
REPERE GEOGRAFICE 

NR. 14 (2) – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Număr dedicat memoriei profesorului universitar emerit dr. IOAN DONISĂ 

(1929-2019) – fostul președinte onorific al redacției noastre 

 



 

Societatea de Geografie din România 
             Filiala Iași 

                                         

 

 

 

REPERE GEOGRAFICE 
 

  NR. 14 (2) – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2393 – 1271; ISSN–L  1583 – 5286 

Revista este publicată pe site-ul: http://sgr-iasi.ro și pe Facebook - grupul ”Revista Repere 

geografice” 

 

 

Redacția: Bd. Carol I, nr. 20 A, etajul 3, sala 661 – Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Al. I. 

Cuza” Iași. E-mail: sgriasi@yahoo.ro;  Facebook – Sgr Filiala Iasi 

 

 

 

Colectivul redacțional 
Președinte onorific  academician Alexandru Ungureanu (m.c.A.) 

Redactori: Elena Simona Albăstroiu, Dănuț Emil Ipate, Viorel Paraschiv, Ionel Daniel Răduianu, Anca 

Iuliana Șipoteanu, Cristina Georgiana Voicu  

Secretarul redacției  Dănuț Emil Ipate  

Corectură și traduceri în limba engleză Cristina Georgiana Voicu, Elena Simona Albăstroiu  

Editor - coordonator  Viorel Paraschiv (vpv2012@yahoo.ro  sau  paraschiv03@gmail.com) 

Corespondenți: Marcel Balaban - profesor Londra (U.K.), Viorica Mihaela Livingston - profesor South 

Carolina (U.S.A.) și  Constantin Păuleț – Consulatul României la Bologna (Italia). 

 

Comitetul științific 

Prof. univ. emerit dr. Liviu Apostol - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie  

Prof. univ. emerit dr. Vasile Surd – Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 

Prof. univ. dr. Constantin Cucoș - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Științe ale Educației și 

Psihologie - directorul D.P.P.D.  

Prof. univ. dr. Veronica Andoni-Hrițcu – Universitatea  Națională din Cernăuți, Facultatea de Geografie 

Prof. univ. dr. Eugen Rusu - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie  

Prof. univ. dr. Petru Urdea - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie - 

Departamentul de Geografie 

Conf. univ. dr. Silviu Costăchie – Universitatea din București, Facultatea de Geografie. Secretar A.G.U.R. 

Conf. univ. dr. Gheorghi Niculiță – Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” Chișinău 

Conf. univ. dr. Elena Sochircă – Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), cu sediul la Chișinău 

- Facultatea de Geografie 

Cercetător științific dr. Cătălina Mărculeț - Institutul de Geografie al Academiei Române, București 

Lector univ. dr. Vasile Budui – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Geografie și Istorie 

Lector univ. dr. Daniela Larion – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie 

Lector universitar grad didactic superior Serafima Roșcovan, Institutul de Științe ale Educației Chișinău – 

Republica Moldova 

Dr. Adrian Covăsnianu – Centrul de Cercetare CUGUAT-TIGRIS – Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, geograf 

la S.C. Pro - Activ Consulting S.R.L. Iași. S.G.R. Filiala Iași 

Dr. Nicolae Damian – profesor, director coordonator la Şcoala Gimnazială Pufeşti – Vrancea, cadru didactic 

asociat la Universitatea din Bucureşti – D. F. P. Focşani. S.G.R. - Filiala Vrancea 

Dr. Mihaela Lesenciuc – Inspectoratul Școlar Județean Iași, profesor la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași 

Dr. Viorel Paraschiv – profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, S.G.R. - Filiala Iași  

Dr. Ionel - Daniel Răduianu – profesor la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, S.G.R. – Filiala Iași 

Dr. Lucian Șerban –  profesor la Colegiul Național „Gh. Vrânceanu”, Bacău, S.G.R. - Filiala Bacău 
 

 

 

 

 

Data apariției:  martie  2020 

Notă: Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine în exclusivitate autorilor 

http://sgr-iasi.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
mailto:vpv2012@yahoo.ro


5 

 

CUPRINS 

 

I. EVOCĂRI 

1 Paraschiv Viorel - In memoriam,  Ioan Donisă (1929 - 2019) - profesor 

universitar emerit dr. la Facultatea de Geografie și Geologie a 

Universității ”Alex. Ioan Cuza” din Iași / In Memoriam, Ioan Donisă 

(1929-2019)-Emeritus Professor PHD, Faculty of Geography and 

Geology, Alexandru Ioan Cuza University of Iași 

8 

2 Paraschiv Viorel, Albăstroiu Elena-Simona - Ioan  Șandru (1913-

2010), Profesor universitar emerit doctor docent al Universității ”Al. I. 

Cuza” Iași / Ioan Șandru (1913-2010) Emeritus Professor, PhD, Al. I, 

Cuza University of Iași 

20 

II. STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

1 Grecu Marilena Violeta - Complexul carstic Topolnița – Epuran / 

Topolnița - Epuran Karst Complex 

24 

2 Simu Alexandru - Sistemul de modelare eolian. Relieful deșerturilor /  

Wind modeling system. Desert relief 
29 

3 Albăstroiu Vasile Alexandru - Consecințe ale aplicării politicii 

demografice a regimului Ceaușescu în viața cotidiană a județului Vaslui/ 

The consequences of applying the demographic policy of the Ceaușescu 

regime in the daily life of the Vaslui County 

38 

4 Anisie Maria - Botoşani - peisaje culturale / Botoșani – cultural 

landscape 

43 

5 Paşcaniuc Raluca - Probleme specifice turismului din Ţara Dornelor. 

Studiu de caz: Tipuri şi forme de turism practicate în Ţara Dornelor / 

Tourism issues in the Land of Dorna. Case study: Types and forms of 

tourism 

52 

6 Albăstroiu Simona - Influența factorilor istorici, politici, demografici, 

sociali și economici, asupra dezvoltării municipiului Bârlad / The 

influence of historical, political, social and economic factors on the 

development of the municipality of Bârlad 

60 

7 Răduianu Ionel – Daniel - Elemente ale reliefului reprezentate pe 

bancnotele lumii / Elements of the Relief on the World Banknotes 

70 

III. DIDACTICA GEOGRAFIEI. IMPRESII DE CĂLĂTORIE 

1 Scrumeda Gabriela - Studiul calităţii apelor subterane din zona 

Dobrovăţ, județul Iaşi / Study of groundwater quality in Dobrovăţ area, 

Iasi county 

77 

2 Paraschiv Viorel, Ipate Emil Dănuț, Voicu Cristina Georgiana - 

Revista Repere geografice, un reper important în dezvoltarea didacticii 

geografiei românești / Geographical Landmarks Journal, a Considerable 

82 



6 

 

Landmark in the Development of the Romanian Geography Didactics 

3 Gheorghiță Constantin, Paraschiv Viorel, Roman Nicolae Aurelian – 

Pe urmele descoperitorului Livingstone la cascada Victoria  

(Zambia - Zimbabwe) / Following Livingston’s footsteps at Victoria Falls  

(Zambia - Zimbabwe) 

99 

4  Epure Teodor - Pagini de jurnal / Diary pages 104 

5 Paraschiv Viorel - Istanbul, după 28 de ani / Istanbul, 28 years later! 109 

IV. RADIOGRAFII GEOGRAFICE 

Analize, proiecte și programe 

1 Surd Vasile, Boar Nicolae, Paraschiv Viorel - Workshop-ul ruso-

român de la Institutul de Geografie ”V.B. Soceava” al Academiei 

Federației Ruse, din Irkutsk / The Russian-Romanian Workshop at V.B. 

