

2.  formarea grupelor: Literații; Geografii; Chimiștii; Ecologiștii. 

3. alegerea liderilor; 

4. anunțarea faptului că, la finalul activității fiecare grupă va prezenta rezultatul muncii, 

contribuind la desprinderea concluziilor activității. 

Desfășurarea activității didactice: 

1.Captarea atenției: 

Elevii vizionează prezentarea PPT ,,Efectele poluării”. 

Profesorul solicită elevilor să comenteze imaginile. 

După discuții propune un exercițiu de imaginație, o călătorie în viitor. Cum ar arăta Terra 

peste 200 de ani dacă continuă să se polueze.  

Sunteți de acord cu următorul tablou: Soare dogoritor, pământ lipsit de vegetație, animale 

puține? 

Vă provoc să căutăm, să găsim soluții pentru a evita ca Pământul să ajungă aici, să 

identificăm soluții pentru protejarea și ocrotirea mediului în care trăim pentru ca și în viitor 

planeta noastră să arate la fel ca astăzi. 

Distribuirea sarcinilor de lucru: 

Literații: citesc în grup un text și realizează prezentarea munților Carpați după 

algoritmul dat (anexa 1). 
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Geografii: identifică elemente de vegetație și faună din imagini prezentate și le lipesc 

pe harta fizică a României, corespunzător fiecărei unități majore de relief. Sistematizează 

informațiile într-un tabel (Anexa 2). 

Chimiștii: efectuează un experiment utilizând apă de ploaie, apă acidă, frunze de 

plante. Prezintă concluziile experimentului: frunza introdusă în paharul cu apă de ploaie își 

păstrează culoarea verde, în timp ce frunza din paharul cu apă acidă devine maronie. 

Ecologiștii: identifică surse de poluare, soluții pentru protecția mediului și caută 

plante și animale pe cale de dispariție în sursele de documentare puse la dispoziție. 

Realizează un poster. 

Prezentarea produselor realizate: 

-Afișarea produselor activității fiecărei grupe; 

-Prezentarea membrilor grupei; 

-Prezentarea activității grupei; 

-Analizarea activității grupelor prin utilizarea tehnicii ,,turul galeriilor”, adresarea de 

întrebări, formularea de observații și aprecieri. 

Anexa 1 

A. ,,Carpații intră pe la nord în România ca niște munți sălbatici și întunecați. Vin 

strânși în lanțuri înguste, paralele, înalte până la 2000 m, fără o știrbitură prin care s-ar 

strecura o trecătoare. Cum arată și numele lor, ei sunt acoperiți de cojocul pădurilor negre de 

brad până lângă piscurile pe care se plimbă necontenit norii de ploaie. Dar curând după 

intrarea în țară, crestele se domolesc, și ținutul capătă un aspect mai senin. Ba chiar ai 

surprinderea, când te crezi  în creierii munților, să dai de o adevărată țară înaltă, cu forme 

line, având văi largi și râuri mlăștinoase, despădurită în mare parte și populată puternic. Din 

acest ținut al Dornei, care stă suspendat cam între 800 și 1000 m deasupra mării, poți coborî 

spre faimosul Câmpulung, ascuns între Obcinile Bucovinei, trecând numai o culme de 200m. 

Tot de aici poți coborî spre Cetatea Bistriței ardelene, peste Tihuța, aproape fără să simți că ai 

trecut o culme. Spre Maramureș urcușul e mai lung, dar domol, în susul Bistriței Aurii, până 

la trecătoarea care duce spre Rodna și valea Someșului și apoi până la Prislop, peste care 

cobori repede în Maramureș. Spre ținutul din jurul Dornei, lanțul Carpaților scade și se 

îngustează. Înălțimile mari sunt foarte rare. Astfel e maiestosul Ceahlău, care nu se înalță 

decât până la aproape 1900 m, dar care domină cu câteva sute de metri culmile din jur. 

Ceahlăul e în adevăr un munte impozant, cu forme pitorești așezat așa de bine, că îți impune 

admirația, fie că îl privești de aproape din renumita vale a Bistriței, fie că îl zărești din 

depărtare, de pildă din împrejurimile Iașilor, de unde, în apus, se desprinde ca o coroană de 

ametist așezată pe fruntea Moldovei. În continuare munții tineri, răsăriți în dosul Carpaților 

sunt pe alocuri mai largi, mai masivi și mai înalți. În Harghita ating 1860m, iar în Călimani 

2100 m. Munții aceștia nu s-au format prin încrețire, ci au mustit prin spărturi din adâncurile 

pământului în chip de vulcani care și-au împrăștiat lava și cenușa în jur, ridicând încetul cu 

încetul munți. În Căliman, dar mai ales în Harghita, vulcanii și-au păstrat chiar craterele, 

acum stinse. Unul din aceste cratere la Sfânta Ana, e umplut cu apă, de ploaie și formează un 

lac rotund pe vârful muntelui, ca un potir întins pe pământul nostru spre înălțimile cerului. 

Chiar dacă nu mai aruncă lavă și cenușă, acești munți nu au murit de tot. Ultimul semn de 

viață este acidul carbonic și apele gazoase, care izvorăsc nenumărate pe poala lor. La cotitura 

Carpaților, munții fac un unghi ascuțit și apucă înapoi spre apus. Răsucirea e atât de 
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puternică, încât ai impresia că arcul carpatic nu a putut răbda și s-a frânt pe culmea 

principală, zvârlind așchii până spre Câmpia Română. Munții de pe creastă nu se mai arată 

rânduiți, ca în Carpații Moldovei, ci în blocuri mari, izolate, cu atât mai vizibile, cu cât sunt 

alcătuite în majoritate din piatră albă calcaroasă și cu cât se ridică monumentali și foarte 

prăpăstioși spre Ardeal. Din preajma Brașovului priveliștea lor este minunată: par niște palate 

din marmură cu fruntea în nori”. 

B. ,,De la creasta albă pe alocuri ca marmura, a Pietrei lui Craiu începe lungul șir al 

Carpaților de miazăzi. Munți vechi, alcătuiți aproape în întregime din piatră dură cristalină, 

munții cei mai înalți ai României, și totuși munții cei mai adânc despicați din tot lanțul 

carpatic. Pot fi împărțiți în mai multe grupe: munți prăpăstioși, cu piscuri săltărețe alpine, 

care domină Țara Făgărașului, unde Negoiul și Moldoveanu depășesc 2530 m, dar domoli și 

cu întinse plaiuri spre Muntenia, apoi grupul de munți care înconjură valea Lotrului, domoli 

spre Ardeal și mai repezi spre Oltenia, culminând în Parâng cu 2518 m și înfățișându-se ca 

niște elefanți puși pe odihnă; și în sfârșit grupul dintre valea Jiului și Porțile de Fier cu 

Retezatul și Godeanul care ating 2509 m”. 

C. ,,Ramura de apus a Carpaților românești e formată din trei grupe izolate: Munții 

Banatului, Poiana Ruscăi și Apuseni. 

Munții Banatului, plini de fier și de cărbuni, ca nici un alt munte românesc, au 

structură asemănătoare cu a munților Cernei și Mehedinților, de care nu sunt despărțiți decât 

printr-un coridor îngust, pe care trece calea ferată între Orșova și Caransebeș. Parcă ar fi un 

bloc imens, despărțit de restul Carpaților și căzut în adâncime, pieziș, cu o latură mai 

cufundată spre șesul Tisei și cu alta mai ridicată spre Carpați. Altfel, ca înfățișare, seamănă cu 

restul Carpaților vecini. Aceleași suprafețe netede și plaiuri, dar cea mai mare înălțime nu 

atinge nici 1500 m. 

Tot ca un bloc despărțit de Carpați prin coridorul Bistrei și tot bogată în minerale, se 

arată și Poiana Ruscăi. Acest masiv rotund pare o cupolă, care nu atinge înălțimea de 1400 m. 

Văile înguste radiază în toate părțile, iar înălțimile sunt netede ca șesul. Atât de netede, încât 

satele și arăturile sunt răspândite mai mult pe culmi, iar populația, săracă și izolată deasupra 

pădurilor, a păstrat port și obiceiuri foarte vechi. 

Dincolo de frumoasa vale a Mureșului se întinde marele masiv al Munților Apuseni, 

în chipul unei palme cu degetele răsfirate. E atât de vast, încât de l-ai putea ridica din loc, ai 

putea acoperi cu el toată Transilvania. Dar înălțimea cea mai mare nu trece de 1850 m, iar 

printre ramurile munților se adâncesc bazine interioare cu o deasă populație românească. 

Forma răsfirată a acestui masiv nu e fără rost. Degetele îndreptate spre Câmpia Tisei se pare 

că nu sunt decât resturile unui lanț de munți care trecea peste Panonia și se unea cu Alpii 

răsăriteni, care și ei se termină spre Ungaria tot ca niște degete răsfirate. Munții Apuseni ar fi 

deci un crâmpei din prima încrețire a lanțului carpatic. După ce mijlocul acestui lanț s-a rupt 

și s-a cufundat sub șesul panonic, blocul rămas în Munții Apuseni s-a clătinat, s-a despicat, în 

trepte spre Tisa și a căpătat mulți vulcani care sunt presărați peste tot, mai ales în centrul 

masivului. Din aburii metalici ieșiți din coșurile acestor vulcani și sleiți de-a lungul 

crăpăturilor, s-au depus aurul și argintul care formează bogăția minerală a acestor munți, 

bogăție care, exploatată din vremea preistorică, nu a secat nici astăzi. 

Nici un ținut din munții noștri nu are înfățișări atât de variate ca Munții Apuseni. Când 

îi privești din valea Mureșului, par valuri uriașe ale unei mări înfuriate. De vină e o crestă de 
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calcar care se înalță tocmai în această parte și din depărtare seamănă cu un paravan de argint. 

În centru, clăile vulcanice ies îndrăznețe din învelișurile pământului, iar vestita Detunată, cu 

așchiile sale îndoite de bazalt, e una din minunățiile ținutului. Mai spre apus, o zonă 

calcaroasă e ciuruită de gropi și de peșteri fantastice, din care, la Scărișoara, se păstrează din 

timpuri foarte vechi un ghețar subteran. Altfel formele generale ale masivului sunt foarte 

domolite și pe înălțimi se întind șesuri mai largi decât în oricare parte a Carpaților”. 

(George Vîlsan, Opere alese) 

Cerințe: 

Precizați sectoarele munților Carpați prezentați în fiecare text. 

 Folosind informațiile din texte caracterizați fiecare sector după algoritmul învățat: 

- altitudine maximă; 

- tip de roci; 

- dispunerea culmilor; 

- relief specific; 

- resurse naturale; 

-alte caracteristici. 

 

Anexa 2 

Zona de vegetație/ 

Etajul de vegetație 
Elemente de vegetație Elemente de faună Unități de relief 

Etajul stepei    

Etajul silvostepei    

Etajul stejarului    

Etajul fagului    

Etajul coniferelor    

Etajul subalpin    

Etajul alpin    
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Test de evaluare sumativă  pentru clasa 

a XII-a (model bacalaureat) / Progress Test, 12
th

 grade (baccalaureat 

model) 

 

 

Trombitás Jenő 
27

 

        

 SUBIECTUL I                          

Sursa: http://iabacul.blogspot.ro/p/geografie-harti-albe-europa.html 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 

oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele  H şi J;                                                       

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 7.                               4 puncte 

B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Tallin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

                                                           
27

 Profesor la Colegiul Economic, Năsăud, Județul Bistrița Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, cod postal 425200 

Telefon: 0263 360 043.  E-mail: trombitas_jeno@yahoo.com 
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2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte ... 

3. Zăcămintele de minereu de fier de la Kiruna se exploatează de pe teritoriul statului marcat, 

pe hartă, cu litera ...                                                                                                        6 puncte 

C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: 

          a. Berna             b. Dublin                   c. Lisabona                   d. Moscova        2 puncte      

2. Ţărmuri de tip riass se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă. cu litera ...      

          a. B                   b. C                           c. G                               d. I                       2 puncte    

3. Vaticanul se află pe teritoriul statului, marcat pe hartă, cu litera: ...  

          a. A                    b. H                           c. J                               d. F                      2 puncte    

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte: ... 

          a. Muntenegru   b. Serbia                    c. Macedonia               d. Ucraina           2 puncte    

5. Fluviul Rin formează graniţă naturală între statele marcate, pe hartă, cu literele: ... 

          a. C şi D            b. A şi D                    c. A şi B                       d. C şi I               2 puncte 

D. Precizaţitrei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului 

marcat, pe hartă, cu litera I.                                                                                           6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 

temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 

frecvenţă ridicată. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                                                                                                                       

E. Precizaţi trei factori naturali şi unul antropic, care au contribuit la dezvoltarea activităţilor 

turistice în statul marcat, pe hartă, cu litera G                                                               4 puncte 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 

  
Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief 

cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 12 şi râuri cu numere de la 13 la 20. 