Soceava Institute of Geography of The Russian Federation Academy in 

Irkutsk 

116 

2 Paraschiv Viorel, Niculiță Gheorghi - Aplicația anuală de teren a 

Societății de Geografie din România - Filiala Iași în parteneriat cu 

Societatea de Geografie ”Gheorghe I. Năstase”, din Republica Moldova, 

iunie 2019, în Delta secundară a Chiliei (Ucraina) / 

The Annual Practical Field Application of the Romanian Geographical 

Society - Iași Branch in partnership with Gheorghe I. Năstase 

Geography Society of the Republic of Moldova, June 2019, in the 

secondary Delta of Chilia (Ukraine) 

121 

3 Popa Ionuț  - Un prim pas peste Prut Conferința Națională a Societății 

de Geografie „Gheorghe Năstase” din Republica Moldova - Chișinău, 9 

noiembrie 2019 / A First Step over the Prut 

National Conference of Gheorghe Năstase Geographical  Society, The 

Republic of Moldova – Chişinău, November 9, 2019 

125 

4 Mihai Ala,   Ouatu Ana Maria,   Potop Carmen Adriana - Seminarul 

metodologic „Învățarea activă: Oportunități curriculare. Experiențe de 

succes”. Chișinău – 14 decembrie 2019 / Methodological Seminar Active 

Learning: Curricular Opportunities. Successful Experiences  

Chişinău – December 14, 2019 

129 

V. RECENZII 

1 Mărculeț Ioan – ”MANUELA POPESCU - Geografie – cultură 

generală pentru elevi. Întrebări şi răspunsuri” 

135 

2 Paraschiv Viorel – ”IRINEL - LUCIAN ILINCA, ALEXANDRA 

TĂTARU - Ghicitori geografice” 

137 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

EVOCĂRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

In memoriam,  Ioan Donisă (1929 - 2019) - profesor universitar emerit dr. 

la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alex. Ioan Cuza” din 

Iași / In Memoriam, Ioan Donisă (1929-2019)-Emeritus Professor PHD, 

Faculty of Geography and Geology, Alexandru Ioan Cuza University of 

Iași 

 

Paraschiv Viorel
1
 

 

…în 8 septembrie 2019 ar fi împlinit 90 de ani! O sumă de ani sau un 

numeral frumos al vieții, în general, sau poate un corolar al unei îndelungate și 

rodnice activități academice!  

Ioan Donisă a fost profesorul care a reușit să rămână un factor de 

echilibru în toate clipele vieții sale, un om care a trecut peste momentele 

neplăcute așa cum a crezut el cel mai bine! Poate, de aceea, unii nu l-au înghițit 

pentru că nu a fost un combinator de funcții și onoruri și s-a ținut deoparte de 

cei care făceau și desfăceau totul și în lumea academică mistificând realitățile, 

meritele și valorile – așa cum i-a descris verticalitatea profesorul Nicolae 

Barbu
2
! 

 

 
Foto nr. 1. Promoția1992 împreună cu profesorul Donisă la întâlnirea de 25 de ani  

L-am cunoscut relativ bine pe profesorul Ioan Donisă, iar în  ultimii lui 

ani de viață am devenit colaboratori apropiați, atât la revista ”Repere 

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

2 Barbu, N., ”Profesorul universitar dr. Ioan Donisă, la a 80 – a aniversare” în Analele științifice ale Universității 

”Al. I. Cuza” Iași,tom LV, s.II-c, Geografie. Editura Universității ”Al. I. Cuza” Iași, 2009 
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geografice” cât și la diferitele manifestări aniversare ale geografilor la care ne-

am întâlnit. Promoția mea (1992) a fost una dintre ultimele generații care l-a 

avut invitat pe profesorul Ioan Donisă cu prilejul aniversării a 25 de ani de la 

absolvirea facultății, în septembrie 2017! (foto nr. 1)  

O primă colaborare importantă cu profesorul Donisă a avut loc însă în 

ianuarie 2005 un început de an în care se continuau două aniversări, 150 de ani 

de la înființarea Școlii Normale ”Vasile Lupu” după centenarul primului curs de 

geografie la universitatea ieșeană ținut de conferențiarul Ștefan D. Popescu 

(1904). L-am invitat pe profesorul Donisă, în calitatea mea de director al 

liceului (foto 2), pentru o conferință despre viața și opera geografică a lui Ștefan 

D. Popescu, activitate circumscrisă anului aniversar normalist ieșean și, nu în 

ultimul rând, pentru că personalitatea geografică evocată a fost mai întâi 

profesor de matematică la Școala Normală de băieți ”Vasile Lupu”. Au 

participat la acest eveniment profesori din multe unități liceale ieșene și din 

județ, iar materialul ilustrativ prezentat de profesorul Donisă și donația de carte 

a acestuia către biblioteca liceului ne-a măgulit pe toți cei prezenți. 
 

 
Foto nr 2. Profesorul Donisă oaspetele aniversării a 150 de ani de la înființarea Școlii 

Normale ”Vasile Lupu”, Iași (26 ianuarie 2005) 
  

A fost președintele de onoare al comitetului de redacție al revistei 

geografilor ieșeni ”Repere geografice” și ori de câte ori i-am solicitat implicarea 

editorială sau sfatul său acesta a dat curs rugăminților noastre. Profesorul Ioan 
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Donisă a fost un promotor al proiectelor și legăturilor frățești cu geografii și 

specialiștii din Basarabia (foto nr. 8) și Bucovina de nord. 

În decembrie 2018 i-am înmânat ultima distinție oficială primită de 

profesorul Ioan Donisă Medalia omagială Gheorghe I. Năstase care i-a fost 

decernată de Societatea de Geografie ”Gheorghe Năstase” din Republica 

Moldova pentru merite deosebite în ”menținerea idealului Unirii românilor de 

pe ambele maluri ale Prutului și pentru promovarea operei și meritelor marelui 

profesor universitar basarabean…”
3
 (foto nr. 3) 

 

 
Foto nr. 3. Biblioteca Facultății de Geografie-Geologie a Universității ”Al. I, Cuza” 

 

În 28 decembrie 2018 am îndeplinit o promisiune personală dată 

profesorului Donisă, cu un an în urmă,  și am organizat un ceremonial 

comemorativ la mormântul profesorului Gheorghe I. Năstase, o acțiune înscrisă  

în ”Anul Centenarului”
4
. Am reușit să-l avem din nou printre noi pe profesorul 

Ion Donisă, alături de membrii delegației SGR – Filiala Iași profesorii 

Constantin Gheorghiță, Vasile Papaghiuc, Teodor Epure, Maria Teșu și 

subsemnatul și reprezentanții din Basarabia ai nou înființatei societăți de 

geografie patronate ”spiritual” de marele geograf Gheorghe I. Năstase profesorii 

Gheorghi Niculiță, Serafima Roșcovan, Veronica Guja și Oleg Zaporojanu.  Am 

ascultat în biserica ”Pogorârea Sf. Duh”, ctitoria lui Vasile Lupu din Podgoria 

Copoului, cum  profesorul Donisă cânta cu  vocea lui suavă  ”veșnica 

pomenire” și, mai apoi, cum alături de preotul procesiunii a rostit ”Tatăl 

                                                           
3
 Din referatul de propunere a candidaturii întocmit de autorul articolului și înaintat la Chișinău, iulie 2018 

4
 În 27 martie 2018 conform aceleiași promisiuni am participat cu cca 50 de elevi de liceu și colega mea, prof dr 

Abăstroiu Elena Simona, la comemorarea cu onoruri militare de la mormântul geografului unionist Gheorghe I. 

Năstase, din cimitirul Podgoria Copou. Am fost singurii reprezentanți ai Societății de Geografie din România, 

iar prin grija noastră a fost depusă o coroană de flori ... 
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nostru!” (foto nr. 4). Se vedea cum școala teologică pe care a urmat-o profesorul 

Ioan Donisă în adolescență și-a pus amprenta asupra vocii și educației sale din 

familie acolo pe malul drept al Prutului, la Bivolari. 