Sursa:  www.geogra.ro 

http://www.geogra.ro/
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A. Precizaţi: 

1.  numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 

2.  numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9; 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ... 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 

3. Relief cu crovuri, găvane şi padine s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera...                                                                                                                           6 puncte                                                                                                                                     

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

          a. Argeş                b. Bistriţa                    c. Prut                         d. Olt               2 puncte 

2. Există resurse de bauxită şi argilă refractară şi în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera: 

           a. D                      b. F                             c. B                             d. C                  2 puncte 

3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este străbătut de râul: 

           a. Bârlad              b. Olt                          c. Someş                     d. Suceava       2 puncte 

4. Relief ruiniform, de origine hercinică, se găseşte în unitatea de relief marcată pe hartă cu 

litera: 

           a. A                      b. B                             c. C                             d. E                 2 puncte 

5. Soluri din clasa spodosoluri (tip podzoluri) se găsesc pe suprafeţe extinse în unitatea de 

relief 

marcată, pe hartă, cu litera: 

           a. H                       b. G                            c. D                             d. E                2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, 

orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat.                                                                                                                                                    6 puncte 

E. Prezentaţi: 

1. două argumente care susţine afirmaţia: ”Delta Dunării este cea mai nouă şi cea mai joasă 

unitate  de relief (subaeriană) a României”.                                                                  2 puncte 

2. două cauze care determină frecvenţa mare a cutelor diapire în Depresiunea Colinară a 

Transilvaniei.                                                                                                                 2 puncte 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 

Climograma de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă  evoluţia precipitaţiilor 

rmedii lunare, precum şi a temperaturilor maxime, medii şi minime lunare la staţia  

 meteorologică din oraşul La Coruña 

A. Precizaţi:  
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1. luna în care s-a înregistrat 

valoarea minimă a precipita-

ţiilor medii lunare; 

2. valoarea temperaturii medii  

din luna noiembrie; 

3. valoarea precipitaţiilor medii 

din luna ianuarie; 

4. valoarea temperaturilor 

minime în   lunile de iarnă.                                                                                                                

4 puncte       

                                                               

(Sursa: https://gl.wikipedia.org/wiki/Climograma)       

B. Precizaţi: 

1. valoarea amplitudinii termice.                                                                                                       

2. factorul climatic care determină în lunile de iarnă şi toamnă valorile cele mai ridicate ale 

precipitaţiilor medii lunare. 

3. tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în climogramă.               6 puncte 

C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 

1. numele a două state vecine nemembre ale Uniunii Europene; 

2. numele a două unităţi de relief; 

3. un tip de climă; 

4. numele a două râuri; 

5. numele a două oraşe porturi; 

6. o cultură agricolă specifică.                                                                                     10 puncte 

D. În tabelul de mai jos sunt prezentate producţiile de vin ale unor ţări europene (în mil. de 

hl). 

 

 

 

 

 

 

(Sursa:http://italianwinecentral.com/top-fifteen-wine-producing-countries) 

1. Precizaţi un factor natural şi unul antropic, care favorizează producţia de vin în cele trei 

ţări. 

2. Precizaţi anii în care Spania şi Italia au înregistrat producţii minime. 

3. Denumiţi alte două culturi agricole specifice din ţările menţionate                       6 puncte 

E. 1. Denumiţi zona biogeografică din nordul Europei, menţionând tipul de climă specific. 

                                                                                                                                      2 puncte  

2. Identificaţi un factor favorizant şi un factor inhibitor al dezvoltării turismului din România.                                                        

                                                                                                                                   2 puncte   

 Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total: 100 puncte 

Ţara 2011 2012 2013 2014 1015 

Italia 42,772 45,616 54,029 44,229 48.869 

Franţa 50.757 41.548 42,134 46.804 47.373 

Spania 33,397 31.123 45.308 38.211 36.600 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Climograma
http://italianwinecentral.com/top-fifteen-wine-producing-countries
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Vizita didactică geografică / Geographic teaching tour guiding 

 
 

 

Viorel Paraschiv
28

 

 

 

 
Rezumat. Vizita geografică este analizată sub aspectele metodice și procedurale organizatoric 

și acțional, cu un exemplu de bune practici realizat cu elevii de la Centrul de Excelență pentru Tineri 

Capabili de Performanță Iași. 

Cuvinte cheie: vizita geografică, etape organizatorice, aplicație practică, elevi 
 

 Abstract. The geographic tour guiding is methodically, procedurally, organizationally and 

actionally analyzed, together with an example of good practice achieved by students from The High-

Performance Youth Center of Excellence in Iaşi. 

 Keywords: geographic tour guiding, organizational stages, applied panel, pupils 

 

 

 

Vizita geografică este o activitate extrașcolară care presupune o deplasare de câteva 

ore și de cel mult o zi care are ca scop cunoaşterea unui singur obiectiv vizat, de cele mai 

multe ori de natură antropică. Vizita este organizată de către profesori/institutori după orele 

de curs, la sfârşitul săptămânii, sau în vacanţe. 

Taxonomia vizitelor didactice: 

 Introductive: cu scopul iniţierii şi implicării în terminologia disciplinei predate, 

înaintea unui capitol/unităţi de învăţare sau chiar, la începutul anului şcolar; 

 Curente: derulate pe parcursul anului şcolar cu rol demonstrativ, aplicativ, denumite şi 

vizite-lecţii; 

 Finale: cu scopul fixării sau recapitulării cunoştinţelor, a ilustrării sau aplicării 

acestora. 

Metodologia organizării unei vizite  cuprinde următorii pași procedurali: 

1. etapa pregătitoare 

- formularea obiectivelor specifice, documentarea cadrului didactic organizator; 

- stabilirea traseului şi a obiectivelor de vizitat; 

- stabilirea duratei şi a programului, de comun acord cu persoanele responsabile de activitatea 

obiectivului vizitat; 

- estimarea costurilor (de transport, de vizitare etc.); 

- anunţarea şcolii despre organizarea vizitei şi a responsabilului din şcoală cu privire la 

regulile de protecţia muncii pe care elevii trebuie să le respecte pe durata deplasării şi 

desfăşurării vizitei; 

- obţinerea aprobărilor necesare pentru filmat, fotografiat de la conducerea obiectivului 

vizitat; 

- parcurgerea traseului şi vizitarea obiectivului de către organizator (cadrul didactic); 

- solicitarea unui ghid din partea obiectivului vizitat; 

                                                           
28

 Profesor dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr  11, telefon 0232- 245778. Email: 

vpv2012@yahoo.ro 
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- informarea elevilor asupra obiectivului care va fi vizitat, expunerea scopului, obiectivelor şi 

a regulilor – inclusiv de protecția muncii, în cazul obiectivelor industrial - care trebuie 

respectate pe toată durata aplicaţiei practice/vizitei; 

- precizarea orei, a locului plecării şi întoarcerii şi a duratei vizitei; 

- indicarea echipamentului obligatoriu pentru elevi; 

- recomandarea alimentelor, a răcoritoarelor permise; 

- întocmirea tabelului nominal cu elevi care vor semna de luare la cunoştinţă a regulilor de 

deplasare şi comportament pe durata vizitei (conform procedurilor interne de organizare a 

activităților extrașcolare). Acolo unde sunt copii mici este recomandat ca pe durata aplicaţiei 

să solicitaţi participarea unor părinţi disponibili/voluntari care să sprijine prin prezenţa lor 

derularea activităţii. 

2. Desfăşurarea vizitei 

- adunarea elevilor la ora şi locul stabilit, efectuarea prezenţei şi reamintirea regulilor de 

comportament și deplasare pentru toată durata vizitei; 

- verificarea echipamentului, a respectării de către elevi a recomandărilor cu privire la 

alimente şi răcoritoare; 

- stabilirea regulilor de deplasare; stabilirea unor lideri non-formali din rândul elevilor care 

vor sprijini cadrul didactic organizator pe toată durata desfăşurării activităţii (liderul/liderii 

echipei etc); 

- deplasarea şi sosirea la obiectivul vizitat; 

-  reamintirea scopului şi obiectivelor vizitei, contactarea ghidului (după caz); 

- parcurgerea traseului stabilit simultan cu explicarea/completarea expunerii ghidului - gazdă; 

- efectuarea sarcinii de învăţare de către elevi prin: observarea aspectelor prezentate, notarea 

informaţiilor, fotografierea unor aspect, schiţe, diagrame, experimente şi întrebările de la 

sfârşitul vizitei; 

- organizatorul/cadrul didactic va eficientiza activitatea prin lucrul pe echipe şi va evalua în 

urma observării activităţii relaţionarea din cadrul fiecărei echipe şi va asigura eficienţa 

didactică a aplicaţiei etc. 

3. Prelucrarea şi valorificarea informaţiilor, cunoştinţelor dobândite 

- prezentarea rezultatelor şi a concluziilor aplicaţiei în cadrul lecţiilor; 

- organizarea unor expoziţii cu rezultatele vizitei; 

- activităţi de cerc geografic prin prezentarea de către elevi prin intermediul unor mijloace 

scrise sau vizuale a rezultatelor vizitei (eseuri, rezumate, referate, descrieri, hărţi, fotografii, 

albume, eşantioane, tabele, vederi, filme documentare etc); 

- articole în revista şcolii, reflectarea activității pe pagina web a şcolii etc. 

Vizita la Muzeul de minerale şi roci “Grigore Cobâlcescu” al Universităţii ”Alexandru 

Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul “B”) . 

Elementele vizitei/ obiectivele metodice: 

-clasificarea rocilor după origini; 

-recunoaşterea pentru fiecare tip genetic a 5 eşantioane de roci; 

-cunoaşterea istoricului învăţământului geologic la Iaşi; 

-cunoaşterea valorii teoretice şi practice a muzeului; 

-cunoaşterea utilizărilor economice a mineralelor şi rocilor; 

-informarea teoretică asupra structurii rocilor prin vizualizarea unor eşantioane la microscop; 

-educație pentru protecția patrimoniului geologic. 

Această aplicație are loc an de an cu elevii Centrului de Excelență Iași -  clasa a IX-a-, dar și 

cu elevii liceeni din multe unități școlare ieșene sau din județ (foto 1-2, decembrie 2017).  
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Foto 1-2. Elevii de la CEX Iași în vizită la Muzeul geologic al Universității ”Al. I. Cuza” Iași 
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RADIOGRAFII GEOGRAFICE ROMÂNEȘTI 
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Dinamica învăţământul botoşănean în perioada de tranziţie/ 

The dynamics of education in Botoșani during the transition period 

 

 

Anisie Maria
29

 

 

Rezumat. Criza economia care a traversat ţara noastră şi în aceaşi timp Municipiul Botoşani, 

după anul 1989, migraţiile internaţionale dar şi exodul urban, şomajul şi lipsa spaţiului de locuit au 

determinat o scădere a numărului de locuitori ai oraşului, fenomen ce a antrenat şi reducerea 

populaţiei de vârstă şcolară. Numărul de unităţi şcolare, elevi şi personal didactic au cunoscut o 

traiectorie descendentă. Multe unităţi şcolare au fost închise sau comasate. 

Cuvinte cheie: elevi, unităţi şcolare, cadre didactice 

 

Abstract. The economic crisis that affected, after 1989, our country and the Municipality of 

Botoșani in the same time, the international migrations but also the urban exodus, the unemployment 

and the lack of living space, have resulted in a decrease of the inhabitants’ number of the city, a 

phenomenon that has generated the decline of the school-age population. The number of school units, 

students and school staff have known a descending path. Many schools have been closed or merged. 

Key words:  students, school units, teachers 

 

 

Începuturile învăţământului la Botoşani se pierd în timp şi cu siguranţă menţionarea 

documentară a existenței primei şcoli botoșănene nu înseamnă şi începutul învăţământului în acest 

spaţiu. În mod cert, primele slove, elevii acelor timpuri le-au învăţat de la preoţi şi dascăli în biserici 

şi mănăstiri. În anul 1945 în Botoşani funcţionau un număr de 12 şcoli. 

Explozia demografică şi dezvoltarea economică a oraşului a determinat dezvoltarea reţelei 

unităţilor şcolare în perioada 1960 - 1990. Industrializarea forţată şi rapidă a dus la dezvoltarea 

învăţământului tehnic prin înfiinţarea de noi şcoli cu profil industrial şi tehnic. Au fost pregătiţi elevi 

atât la învăţământul liceal cât şi la cel profesional, în următoarele specializări: lucrări publice 

construcţii, prelucrarea lemnului, mecanică.  

Putem spune astfel că perioada 1948–1989 a reprezentat, pentru învăţământul din România şi 

din Botoşani, o etapă de acumulări, modernizări şi progrese notabile, înregistrate, mai ales, între 

1950–1980, în ceea ce priveşte promovarea accesului la educaţie pentru toată populaţia oraşului. 

Criza prin care a trecut economia oraşului după anul 1989, dezorganizarea economico-socială 

din perioada de tranziţie, migraţiile internaţionale dar şi exodul urban, şomajul şi lipsa spaţiului de 

locuit au determinat o scădere a numărului de locuitori ai oraşului, fenomen ce a antrenat şi reducerea 

populaţiei de vârstă şcolară. 

În anul 1993 a fost înfiinţat Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” în vederea pregătirii viitorilor 

preoţi şi slujitori ai Bisericii. 