 

 
Foto nr. 4. În biserica Mănăstirii din Podgoria Copou (Grădina botanică -28.12.2018) 
 

În februarie 2019, cu prilejul Concursul geografic județean ”Grigore 

Cobâlcescu”,  l-am elogiat și sărbătorit în lipsă pe profesorul-anului
5
 Ioan 

Donisă  (foto 5-6), în anul în care urma să împlinească frumoasa vârstă de 90 de 

ani. Din nefericire profesorul Donisă a fost răpus de o răceală rebelă și nu i-a 

permis acestuia să fie în mijlocul nostru. 

                                                           
5
 Fiecare ediție a concursului sărbătorește o personalitate geografică ieșeană,  pe lângă patronul cunoscut  

Gheorghe Cobâlcescu. 
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Foto 5-6. Afișul și expoziția de carte cu opera științifică a profesorului Ioan Donisă 

*** 

Într-o discreție totală, în 12 mai 2019, Ioan Donisă a trecut în lumea 

umbrelor... De acolo de Sus, credem că, Ioan Donisă poate că va fi călăuzit de 

steaua recunoștinței noastre și va lumina mereu peste timpuri istoria geografiei 

ieșene și românești deopotrivă, domenii în care a avut contribuții științifice 

foarte importante. 

*** 

 

În 25 septembrie 2019 am avut 

prilejul să conduc, la rugămintea 

profesorului Liviu Apostol, o delegație din 

partea Institutului de Geografie și Ecologie 

al Academiei Republicii Moldova compusă 

din doamna director dr. Maria  Nedealcov și 

domnul dr. Petru Bunduc care, împreună cu 

prof. univ. emerit dr. Liviu Apostol, au depus 

la mormântul profesorului univ. emerit dr. 

Ioan Donisă o floare-simbol sădită din 

pământul drag al Basarabiei și o coroană 

comemorativă (foto nr. 7).  
 

Foto nr. 7. Cimitirul Podgoria Copou – Iași 
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*** 

Profesorul Ioan Donisă s-a născut la 10 

septembrie 1929 în Bivolari- județul Iași, sat situat 

pe malul drept al Prutului. După studiile primare în 

satul natal, la doar 13 ani, Ioan Donisă vine la Iași 

unde începe studiile secundare la Seminarul 

Teologic Ortodox ,,Veniamin Costache” (1942-

1948), iar mai apoi urmează cursurile Liceului de 

Băieţi Nr.  2 (Liceul Internat), în perioada 1948-

1950, unde obține bacalaureatul. Se înscrie la  

Facultatea de Geologie și Geografie pe care o 

frecventează în perioada 1950-1954. Obține 

doctoratul în geografie la Universitatea ”Babeș - 

Bolyai” din Cluj (1966), cu teza ”Valea Bistriței. Studiu geomorfologic”, sub 

îndrumarea prof. dr. Tiberiu Morariu. Teza de doctorat a fost publicată în 1968, 

la Editura Academiei, cu titlul ”Geomorfologia văii Bistriței” (vezi foto).  

Cariera didactică începută la universitatea ieșeană, în 1955, continuă cu o 

specializare postuniversitară la Rijksuniversiteit te Gent, în Belgia (1968-1969), 

unde pătrunde în tainele aerofotointerpretării geografice și teledetecţiei, cu 

aplicații în geomorfologie. A urcat, în timp, toate treptele desăvârșirii academice 

devenind profesor  universitar, prin concurs, în 1972. Devine conducător de 

doctorat, în anul 1981, în domeniul geografie fizică și aplicarea teledetecției în 

studiul peisajului geografic. A fost credincios universității ieșene și facultății de 

geografie-geologie unde a activat timp de 56 de ani, între 1955-2011. Între 

1991-1992 a fost  profesor invitat la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din 

Suceava. La 9 decembrie 2005 devine Doctor honoris causa al Universității de 

Stat din Tiraspol, cu sediul în Chişinău – Republica Moldova.  

Pentru modernizarea învăţământului şi cercetării profesorul Ioan Donisă 

a organizat la facultatea ieșeană un laborator de Aerofotointerpretare 

geografică, dotat cu aparatura necesară, pe care l-a transformat apoi în 

laborator de Teledetecţie şi Geoinformatică, dotat cu tehnică de calcul şi 

softurile necesare.  

După  pensionare (1999), profesorul Ioan Donisă, a dovedit aceeași 

vervă și tenacitate care l-a caracterizat pe întreaga durată a carierei sale, 

îndeplinind următoarele activități didactice după cum urmează: 

- 1999-2011, profesor consultant, Departamentul de Geografie, 

Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaşi; 
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- 1999-2001,  profesor invitat, Universitatea ,,Mihail Kogălniceanu” Iaşi; 

- 2006-2008,  profesor invitat, Universitatea de Stat Tiraspol, cu sediul în 

Chişinău, Republica Moldova. 

Preocupările științifice. Profesorul Ioan Donisă a fost captivat de studiul 

proceselor geomorfologice, al teraselor râurilor, cu semnalarea particularităților 

evolutive a celor de pe marginea de est a Carpaților Orientali (1968, 1979), cu 

descifrarea evoluției rețelei hidrografice din aceeași zonă (1965) și susținerea 

ideilor glacizării în modelarea unor nivele ale reliefului Podişului Moldovenesc 

(1986, 1989). Profesorul Ioan Donisă a introdus primul curs de 

Aerofotointerpretare  geografică în învăţământul geografic universitar din 

România, pe care l-a transformat apoi în curs de Teledetecţie. 

Trebuie să arătăm că profesorul și cercetătorul neobosit Ioan Donisă a 

excelat în mai toate domeniile geosistemului și chiar în cele ale 

sociogeosistemului. Amintim și lucrările științifice care  vizează clima, 

hidrografia, pedologia, sau cursul universitar de climatologie editat împreună cu 

doamna profesor Elena Erhan (1974). În cadrul participării sale la manifestări 

științifice o mare atenție a acordat utilizării tehnicilor GIS în interpretarea 

factorilor naturali ai mediului geografic, cum sunt: folosirea tehnicilor GIS în 

aprecierea vitezei de denudație a reliefului (2003), la întocmirea hărții densității 

rețelei hidrografice utilizând pachetul de programe MIPS (1995) ș.a. 
 

 

 
Foto nr. 8. Premierea profesorului Ioan Donisă pentru întreaga activitate academică, în 2017, 

la Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei Republicii Moldova din Chișinău 

(Foto: dr. Maria Nedealcov) 
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Preocupările științifice pe tema studiului peisajului geografic natural a 

fost o direcție de cercetare abordată de profesorul Ioan Donisă, cu articole 

susținute și publicate în Analele Universității ”Al. I. Cuza”, dintre care amintim: 

Peisaje naturale din Carpaţii Orientali la  cursurile internaţionale de vară 

(1973),  Les paysages naturels des Carpathes Orientales (1976),  Peisajul 

geografic în lumina concepţiei sistemice (1979). O finalitate deosebită a 

profesorului Ioan Donisă în acest domeniu științific a fost și îndrumarea unei 

teze de doctorat în cotutelă, a Simonei Niculescu, intitulată Approche 

géographique de la dynamique des paysages du Plateau de Fălticeni 

(Roumanie) par télédétection (2002), la Universitatea Paris IV Sorbonne, co-

îndrumător fiind doamna prof. dr. Micheline Hotyat. 

Profesorul Ioan Donisă este inițiatorul și organizatorul Simpozionului 

Internațional de Sisteme Informaționale Geografice (foto nr. 9)– dezvoltat 

ulterior în parteneriat cu Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași, Institutul de 

Geografie al Academiei de Științe al Republicii Moldova – Chișinău,  

Universitatea Agricolă București, Universitatea Agrară din Moldova - Chișinău 

(1993 – 2013) - şi a coordonat tipărirea volumelor Lucrările Simpozionului 

Internaţional S. I. G.  (15  volume) ca supliment la Analele știinţifice ale 

Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

 
Foto 9. Simpozionul internațional SIG – Iași, octombrie 2017 

 

Un alt domeniu de excelență științifică, dintre cele multe ale profesorului 

Ioan Donisă, a fost cel legat de istoria geografiei naționale și a celei ieșene, în 
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special. Cu energia sa cunoscută profesorul Ioan Donisă a readus în memoria 

cititorilor crâmpeie importante din istoria zbuciumată a învățământului 

geografic ieșean prin articolul ”Retrospectiva geografiei ieșene” (2004).  O 

formă prescurtată a acelui amplu studiu a fost publicat și în revista geografilor 

ieșeni ”Repere geografice” (nr.6/2011 și nr.7/2012). A scris și despre viața și 

opera marilor personalități geografice ale Iașilor, dovedindu-se a fi cel mai 

autorizat și prolific istoriograf al geografiei ieșene din ultimii 50 de ani. 

Începând din 1959, profesorul Ioan Donisă, a fost preocupat să readucă în 

atenția lumii științifice memoria predecesorilor săi. Amintim aici articolele 

publicate în Analele Universității ”Al. I. Cuza” despre viața și opera 

profesorilor ieșeni: Grigore Cobâlcescu (1959 și 1981), Ion Gugiuman (1984), 

Ion Simionescu (1984), Gh. I. Năstase (1986 și 1997), Mihai David (1986 și 

1991), Ion Sîrcu (1987), Nicolae Barbu (2012). Unora dintre personalitățile de 

marcă ale geografiei ieșene le-au fost dedicate volume întregi coordonate de 

profesorul Donisă, amintim pe cele editate cu prilejul centenarului geografiei 

ieșene apărute în anul 2004, respectiv volumele Mihai David. Opere alese editat 

împreună cu Cristian Patriche și cel dedicat lui Ștefan D. Popescu editat 

împreună cu Iulian Stângă. Cu diferite prilejuri au fost omagiate și 

personalitățile geografiei naționale, amintim aici articolele semnate de 

profesorul Ioan Donisă despre: Tiberiu Morariu (1983), George Vâlsan (1986), 

Vintilă Mihăilescu (1990) și Simion Mehedinți (1998).  

Activitatea publicistică.  Profesorul Ioan Donisă a publicat peste 125 de 

articole și 20 de volume de carte științifică, ca singur autor sau în colectiv, 

dintre care amintim: 

- Dicționar geomorfologic cu termeni corespondenți în limbile franceză, 

germană, engleză, rusă (1974); 

-  Cursul de climatologie a R.S.R. (1974); 

-  Aerofotointerpretare geografică (1980); 

-   Geografia României - volumele I-IV, Editura Academiei, Bucureşti 

(apărute între 1983-1992); 

-   Paleogeografia  Cuaternarului (1993); 

-  Dicționar explicativ de Teledetecție și Sisteme Informaționale 

Geografice (1998); 

- Bibliografie geografică ieșeană (2013); 

-   8 manuale de liceu, din care două tipărite și în limbile maghiară și 

germană.  
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Volumul Bibliografie geografică ieșeană, 

apărut în anul 2013 la Editura Universității ”Al. 

I. Cuza” din Iași, este ultima mare realizare 

științifică a profesorului Ioan Donisă. După o 

îndelungată, laborioasă și cuprinzătoare 

activitate de cercetare și inventariere a 

lucrărilor științifice geografice elaborate sub 

”tavanul” luminos academic ieșean domnul 

profesor Ioan Donisă a făcut ”ordine”. 

Lucrarea sa oglindeşte activitatea creatoare în 

domeniul geografiei desfăşurată începând cu 

sfârșitul secolului al XIX-lea și, apoi, pe 

parcursul evoluției tumultoase a acestei științe, 

pornind de  la catedra de pedagogie geografică 

(1904) până la facultatea actuală sub egida Universităţii ”Al.I. Cuza” din Iaşi. 

Este prezentat și un istoric riguros al studiului și predării geografiei, mai întâi la 

Universitatea Mihăileană, continuat apoi la Universitatea ”Cuza-Vodă” și la 

actuala Universitate ”Al. I. Cuza”, cu noua sa configurație a studiilor superioare. 

În lucrare, în cele 31 de capitole, sunt inventariate publicaţiile și contribuțiile 

științifice ale geografilor care au activat în cadrul şi în preajma universităţii 

ieșene, materializate prin: teze de doctorat, cărţi de autor și în colaborare, studii 

și cercetări, articole academice, didactică, proiecte de cercetare finalizate, 

manuale școlare, recenzii etc. Cele peste 600 de pagini ale volumului au fost 

ordonate riguros, dovedind o mare capacitate de sinteză, clasificând pe domenii 

și subdomenii geografice bibliografia parcursă, astfel încât utilitatea lucrării să 

fie cât mai mare. Anexele volumului vin să completeze o realizare de marcă a 

domnului profesorul Ioan Donisă, preocupat responsabil de trecutul și viitorul 

geografiei ieșene. 

 Crezul său de cercetător angajat este confirmat și de poziția de director în 

cadrul proiectelor de cercetare în numeroase granturi câștigate cu finanțări: 

Atlasul geografic informatizat al Moldovei, Atlasul Informatizat al Moldovei, 

partea a II-a - județele, Model de Sistem Informațional Geografic  pentru 

documentarea organizării teritoriului. Județul Botoșani. 

Premii și medalii obținute de-a lungul carierei universitare 

- Premiul al III-lea al Ministerului Învățământului pentru lucrarea științifică 

”Aspecte din evoluția prepliocenică a văii Bistriței” (1966); 

- Profesor universitar evidențiat (1980); 
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- Profesor emeritus al Universității ”Al. I. Cuza” din Iași (2010); 

- Medalia omagială ”Gheorghe I. Năstase” decernată de Societatea de 

geografie ”Gh. I. Năstase” din Republica Moldova (2018). 

Funcții administrative îndeplinite 

- Prodecan (1977-1981) și decan (1981-1989) al Facultății de Biologie – 

Geografie - Geologie, șef de catedră (1992-96) al Facultății de Geografie – 

Geologie; 

- Membru al Consiliului științific al Institutului de Geografie al Academiei 

Române, între 1983-1992;  

- Membru al Comisiei de Geografie din cadrul Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), 

între 1990–1995;    

- Membru al Comisiei de atestate a titlurilor științifice și a gradelor 

didactice, între 1991-1994;  

- Redactor șef al Analelor științifice ale Universității Iași - secțiunea II b, 

geol.- geogr. (1977-1989) și secțiunea II.c, geogr., între 1990-2002; 

-  Membru al Comisiei Științifice de Specialitate a Institutului de Geografie 

și Ecologie al Academiei Republicii Moldova, între 1997-2004. 

Proiecte internaționale:  

- schimb de experiență la Universitatea ”Marie Sklodowska - Curie” din 

Lublin – Polonia (1962);  

- organizarea şi conducerea excursiilor de documentare geografică pentru 

cadrele didactice şi studenţii de la universităţile din Gand şi Liège – Belgia, în 

anii 1970 și 1972; 

-  Colocviul  Franco-Român de Geografie la Aix en Provence (1977); 

-   participarea la Jubileul Ernst Haeckel la Universitatea din Jena – 

Germania (1986); 

-  Schimb de experiență cu profesorii și studenții ieșeni la Universitatea din 

Lublin (1988) și Institutul Pedagogic din Tiraspol (1989-1991). 