După anul 2000, în peisajul şcolar botoşănean, au apărut numeroase unităţi particulare, unele 

având o existenţă efemeră, altele continuând să existe, precum:  Şcoala Profesională de Cooperaţie, 

Centrul de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt, Şcoala postliceală Humanitas, Grupul Şcolar Postliceal 

„Enescu Longinus”, Grădiniţa Sandy Belle, Grădiniţa Samariteanul Nr.12, Grădiniţa Girotondo, 
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Grădiniţa Crescendo, Misha Kids.  Totodată au apărut şi filiale ale diferitelor unităţi de învăţământ 

particular apărute în ţară precum: Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea „Spiru Haret”, dar 

numai sub forma învăţământului la distanţă. 

Extinderea învăţământul obligatoriu în anul 2013 de la opt la zece ani, a dus la mărirea 

populaţia în vârstă de şcolarizare şi a făcut să crească presiunea asupra infrastructurii existente. Pe 

nivele de educaţie se constată că numărul de elevi scade de la nivelul învăţământului primar către cel 

gimnazial şi liceal. 

 

 
 

Figura nr. 1 Dinamica numărului mediu de copii/elevi, pe ciclu de învăţământ în perioada 1990-2016 

(sursa Direcţia Judeţeană de Statistică) 

 

 
Figura nr. 2 Numărul de elevi din învăţământul preuniversitar raportat la populaţia totală a 

municipiului Botoşani  (sursa Direcţia Judeţeană de Statistică) 

 

Diminuarea numărului de elevi a avut repercusiuni directe asupra reţelei unităţilor de 

învăţământ, care s-a restructurat, astfelîn anul şcolar 2015-2016 mai funcţionau doar 51 de unităţi de 

învăţământ de stat faţă de 1993, când numărul acestora era de 77. Scăderea numărului de elevi şi de 

unităţi de învăţământ au dus la o scădere mult mai lentă a numărului de cadre didactice implicate în 
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desfăşurarea proceselor instructiv-educative în municipiul Botoşani, ceea ce reprezintă o scădere a 

numărului de elevi raportat la cadru didactic (în concluzie, o creştere a calităţii educaţiei). 

 

 
Figura nr. 3 Dinamica personalului didactic, pe forme de învăţământ între anii 1990 -2016  

(sursa Direcţia Judeţeană de Statistică) 

 

Fluctuaţiile de pe piaţa forţei de muncă în Botoşani sunt mai puţin vizibile în ceea ce priveşte 

personalul didactic şi auxiliar angajat în învăţământ, pentru intervalul 2000 – 2016, reducerea 

personalului din învăţământ a fost de 520 persoane, spre deosebire de numărul mediu de salariaţi din 

Botoşani, care a scăzut dramatic. Aceste fluctuaţii sunt determinate de reducerea activităţilor 

productive de pe raza municipiului, ceea ce a antrenat o creştere a şomajului.  

 
Figura nr. 4. Numărul mediu de cadre didactice raportat la populaţia totală a municipiului Botoşani - 

2000-2016 (sursa Direcţi Judeţeană de Statistică) 

Analizând datele referitoare la numărul de locuitori ai municipiului se observă că fluctuaţiile 

sunt destul de reduse, cu o tendinţă generală de diminuare a populaţiei oraşului 2001-2011 şi o 

creştere lentă între 2012-2016. 
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Figura nr. 5. Numărul mediu de cadre didactice raportate la numărul total de angajaţi din municipiul 

Botoşani  - 2000-2016, (sursa Direcţia Judeţeană de Statistică) 
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Proiectul Euroscola – ”Curtea Domnească din Iași, între trecut și prezent” 

/ Euroscola Project – “The Princely Court in Iaşi between Past and 

Present” 

 

 

 

Albăstroiu  Simona
30

, Gheorghiu Georgiana
 31

 

 

 

Rezumat. Acest articol prezintă activitățile din cadrul proiectului ”Curtea Domnească 

din Iași, între trecut și prezent”, desfășurat de către elevii Liceului Tehnologic Economic de 

Turism Iași în perioada iunie-octombrie 2017. Proiectul, inclus în Concursul Național pentru 

licee Euroscola, ediția a X-a, a avut ca scop promovarea vestigiilor Curții Domnești și 

atragerea atenției instituțiilor cu putere de decizie asupra valorii turistice și a moștenirii 

culturale și arheologice a acestora. 

Cuvinte cheie: Curtea Domnească, vestigii, patrimoniu și conștientizare 

 

Abstract. This article presents the activities of the Euroscola project” The Royal 

Court from Iași, between past and present” which were carried out by the students from the 

Technological Economic High School of Tourism, Iași, between June-October 2017. The 

project, included in the National Contest for High Schools – Euroscola, the 10
th

 edition, 

aimed to promote the Royal Court ruins and to make aware the decision-making institutions 

about the touristic value of this ruins and about their cultural and archaeological heritage. 

Key words:  The Royal Court, ruins, heritage and awareness  

 

 

În perioada iunie – octombrie 2017 la Liceul Tehnologic Economic de Turism s-a 

desfășurat proiectul ”Curte Domnească din Iași, între trecut și prezent” în cadrul Concursul 

Național pentru liceeEuroscola, ediția a X-a, 2017-2018. 

Echipa de proiect a liceului, formată din 17 elevi ai și 2 profesori coordonatori, prof. 

Georgiana Gheorghiu și prof. Simona Albăstroiu, și-a propus să promoveze obiectivul de 

patrimoniu Curtea Domnească din Iași, care este inclus în Lista Monumentelor Istorice și de 

Arhitecturăaparținând Patrimoniului Cultural Național al României, cod IS-II-m-A-03957.02.  

Deși face parte din lista monumentelor istorice de valoare națională și universală (grupa 

A), Curtea Domnească din Iași este puțin cunoscută  atât de către turiștii care vizitează orașul, 

cât și de către locuitorii săi. Printre altele, necunoașterea acestui monument istoric este 

cauzată de faptul că ansamblul Curții Domnești nu este vizibil la suprafață, ca un obiectiv 
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bine individualizat în peisaj,  este ”ascuns” în istoria de cinci secole a Moldovei, fiind vizibile 

doar câteva ruine și vestigii arheologice. 

Scopul proiectului a fost să promoveze vestigiile Curții Domnești, care au fost 

descoperite recent, iar intenția echipei de proiect a fost să atragă atenția instituțiilor cu putere 

de decizie în vederea valorificării moștenirii culturale și arheologice a acestora. 

Obiectivele proiectului au fost: 

 O mai bună cunoaștere a valorilor pe care se întemeiază  Uniunea Europeană; 

 Conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local, la rolulacestuia 

în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile 

următoare; 

 Informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului 

local/regional/național și a locului acestuia în patrimoniul cultural european; 

 Dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; 

 Realizarea unei campanii de informare, conștientizare și educare despre Curtea Domnească 

din Iași, cu privire la valoarea de patrimoniu în context național și european și a modului în 

care trebuie protejată și promovată. 

În cadrul acestui proiect a fost desfășurată o campanie de informare și conștientizarecu 

privire la importanța respectării  acestui obiectiv de patrimoniu, campanie ce a inclus 5 

activități: 

1. ”Ce știm despre Curtea Domnească din Iași?”–activitate ce a presupus aplicarea unui 

chestionar pentru a afla în ce măsură publicul larg deține informații despre Curtea 

Domnească din Iași. Chestionarul a fost structurat pe 8 întrebări referitoare la localizarea, 

datarea și modalitatea de protejare a ruinelor Curții Domnești. În urma aplicării 

chestionarului, elevii au ajuns la următoarele concluzii: 

  sunt multe persoane care nu știu unde sunt localizate și de când datează ruinele Curții 

Domnești; 

 majoritatea celor intervievați nu au vizitat ruinele sau chiar dacă au văzut ruine ce aparțin 

de Curtea Domnească nu au știut despre ce este vorba, deoarece nu sunt marcate 

corespunzător; 

 ruinele Curții Domnești nu sunt suficient promovate pentru a fi incluse în circuitul turistic 

al orașului Iași. 

2. “Curtea Domnească, obiectiv istoric și de patrimoniu în turismul ieșean” activitate 

în cadrul căreia s-a realizat un pliant de informare și conștientizare a publicului despre 

importanța istorică și valoarea de patrimoniu a Curții Domnești, precum și despre potențialul 

turistic al acestui obiectiv. Pliantele au fost realizate în colaborare cu Centrul de Informare 

Turistică Iași și cu Doctor Stela Cheptea, responsabil științific la Centrul de Istorie și 

Civilizație Europeană din cadrul Academiei Române, Filiala Iași.  

Pentru a pune în evidență potențialul turistic al Curții Domnești, s-a realizat un traseu 

turistic al vestigiilor care pot fi vizitate, din zona Palatul Culturii-Complex Palas. Informații 

despre vestigiile de pe traseu pot fi prezentate de către ghizii voluntari, din echipa de proiect, 

în limbile română, engleză și franceză. Prin parteneriatul încheiat cu Centrul de Informare 

Turistică Iași acest circuit turistic al vestigiilor Curții Domnești poate fi prezentat, la cerere, 

turiștilor interesați. 
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3. ”Promovăm Curtea Domnească din Iași”activitate de promovare în rândul liceenilor, 

studenților și comunității în care trăim și învățăm. Înțelegând rolul patrimoniul național în 

consolidarea identității europene, am împărțit pliante, am povestit lucruri inedite despre 

proiectul nostru ”Curtea Domnească din Iași, între trecut și prezent”. 

4. “Valori europene și diversitate culturală” - activitatea, desfășurată în colaborare cu 

Centrul de Informare Europe Direct Iași, a avut în vedere promovarea unor valori europene 

precum diversitatea culturală și lingvistică, în contextul Zilei Europene a Limbilor ( ZEL) ce 

se aniversează în fiecare an pe 26 septembrie. Concluzia este aceea că ,, diversitatea” ne 

unește pe toți în același spațiu al valorilor culturale europene. 

5. ”Curtea Domnească în viziunea elevilor” – expoziție de lucrări realizate de către elevii 

liceului. Motto-ul expoziției este ”Redescoperim trecutul prin mărturiile prezentului!”. 

6. ”Curtea Domnească din Iași, istorie și identitate europeană” – dezbatere publică 

organizată în Sala Tronului, la Palatul Culturii, cu prilejul Zilei Internaționale a Educației, pe 

data de 5 octombrie. Temele aduse în discuție au fost: descoperirile arheologice recente, 

etape în evoluția Palatului Culturii în epoca modernă, rolul ruinelor Curții Domnești pentru 

turismul ieșean, precum și importanța cunoașterii și promovării patrimoniului cultural local. 

În cadrul acestei manifestări culturale ne-am bucurat de prezența celor care ne-au fost 

parteneri și ne-au susținut în desfășurarea activităților, dr. Stela Cheptea, arheolog la Centrul 

de Istorie și Civilizație Europeană, din cadrul Academiei Române, Filiala Iași, doamna Anca 

Zota, coordonator Centrul de Informare Turistică Iași, dr. Sorin Iftimi, muzeograf  la  Muzeul 

de Istorie a Moldovei și lector dr. Mihai Bulai de la Facultatea de Geografie și Geologie, Iași. 

Concluzii 

Activitățile de promovare a obiectivului de patrimoniu și sondajul realizat de către 

elevii liceului au demonstrat că locuitorii orașului manifestă interes față de istoria mai puțin 

cunoscută a acestui loc. Persoanele cu care echipa de proiect a interacționat și-au manifestat 

dorința de a afla mai multe informații și de a vizita ruinele ansamblului domnesc. Activitățile 

proiectului au avut un impact major asupra ieșenilor, indiferent de vârstă sau categorie 

socială. Aceștia au apreciat inițiativa tinerilor de a face cunoscută istoria ,, ascunsă’’ a 

Iașului, iar vizitele la Palatul Culturii vor constitui o necesitate. 

Prin activitățile  proiectului am dorit să atragem atenția asupra vestigiilor încă acoperite 

și nevalorificare, vestigii ce ascund o parte din istoria orașului Iași. În același timp, propunem 

ca acele galerii și hrube descoperite recent în fundația Palatului Culturii să fie amenajate în 

spații expoziționale pentru muzee, la fel cum s-a procedat și cu alte galerii subterane din 

orașul Iași. 

Ne mândrim cu implicarea noastră în acest proiect care a avut ca scop punerea pe harta 

patrimoniului românesc și a celui european a Curții Domnești din Iași. 
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GEOGRAFIA ELEVILOR 
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445 de lucrări de geografie utile în procesul didactic 

(pentru gimnaziu şi liceu) / 445 works of geography useful in the didactic 

process (for gymansium and high scholl) 

 

Autori: Ioan Mărculeţ, Mihai Dumitrescu (coordonatori), Ioana Denisa 

Muscălescu, Maria Cristina Velescu, Vlad Andrei Constantinescu, Marian 

Gabriel Dinu 

Editura Digital Docu Print (ISBN 978-606-8233-57-4), Târgu Mureş, 2017, 52 

pag. 

 

                             

Volumul, realizat de cadre didactice şi elevi din Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” - 

Bucureşti, are un caracter strict informativ, cu rol de ușurare a documentării, punând la 

dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice o bibliografie utilă diferitelor activităţi didactice 

realizate individual ori în echipă.  