 În 1988, profesorul Ioan Donisă a organizat cercetarea în teren şi a 

elaborat capitolele de geografie fizică din teza de masterat Implantation 

humaine et milieu naturel dans le district de Iasi, Roumanie, întocmită de 

Sylvie Bessinton de la Université d’Aix Marseille II, Franţa.  

Activitatea în cadrul S.G.R. Profesorul Ioan Donisă a îndeplinit funcția 

de vicepreședinte a Societății de Geografie din România (1991-1995). În 1992, 

profesorul Ioan Donisă a fost președintele Comitetului de organizare la cel de-

al III-lea Congres Naţional de Geografie al S.G.R., desfășurat la Facultatea  de 
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Geografie și Geologie din Iași, cu participarea unor geografi din Republica 

Moldova.  La  același congres profesorul Ioan Donisă a făcut parte din 

Comitetul de onoare al manifestării științifice.  

De asemenea, profesorul Ioan Donisă a fost și președintele Filialei Iași a 

S.G.R. A colaborat la revista ”Terra” cu articole științifice variate, dintre care 

amintim: ”Orașul Gand (Gent) - inima Flandrei”(1971), ”Mihai David, 100 de 

ani de la naștere” (1986), ”O nouă etapă în teledetecția satelitară”(1986), 

”Spațio-temporalitatea sistemului geografic și organizarea spațiului 

geografic”(1989). Începând din anul 2014, profesorul Ioan Donisă a devenit 

Președinte de onoare al revistei ”Repere geografice”, editată de Societatea de 

Geografie din România – Filiala Iași, cu apariții bianuale. 
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Ioan  Șandru (1913-2010), Profesor universitar emerit doctor docent al 

Universității ”Al. I. Cuza” Iași / Ioan Șandru (1913-2010) Emeritus 

Professor, PhD, Al. I, Cuza University of Iași 

 

Paraschiv Viorel
6
, Albăstroiu Elena - Simona

7
 

 

Ioan Șandru s-a născut la 22 iulie 1913 în 

fosta comună de graniță Poiana Sărată (pe teritoriul 

actual al Județului Bacău), într-o familie de 

transilvăneni.  

A absolvit școala primară în satul natal, apoi 

a urmat cursurile gimnaziale la Sf. Gheorghe și Tg. 

Secuiesc, iar studiile liceale le-a urmat în 

Gheorgheni și Brașov, unde obține bacalaureatul la 

Liceul ”Ioan Meșotă”. 

Între anii 1932-1936 a frecventat cursurile 

Facultății de Litere a Universității din București, numărându-se între licențiații 

cu rezultate foarte bune. În anul  1934 consătenii săi din Poiana Sărată care 

participau la o conferință a profesorului  Simion Mehedinți, i-au solicitat 

acestuia să încredințeze unui student din localitate un studiu geografic ca lucrare 

de licență, cu tema „Valea Oituzului”, cu scopul de a sprijini reconstrucția 

satelor de pe vale. Simion Mehedinți i-a încredințat tema studentului său Ioan 

Șandru și s-a preocupat de îndrumarea acestuia, între 1934–1936. Studiul a fost 

realizat în două etape: în prima etapă  Ioan Șandru a elaborat studiul satelor de 

pe valea Oituzului sub îndrumarea prof. Simion Mehedinți ca teză de licență 

(susținută în 1936), în a doua etapă sub îndrumarea profesorilor Gh. I. Năstase 

și Vintilă Mihăilescu studiul s-a extins asupra așezărilor rurale și urbane din 

Depresiunea Onești-Bacău ca teză de doctorat susținută în 1949, cu calificativul 

maxim. Pe durata studiilor universitare Ioan Șandru s-a bucurat de  îndrumarea 

tuturor numelor mari ale geografiei românești din acea periaodă, așa cum au fost  

profesorii Simion Mehedinți, C. C. Giurescu, Vintilă Mihăilescu, Gh. I. Năstase  

                                                           
6
 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 11. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 
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și Constantin Brătescu, beneficiind de o susținută fundamentare științifică pe 

principiul istorismului în geografia umană.   

Între 1937 - 1943 Ioan Șandru a funcționat ca profesor de geografie la 

Liceul de băieți ”Eudoxiu Hurmuzache” din Rădăuți, unde a primit calificative 

profesionale maxime. 

Carieră profesională universitară. În 1943 Ioan Șandru s-a transferat 

ca asistent–doctorand la Universitatea din Iași, în catedra de Geografie umană 

creată de profesorul Gh. I. Năstase. În 1949 obține doctoratul în geografie la 

Universitatea  din București cu calificativul „foarte bine cu distincție”, avându-l 

conducător pe profesorul Vintilă Mihăilescu. Urmează toate gradele didactice la 

Universitatea  „Al. I. Cuza ” din Iași : șef de lucrări (1949), conferențiar (1951), 

profesor (1957) ; în 1957 devine șef de catedră, iar din 1963 conducător  

științific de doctorat în geografie economică, prorector  (între 1956–1972) 

calitate care i-a permis să decidă mutarea facultății de biologie-geologie-

geografie în noul corp de clădire mai spațios ce a fost construit (corpul B 

actual).  Fiind vorbitor de limbă maghiară a predat cursuri de geografie la 

Universitatea „Kosuth Layos” din Debrecen (1970), ca profesor invitat. Această 

ascensiune în ierarhia universitară a fost rezultatul unei munci perseverente, cu 

pasiune, împlinită cu contribuții științifice și practice de valoare deosebită, dar 

specifice adaptării la cerințele regimului politic comunist.  

A predat studenților cursurile Geografia generală, umană și economică, 

Geografia umană și economică a României, Geografia economică și politică, 

Geografia economică a lumii, Geografia economică a României ș.a. – insuflând 

multor generații pasiunea pentru studiu, atrăgându-i definitiv spre acest 

interesant domeniu al cunoașterii prin conținutul riguros științific al prelegerilor, 

prin cursurile universitare, manualele școlare și alte lucrări documentate pe care 

le-a elaborat și editat, dar și prin bunătatea și naturalețea care l-au caracterizat și 

pe care le-a manifestat în toate împrejurările. În cadrul cercetărilor sale de 

geografie umană Ioan Șandru a acordat o atenție deosebită aşezărilor urbane, 

având contribuții importante și în: geografia industriei, geografia  agriculturii, 

geografia căilor de comunicaţie şi transporturilor şi geografia turismului. S-a 

preocupat de metodologia modernă (cantitativă) aplicată în geografie, de 

direcţiile de cercetare în geografia mondială şi românească, de rolul geografiei 

în dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei în România, de modul în care România prin 

cercetările geografice este privită şi descrisă în lume. A popularizat în ţară  

mesajele ştiinţifice ale congreselor mondiale de geografie, consideraţiile 

geografice despre ţările şi locurile vizitate, dar şi viaţa şi opera unor mari 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosuth_Layos&action=edit&redlink=1
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personalităţi ale geografiei mondiale. În domeniul geografiei urbane sunt 

cunoscute studiile făcute asupra unor oraşe (amintim Tg. Ocna, Bacău, Rădăuţi, 

Iaşi, Huşi, Paşcani, Predeal, Oneşti, Slănic Moldova, Galaţi, Brăila şi oraşele 

litoralului românesc al Mării Negre) în care s-au făcut referiri la evoluţia 

populaţiei, a organizării spaţiale şi funcţionale, a sistematizării şi a dezvoltării 

infrastructurii edilitar-urbanistice.  

Profesorul Ioan Șandru a avut un bilanț impresionant al activității 

științifice științifice, care încununează o carieră universitară rodnică: peste 200 

de lucrări științifice, 150 conferințe și comunicări științifice în țară și străinătate, 

16 diplome și medalii acordate de prestigioase instituții din România și din 

străinătate, îndrumarea a 38 de teze de doctorat (dintre care 3 ale unor 

cercetători din state comuniste apropiate doctrinei politice unice românești).  

Profesorul Ioan Șandru ”a fost și rămâne un exemplu de independență a 

spiritului, de profunzime și longevitate științifică, dar și de implicare totală în 

viața academică ieșeană și națională”. Îi aparțin în mare măsură o serie de 

acțiuni meritorii pe care le-a îndeplinit în lunga sa carieră: din 1956 devine 

membru al comitetului de redacție al Analelor Științifice ale Universității „Al. I. 

Cuza” Iași, între 1956-2003 este membru al comitetelor de redacție ale 

revistelor Natura și Terra, membru în Comitetul Național de Geografie (1957-

1973), membru în  Asociația Internațională de Geografie (Rio de Janeiro, 

1956), membru corespondent în Comisia a XI-a „Geografia în școală” a Uniunii 

Internaționale de Geografie. 
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Complexul carstic Topolnița – Epuran / Topolnița - Epuran Karst 

Complex 

 
Grecu Marilena Violeta

8
  

 

 

Rezumat: Complexul carstic „Topolnița - Epuran” și Cheile Topolniței au fost 

declarate rezervație naturală, fiind inclusă în perimetrul parcului natural - Geoparcul Platoului 

Mehedinți. 

Peștera are o lungime totală de 24,5 km (dintre care doar 11 km explorați) ocupând 

locul al doilea  din punct de vedere al lungimii în România, iar în lume locul al 16-lea. Din 

punct de vedere carstic în cadrul peșterii Topolnița s-au conservat formațiuni fosiliere unice 

în lume: reţeaua subterană (săli, galerii, diaclaze, puțuri), cavernamentul gigantic, forme de 

excavare și speleoteme enorme. În peștera Topolnița se pot analiza cu succes toate stadiile de 

evoluție ale unei peșteri, de la acțiunea de săpare a apei și până la aceea de colmatare prin 

prăbușiri și stalagmitări.  

Cuvinte-cheie: endocarst, stalagmite, stalactite, galerii, peșteră. 

 

Abstract: Topolnița – Epuran karst complex and Topolniţa Gorges have been 

declared a nature reserve, being included in the perimeter of the natural park – Mehedinți 

Plateau Geopark. The cave has a total length of 24.5 km (of which only 11 km explored), 

occupying the second place in terms of length in Romania, and the 16
th

 place in the world. 

From the karst point of view fossil formations unique in the world have been preserved 

within Topolnița cave: the underground network (halls, galleries, diaclases, wells), the 

gigantic cave, excavation forms and huge speleothems. All the stages of a cave evolution can 

be successfully analyzed within Topolnița cave, from the action of water digging to that of 

clogging through collapses and stalagmites. 

 Keywords: endocarst, stalagmites, stalactites, galleries, cave. 

 

 

Complexul carstic „Topolnița - Epuran” și Cheile Topolniței au fost declarate 

rezervație naturală, amplasată la o altitudine de 400-600 m și o suprafață 

cuprinsăîn fondul forestier de 56,7 ha. Este inclus în perimetrul parcului natural- 

Geoparcul Platoul Mehedinți,  alături de  mai multe arii naturale protejate, 

printre care: Complexul carstic de la Ponoarele, Pădurea cu liliac Ponoarele, 

Cheile Coșuștei, Cornetul Babelor și Cerboanei, Cornetul Bălții, Cornetul  

Topolniței, Izvorul și stâncăriile de la Cămana, Pereții calcaroși de la Izvoarele 

Coșuștei, Pădurea Drăghiceanu, Pădurea Borovăț, Tufărișurile mediteraneene  

de la Isverna,  Pădurea Gorganu, Tufărișurile mediteraneene de la Obârșia 

Cloșani, Peștera Isverna. 
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Geoparcul Platoul Mehedinți este o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a V-a IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea 

Naturii - parc natural), situat pe teritoriul administrativ al județelor Gorj (5%) 

și Mehedinți (95%). Aria naturală cu o suprafață de 106,50 hectare se află în 

partea sud-vestică a României și cea nordică a județului Mehedinți, încadrată 

între Munții Mehedinți și Piemontul Getic, în apropierea drumului 

național DN6. Geoparcul Platoul Mehedinți a fost declarat arie protejată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) și reprezintă o zonă 

deluroasă (cu un statut special datorită gradului destul de ridicat de locuire): 

înălțimi joase și domoale constituite din șisturi 

cristaline și calcare atribuite Jurasicului, 

cu chei,văi, doline, lapiezuri, peșteri, păduri,  

pajiști și fânețe, cu floră și faună specifică Podișului Mehedinți. 

Peștera Topolnița este situată în partea centrală a Podișului Mehedinți, 

între localitățile Cireșu și Marga, la aproximativ 35 kilometri nord de Drobeta 

Turnu Severin, actualmente este închisă din cauza accesului dificil pe culoarele 

sectoarelor subacvatice. Fiind declarată rezervație speologică și monument al 

naturii, peștera face parte din complexul carstic  „Topolnița – Epuran”- două 

peșteri  dezvoltate în Cornetul Prosecului, legate prin șase galerii care nu au fost 

încă explorate. 

În peștera Topolnița s-au descoperit urme care atestă prezența umană încă 

din neolitic. Menționată încă din anul 1880 de către V. Dumitrescu sub numele 

de Peștera Mapului sau Tunelul lui 

Marga, peștera Topolnița a fost 

prima oară explorată 

de  profesorul Sever Popescu din 

Drobeta Turnu Severin, care în 

anul 1956 a descoperit „Culcușul 

Vidrelor”. În anul 1962 

specialiștii din cadrul  Institutului 

de Speologie „Emil Racoviță” al 

Academiei Române, au început o 

explorare sistematică a peșterii. 

Peștera ocupă al doilea loc 

din punct de vedere al lungimii, 

din România, iar în lume ocupă 

locul al 16-lea. Are o lungime 

totală de 24,5 km, dintre care, în 

prezent sunt doar 11 km  explorați.

 Este o peșteră compusă din galerii de dimensiuni gigantice cu forme 

endocarstice unicat din punct de vedere științific și peisagistic, cu o rețea de 

Foto. 1. Coloane de calcit 
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galerii dispuse pe patru niveluri: două fosile, unul subfosil și celălalt activ 

(foto.1) 

Peștera are cinci zone de acces: gura Prosacului (cu un portal 

impresionant de 67 metri înălţime), Gura lui Ciocârlie, intrarea cunoscută sub 

numele de Peştera Femeii- deschidere situată la aproximativ 85 m deasupra 

nivelului actual de curgere al Topolniței, şi cele două deschideri de la Găurinţi. 

Râul Topolnița pătrunde în subteran prin Gura Prosaculuişi iese prin Gura lui 

Ciocârlie, după ce primește apele pâraielor Ponoranți şi Găurinți.  

În interiorul peșterii se remarcă trei sectoare legate între ele: sectorul Peștera 

Femeii, sectorul Sohodol (sau Găurinți) şi sectorul propriu-zis al 

PeșteriiTopolnița, format dintr-o rețea centrală de culoare, din care pornesc trei 

galerii mari: Racoviță, Murgoci și Prosacului. Galeria Emil Racoviță, cea mai 

impresionantă formațiune speologică din Carpați, este cea mai lungă galerie a 

peșterii, având 1.570 metri. Este 

ornamentată cu formațiuni bizare 

spectaculoase de calcit, de tip 

coloană sau lumânare, cum sunt 

Pădurea de Lumânări sau Lacul de 

cleștar (foto.2), Marea lumânare, 

Marele dom stalagmitic, Culoarul 

Suspendat, Culoarul Staicu, Sala 

Confluentelor, Culoarul Răsucit, 

Culoarul Speranței - de asemenea 

bogat în concrețiuni stalagmitice.  