 Lucrarea este structurată pe cinci capitole (categorii de creaţii geografice) – „Cărți și 

broșuri” (p. 4-24), „Enciclopedii și dicționare” (p. 25-31), „Auxiliare școlare (sinteze, 

culegeri de teste, caiete)” (p. 32-42), „Didactica geografiei” (p. 43-47) și „Atlase, hărți, 

planșe” (p. 48-52) – cu dimensiuni diferite, fiecare conținând titlurile bibliografice ordonate 

alfabetic. Creaţiile geografice sunt redate după următorul sistem: autor/autori, anul apariţiei, 

titlul lucrării, editura sau înregistrarea ISBN, locul apariţiei. Exemplu: Obreja Al. (1979): 

Dicţionarul geografic al judeţului Iaşi, Editura  Junimea, Iaşi. 
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 Conform precizării din volum: „Lucrarea nu este exhaustivă. Autorii sunt deschişi 

tuturor propunerilor care au ca obiectiv îmbunătăţirea volumului”.  

 

Muscălescu Ioana Denisa 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” - Bucureşti, clasa a XI-a I 
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Simpozionul de Geografia Turismului Ieșean pentru Elevi,  ediția a II-a, 

29 noiembrie 2017 / Geography Symposium of Iași Tourism Students. 

Second edition, november 29, 2017 
 

 

 

Rață Ciprian
32

 

 

Simpozionul a fost organizat de 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, 

propunându-și să stimuleze participarea 

elevilor și profesorilor pasionați de 

geografia turismului  prin  dezvoltarea 

competențelor specifice tuturor celor 

participanți. Prima ediție a fost organizată în 

2016 și a fost transfrontalieră,  cu 

participarea elevilor și profesorilor de la 

Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Ungheni 

– Republica Moldova.  

Ediția a II-a a simpozionului a fost 

de nivel județean cu participare regională și 

a avut ca temă ”Promovarea turistică a 

patrimoniului local” prin prezentarea de  

postere, format ”A1” sau ”A0” tipărit. 

Prezentarea posterelor s-a realizat individual 

sau în echipe, de maxim 3 elevi. Produsele 

acestora au fost expuse pe holul de la etajul 

II al liceului, pentru a putea fi văzute de toți 

cei interesați. 

Intervenția profesorului coordonator a fost limitată doar la cea de consilier pentru 

respectarea adevărului științific, prin verificarea acurateții posterului și a bibliografiei 

folosite.  

În calitate de participant la simpozion pot spune că m-a atras tematica legată de 

patrimoniul turistic ieșean. La final pot spune că am acumulat noi informații despre 

obiectivele descrise, ceea ce m-a ajutat să-mi îmbogățesc cunoștințele de istorie și geografie 

locală. Pentru mine acest simpozion a fost important și prin faptul că prin intermediul 

participării mi-am îmbunătățit calitățile de comunicare pe tema turismului local și mi-am 

făcut noi prieteni. Am învățat o lecție foarte importantă: că trebuie să-mi valorizez orașul 
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natal mult mai mult, pentru că are o istorie bogată, evidențiată prin monumentele care ascund 

povești fascinante. 

Eu am participat cu două postere care au avut abordări diferite, unul fiind pe tematică 

de turism istorico-cultural, sub coordonarea doamnei profesor Maria Teșu și unul care a 

abordat turismul cultural și literar sub îndrumarea doamnei profesor Petronela Budeanu, prin 

el propunând un traseu literar al muzeelor memoriale locale. 

Doresc să le mulțumesc tuturor participanților pentru pasiunea lor pentru turismul 

local și sper ca ediția din anul viitor să-mi prilejuiască noi satisfacții prin participare. Cred că 

pentru noi elevii, acest simpozion este o nouă oportunitate practică de a aplica cunoștințele 

dobândite la cele mai multe din disciplinele studiate de-a lungul anilor de liceu. Pentru elevii 

liceului nostru participarea la simpozion a avut și o altă conotație prin invitarea de către 

organizatori a unor agenți economici, în cadrul comisiei de organizare și jurizare a posterelor. 
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ALEXANDRU BUCUR
33

, Dezastrele care s-au manifestat pe teritoriul 

judeţului Sibiu, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, ISBN 978-606-577-890-0,  

Brăila, 2012, 309 pagini 

 

 

Unicat în literatura de specialitate din ţara noastră, prezenta lucrare încearcă şi 

reuşeşte să reconstituie o parte mai puţin cunoscută din istoria evenimentelor naturale și 

antropice deosebite manifestate pe teritoriul judeţului Sibiu. 

Din introducere, „Argument”, aflăm că „lipsa unei lucrări de specialitate în domeniu 

[...] a determinat autorul să purceadă la o muncă migăloasă de căutare în arhive, în lucrări de 

specialitate, monografii, biblioteci, presa vremii etc., pentru a scoate la lumină şi a expune 

publicului istorii mai puţin cunoscute referitoare la nenumărate dezastre cu care s-au 

confruntat înaintaşii noştri, trăitori pe aceste meleaguri”.** 

Volumul cuprinde două capitole importante: „Judeţul Sibiu. Prezentare succintă” şi 

„Dezastrele”.  

                                                           
33

 În perioada mai 1999-14 decembrie 2004, Al. Bucur a activat la Inspectoratul de Protecție Civilă Județean 

Sibiu (din august 2013 ca șef de inspectorat), iar, între 14 decembrie 2004 și octombrie 2009, la Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu. A participat și a condus actiuni de 

prevenire, limitare și înlăturare a efectelor dezastrelor, aplicații, exerciții, ședințe practice și teoretice. Tot în 

perioada menționată a asanat teritoriul județului Sibiu de muniția rămasă neexplodată, în principal din Primul 

Război Mondial (peste 170 de misiuni). 
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În capitolul „Judeţul Sibiu. Prezentare succintă” (pag. 15-22) cititorul este familiarizat 

– într-o abordare clasică şi sumară – cu geografia judeţului Sibiu 

(aşezarea geografică, relieful, clima, hidrografia, aşezările, populaţia etc.). 

Capitolul al doilea, intitulat „Dezastrele” (pag. 23-300), este structurat astfel: 

„Generalităţi”, „Dezastre naturale” şi „Dezastre antropice”. 

În partea de lucrare intitulată „Generalităţi” sunt definite o serie de noţiuni de 

specialitate, precum: situaţia de urgenţă, starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, 

iminenţa ameninţării, factorul de risc, tipurile de risc, dezastrul ş.a. 

În primul subcapitol, „Dezastre naturale”, sunt relatate fenomenele deosebite, 

începând de la anul 1200 până în zilele noastre: ploile, inundaţiile, avalanşele, furtunile şi 

trăsnetele, grindina, iernile aspre, seceta, fenomenele atipice, invaziile de rozătoare, invaziile 

de insecte, epidemiile, epizootiile, foametea, cutremurele, alunecările de teren, prăbuşirile şi 

căderile de pietre. Redăm mai jos câteva exemple selectate și preluate de autor din scrierile 

vremii: 

 1288/1289 – „La Crăciun copacii erau în floare iar în aprilie şi viţa de vie. În timpul 

iernii copiii s-au scăldat în apele curgătoare iar secerişul s-a realizat cu două luni mai 

devreme decât în mod normal” (p. 120). 