Din punct de vedere carstic, 

aici sunt conservate formațiuni fosiliere unice în lume. 

Culoarul Verde marchează intrarea în sectorul Peșterii Topolnița, un sector 

format dintr-o rețea complexă de culoare și săli: Sala Guano, Culoarul C.N. 

Ionescu, Culoarul dintre Săli, Sala Mare, Culoarul Uriașilor, Culoarul cu Pripor 

- cu multe stalagmite. Sectorul Peștera Femeii este alcătuit din mai multe 

culoare - Liliecilor, Coloanelor, Drept, Vetrelor, parțialafectate de vizitatori şi 

de curenții de aer. Galeria Murgoci, având o lungime de peste 1200 m, este 

lipsită de concrețiuniși are cele două capete închise cu sifoane. Sectorul Sohodol 

este format din culoare fosile, subfosile si active: Culoarul cu Spirală, Culoarul 

cu Marmită, Culoarul cu Săritori, Culoarul Surprizelor, Culoarul cu Diaclaze, 

Culoarul Faliilor ș.a. Topolnița este o peșteră caldă, cu temperaturi cuprinse 

între 8,2
0
-10,8

0
C. Curenții de aer se simt foarte puternic datorită celor cinci 

deschizături. Intrarea și ieșirea din peșteră se realizează printr-o galerie cu o 

lungime de 450 m sau un suitor pe circa 90 m diferență de nivel, echipat cu 

ascensoare. 

Foto.2. Galeria E. Racoviță  

   ,,Lacul de cleștar” 
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Din punct de vedere carstic, în cadrul peșterii Topolnița s-au conservat 

formaţiuni fosiliere unice în 

lume. Peştera este 

impresionantă prin 

speleotemele enorme, 

cavernamentul gigantic, cursul 

subteran de apă şi colonia 

numeroasă de lilieci. Această 

peşteră adăposteşte numeroase 

lacuri, formaţiuni 

spectaculoase de stalactite şi 

stalagmite, însoţite de o mare 

diversitate de forme şi culori 

din calcit, abisuri, sectoare 

subacvatice, labirinturi, torenţi şi 

cascade. Peștera este închisă turismului și nu poate fi vizitată decât cu aprobarea 

Comisiei Patrimoniului Speologic din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor. Este o peșteră gigantică, insuficient exploatată, de tip compus, 

ramificată, suborizontală, dezvoltată pe un sistem de diaclaze și fracturi. În 

peșteraTopolnița se pot analiza cu succes toate stadiile de evoluție ale unei 

peșteri, de la acțiunea de săpare a apei şi până la aceea de colmatare prin 

prăbușiri și stalagmitări.  

În exteriorul peșterii crește laleaua pestriță (Fritillaria montana), 

considerată monument al naturii. 

Peștera Epuran - unul din obiectivele speologice foarte importante din 

România și renumită pe plan internaţional, se află în apropierea 

localității Jupănești (comuna Cireșu), în Podișul Mehedinți, pe cursul râului 

Ponorat, la 30 de km de Drobeta Turnu 

-Severin. 

Este situată la o altitudine de 425 metri 

și  dispune de 3 km lungime, cu galerii 

suprapuse pe două etaje, cu numeroase 

săli și ramificații, precum Sala 

Cavourilor, Galeria cu bazine, 

Strâmtoarea Speranței, Sala dintre 

Strâmtori, Sala Blocurilor uriașe, Sala 

Prăbușirilor, Catacomba Înămolită,  

Galeria Plăcilor de Nămol, Feeria 

Apelor (foto.4). 

Se remarcă Sala Urșilor (60 m²), bogată în schelete de urs, cristalizate în calcit, 

pe planșeu (foto. 5) și Galeria Comorilor care relevă o deosebită varietate și 

frumusețe de siluete concreționare. Valoarea sa constă în dimensiunile foarte 

mari ale componentelor reţelei subterane (săli, galerii, diaclaze, puțuri), forme 

Foto.4. Peștera  Epuran - 

,,Pădure” de coloane fine 

Foto. 3.Poarta de ieșire din Peștera Topolnița 
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de excavare și speleoteme rare, 

deosebite, fragile şi de o mare 

frumuseţe (unice pentru România), 

prezența coloniilor de lilieci, stare de 

conservare foarte bună. 

În peștera Epuran au fost semnalate 

speciile de interes conservativ de 

chiroptere: Miniopterus schreibersii, 

Rhinolophus blasii. Peștera Epuran 

reprezintă partea cea mai de nord a 

complexului  carstic Topolnița. 

Concluzii: Locurile descrise au un 

potențial de explorare extrem de ridicat și o stare bună de conservare și pot 

constitui pe termen mediu un potențial natural exploatabil prin turism științific 

și cultural. 
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Sistemul de modelare eolian. Relieful deșerturilor / 

Wind modeling system. Desert relief 
 

 

Simu Alexandru
9
 

 

 
Rezumat: Relieful creat de acțiunea concentrată a vântului, în zonele deșertice, pe întregul 

teritoriu al globului este variat morfologic și morfometric. De-a lungul timpului, geografii, geologii, 

biologii și alți, au studiat și analizat formele de relief pentru a explica modul în care factorii exogeni 

au contribuit la modelarea lor. În prezent, din cauza schimbărilor climatice, observăm o creștere a 

uscăciunii climatice și, prin urmare, o extindere a regiunilor în care vor fi combătute astfel de forme 

de relief. 

Cuvinte cheie: fluaj, prăbuşire mecanică, yardang, modelare eoliană 

 

Abstract: The relief created by the concentrated action of the wind, in the desert areas, 

throughout thewhole of the globe is varied morphologically and morphometrically. Over time, 

geographers, geologists, biologists and others, studied and analyzed the landforms in order to explain 

how exogenous factors have contributed to their modeling. At present, due to climate change, we are 

seeing an increase in climate drying and, therefore, an extension of the regions where such relief 

forms will be countered. 

Keywords: creep, mechanical breakdown, yardang, sand, wind modeling 

 

Introducere. Deșerturile (fig. nr. 1) reprezintă areale uriașe situate între 5° 

și 45° latitudine nordică și sudică, în care temperatura aerului atinge valori 

deosebit de ridicate sau coborâte, valori ce determină amplitudini ridicate, cu 

precipitații foarte reduse cantitativ (sub 250 mm) și inegal distribuite în decursul 

unui an și cu vânturi uscate ce bat predominant dinspre tropice spre latitudinile 

coborâte [10]. În același timp se remarcă lipsa aproape totală a covorului vegetal

                                                           
9
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E-mail: allexa_simu2011@yahoo.com 

 

Fig. nr. 1. Repartiția marilor deșerturilor la nivel terestru 
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și prezența formelor erozive create de acțiunea erozivă a vântului, insolației și în 

maică măsură a pluviodenudării. În prezent suprafața ocupată de deșerturi la 

nivel planetar depășește 1/3 și crește an de an, datorită acțiunii nesăbuite ale 

omului. 

După gradul de uscăciune deșerturile pot fi clasificate astfel: 

1) Deșerturi hiperaride (4%): Atacama, TaklaMakan, Afar etc. 

2) Deșerturi aride (15%): Sahara, Nefud, Rub’Al Khali, Thar etc. 

3) Deșerturi semiaride (16%): Gibson, Victoria, Mojaveetc. 

După cum constatăm, procentual, suprafețele deșertice la nivel planetar 

ocupă cca. 35% din suprafața uscatului terestru [10][11]. În același timp, din 

punct de vedere altimetric sunt distribuite în cea mai mare parte la înălțimi 

cuprinse între 300 m și 800 m, iar unele areale ocupând vaste depresiuni, 

podișuri intramontane cu înălțime medie și munți insulari (Ahagar, Tibesti etc). 