 1568 – „Din a doua duminică după Sfânta Treime, a plouat trei zile şi trei nopţi. 

Târnava Mare a crescut atât de mult încât porţile Steingasee, Bader şi Kothgässer (Mediaş – 

n.n.) au fost inundate. Toate viile şi culturile agricole au fost distruse iar preţul produselor a 

crescut foarte mult. Au urmat trei săptămâni foarte grele pentru Medieşeni până s-au retras 

complet apele” (p. 41). 

 1608 – „În 10 august, la Sibiu, o puternică furtună provoacă mari pagube şi distruge 

acoperişul marelui turn al Bisericii Evanghelice, 11 persoane fiind omorâte de căderea 

ţiglelor” (p. 78).  

 1603-1605 – „Ciuma decimează mai multe zone ale Sibiului (judeţului Sibiu – n.n.). 

În 1603, printre cei loviţi de boală, căreia îi cade victimă, era şi primarul oraşului Sibiu, 

Lukas Enyeter. Din cauza numărului mare de morţi a fost necesară construirea unui nou 

cimitir, în faţa porţii Sag. [...] în urma îmbolnăvirilor din acel an, un sfert din populaţia 

localităţii Tilişca dispare rapid, ucisă de molimă” (p. 148). 

 1620 – „În 8 noiembrie, între orele 13.00 şi 14.00, un cutremur puternic afectează 

zona judeţului Sibiu. Acesta a dus la prăbuşirea turnului clopotniţă al bisericii (cu hramul 

Sfântul Nicolae) [...] din localitatea Buia, refacerea acestuia fiind realizată doar în anul 1638. 

La fel s-a întâmplat cu turnul bisericii din localitatea Vurpăr. În Şeica Mare, turnul clopotniţă 

al bisericii evanghelice se prăbuşeşte şi este reclădit tot în anul 1638. La Mediaş clopotele 

bisericii au început să sune singure. Imensa panică provocată de mişcarea seismică a fost cu 

atât mai mare cu cât, fiind o zi de duminică, oamenii se aflau în biserici iar în momentul 

evacuării din lăcaşurile de cult au rezultat destule victime datorate înghesuielilor” (p.198-

199). 

 1711 sau 1712 – „În 26 august, Turnul Curelarilor (Sibiu – n.n.) este lovit de trăsnet 

şi praful de puşcă depozitat acolo explodează, aruncând în aer turnul, o parte a zidului 

oraşului şi multe case din apropiere. «În 26 August au trăznit în Sibiu, în turnul curălarilor, şi 

au aprins acia neşte prav, care aici l’au fost grijit, prin acăria aprindere, turnul împreună cu un 



125 

 

stuc de zid al cetăţii au răsipit şi 140 de căsi a vecinatelor uliţi mult sau mai puţin s’au 

stricat»” (p. 80). 

 1829/1830 – „Iarnă cu nămeţi mari şi ger aspru «au fost asupra ţării al doilea 

Cannan». În zona Sibiului, gerul a dus la moartea oamenilor şi animalelor” (p. 106). 

 1900 – „După o iarnă «sacă» a urmat o mare secetă «cât n-au putut oamenii să are în 

vreme şi au arat foarte târziu, de acelea semănături au perit». Mulţi locuitori vor emigra în 

România (p. 118). 

În subcapitolul „Dezastre antropice” sunt amintite şi descrise incendiile, exploziile, 

prăbuşirile de construcţii, eşecurile unităţilor publice, accidentele în transporturi, accidentele 

nucleare, accidentele chimice, poluarea, răscoalele, revoluţiile, incursiunile, invaziile, 

încartiruirile, izgonirile şi războaiele. 

În cele ce urmează exemplificăm câteva situații incluse în volum în ordine 

cronologică:   

 1556 – „Incendiul din 31 martie, izbucnit în oraşul Sibiu, a dus la distrugerea a 556 

de case. «Au ars o mare parte a Sibiului şi judeţu’ întru acea vreme l’au omorât, pe care 

Johan Rot l’au chemat»” (p. 223-224).  

 1751 – „Ura, lăcomia, nemernicia saşilor din scaunul Nocrich determină alungarea 

românilor din satele mixte ale scaunului, în iarna anului 1751, casele acestora fiind dărâmate 

şi pământurile confiscate. Au avut de suferit locuitorii români din: Guşteriţa, Turnişor (azi 

cartier al Sibiului), Şura Mare, Hamba, Slimnic, Caşolţ, Daia, Roşia, Vurpăr şi Nou Săsesc. 

Românii rămaşi fără un acoperiş deasupra capului, au fost nevoiţi să se adreseze guvernului 

care a hotărât reaşezarea în locurile de baştină, iar saşii să le reconstruiască gospodăriile 

distruse” (p. 287).  

 1865 – „Satul Cârţişoara (fostă Oprea Cârţişoara) arde în totalitate, fapt care duce la 

reconstruirea întregii localităţi” (p. 230). 

 1884 – „La data de 21 august, în jurul orei 17.00, în localitatea Veştem a izbucnit un 

incendiu, care a distrus averea a peste 90 de familii – cele mai multe sărace – care «au rămas 

în cea mai mare mizerie». La propunerea vicecomitelui comitatului Sibiu, ministrul de interne 

a destinat un ajutor în valoare de 400 florini” (p. 231-232). 

 1935-2009 – „Poluare istorică la Copşa Mică şi împrejurimi. [...] În 2006, judeţul 

Sibiu se clasa pe primul loc din ţară la intoxicaţiile cu plumb, datorită emanaţiilor de la 

Sometra (fabrica de metale neferoase – n.n.), având peste 100 de cazuri de saturnism în 

fiecare an” (p. 263). 

Pentru realizarea volumului, autorul a folosit o importantă și diversificată bibliografie: 

instrumente de lucru, documente, memorii, monografii, lucrări generale şi speciale, periodice 

(calendare, reviste, ziare) şi internet. 

Parcurgând până la final paginile lucrării, cititorul, mai mult sau mai puţin avizat, 

rămâne impresionat de numeroasele momente grele prin care au trecut de-a lungul timpului 

locuitorii judeţului Sibiu, dar şi de stăruitorul efort al autorului de identificare și studiere a 

unei multitudini de surse de documentare, selectând situațiile excepționale. Felicitări domnule 

colonel (r) Alexandru Bucur ! 
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