I. Agenții și condițiilenecesare producerii fenomenului eroziv 

Modelarea subaeriană a deșerturilor se realizează prin intermediul vântului, 

ca agent principal, în următoarele condiții: 

a) Raportul dintre ariile ciclonice și cele anticiclonice, determină apariția 

zonelor de convergență barică și implicit a gradienților barici care pun în 

mișcare masele de aer [5], ce dau naștere vânturilor. De altfel regimul eolian, 

este caracterizat de viteza, direcția dominantă, durata în timp și frecvența cu 

care se manifestă și reprezintă principalul factor modelator în arealele unde 

suprafața nu este sau este foarte puțin protejată de covor vegetal. Vitezele atinse 

de masele de aer, în zonele deșertice variază între 10 și 100 km/h și au o direcție 

constantă, perioade foarte îndelungate de timp. Modificări în ceea ce privește 

aspectul reliefului eolian, se realizează numai în condițiile în care viteza cu care 

bate vântul depășește 30 km/h, cu durată ce depășește 3 – 4 zile, iar frecvența de 

producere este considerabilă (25%-35%). Atunci când se manifestă, vântul 

determină scăderea masivă a umidității în arealele unde acționează (sub 10%) și 

creșterea semnificativă a temperaturii locale cu 20℃ - 30℃ [3]. Asocierea celor 

două tipuri barice, determină formarea de vânturi catabatice, ce conduc la 

apariția arealelor cu caracter deșertic. 

Vânturile dominante care realizează modelarea reliefului din zonele semi 

deșertice și deșertice sunt alizeele. Local aceste vânturi, au numeroase denumiri. 

Cele mai cunoscute sunt: 

a) Sirocco, este un vânt cald și uscat ce acționează în Sahara de nord [2] și 

bate dinspre maximul barometric tropical spre Marea Mediterană atunci când 

aici este poziționată o arie ciclonică. Numele său derivă din italianul Scirocco, 

preluat din limba arabă – vânt cald. 

b) Harmattan-ul, reprezintă denumirea locală (haramata) a alizeului [1]. 

Acționează în Africa Occidentală, în timpul sezonului uscat (noiembrie-martie), 

iar efectele sale se observă până în Golful Guineei. Vântul este rece și uscat. 

Atunci când acționează, transportă cantități mari de nisip fin (0,5-1,00 microni), 
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ce produc furtuni de nisip ce determină scăderea vizibilității, de multe ori zile la 

rând.  
c) Hamsinul/Khamsin, acționează din Egipt și până în Israel [3]. 

Denumirea derivă din arabul sharkiyya, care înseamnă „cincizeci”, pentru că 

acționează sporadic, într-un interval de cincizeci de zile, pe perioada primăverii 

(aprilie-mai) și uneori toamna, când determină furtuni de nisip însoțite de 

scăderea umidității și creșterea temperaturii la peste 45̊ C. 

d) Haboob-ul, reprezintă vântul ce duce la formarea unor intense furtuni de 

nisip și praf [4]. Denumirea provine din arabă (habb) și înseamnă furtună. Este 

frecvent întâlnit în Sudan unde durata acestor furtuni este de 3-4 ore. Asemeni 

celorlalte furtuni africane și Haboob-ul își are originea în aria anticiclonică 

tropicală deplasată mult spre nord, ce face loc unei arii de joasă presiune situată 

peste Deșertul Sahara. În acest mod el interacționând cu aerul mai rece și umed 

aflat deasupra Golfului Guineei, care avansează spre nord împinsă de „musonul 

african”, aducând în final umiditate în Sahel [5]. 

e) Shamal-ul, este un vânt ce bate din direcția nord-vest și acționează în 

nordul Peninsulei Arabia (Irak, Arabia Saudită, Kuweit) pe timpul verii, având 

viteze mari pe timp de zi și mai mici noaptea. Producerea sa este generată de 

maximul barometric impus de aria montană din estul și sud-estul Anatoliei, pe 

de o parte și minima din zona Golfului Persic[5]. 
f) Sukhovey-ul, bate pe timpul verii boreale în zonele deșertice și semi-

deșertice din jurul Mării Caspice [5]. Originea s-a este legată de deplasarea 

sezonieră a arealelor anticiclonice și ciclonice, fiind o prelungire a maselor de 

aer tropicale. Provoacă uscăciune și creșterea temperaturii locale. 

g) Simoon/Garmsil/Samyeli sau Berg se referă la vânturi cu caracter 

catabatic ce bat în Asia Centrală, coborând de pe pantele abrupte ale catenelor 

montane Karakorum, Hindukus spre Deșertul Luth și Kopet Dag sau TianShan, 

spre Kara-Kum și Kîzîl-Kum. Ultimul fiind specific zonei Capului (Africa de 

Sud) [6]. 

b) Precipitațiile sunt reduse cantitativ, practic ele sunt cuprinse între 

300mm/an și mai puțin de 100 mm. Nu se poate vorbi de un real sezon umed, 

cea mai mare parte a precipitațiilor producându-se în timpul verii emisferei 

respective, dar și în timpul iernii (orientul apropiat,, sud-vestul Australiei, 

SUA). În foarte multe regiuni se constată existența unor averse ce sunt 

distribuite inegal în decursul unui an și de aceea fenomenul de uscăciune este 

accentuat, umiditatea relativă fiind mai mică de 40% – 50%.De altfel umiditatea 

scăzută favorizează înregistrarea unor valori termice accentuate. 

c) Temperaturile diurne și nocturne,deosebit de ridicate pe timpul zilei (50̊ 

C - 70̊ C, în Sahara la nivelul solului) și apropiate de 0̊ C și negative în 

deșerturile temperate (-35̊ C în Gobi) [10], favorizează amplitudini termice 

mari, caredetermină producerea fenomenul de dezagregare mecanică. 

d) Vegetația, lipsește sau este foarte sărăcăcioasă (cactee, ierburi de stepă 

deșertică), fiind adaptată la condițiile locale. Asociațiile floristice, au un număr 
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redus de specii și indivizi, repartizați pe suprafețe uriașe și cu mare 

discontinuitate. Din acest motiv, aceasta nu oferă solului și rocilor protecția 

necesară. 

II. Procese geomorfologice 

În general acțiunea morfogenetică a vântului se realizează prin intermediul 

deflației, coroziunii și acumulării, care reprezintă procesele predominante. Lor, 

li-se adaugă și alte procese și factori modelatori. Modul în care se manifestă 

acestea depinde de dinamica lor, dar și de condițiile locale (alcătuirea litologică 

a rocii, umiditate, desfășurarea lanțurilor montane etc). 

A. Principalele procese morfogenetice sunt deflația și coraziunea 

1)  Deflația, reprezintă procesul de spulberare și sortare granulometrică a 

particulelor de praf și nisip aflate la suprafață. Acțiunea erozivă a vântului duce 

la erodarea solului, eliminarea compușilor biotici și va determina modificări în 

structura solurilor.  

Dimensiunea granulometrică variază între 2 mm și 0,063 mm. Se 

estimează că între 130 și 800 megatone de material este spulberat anual de pe 

continente prin deflație, iar Sahara contribuie singură cu 60 - 200 megatone de 

praf [5]. Deflația este un proces concentrat spațial și temporar. Chiar în 

regiunile aride el este restrâns la zone de favorabilitate. O mare parte din 

materialul deflat în fiecare an este transportat în timpul marilor furtuni de praf 

care de obicei țin câteva zile. 

2) Coraziunea, este specifică suprafețelor care nu sunt acoperite de 

vegetație și sunt permanent expuse acțiunii vânturilor puternice și frecvente. 

Aici se manifestă acțiunea de lovire a rocilor sau ale altor suprafețe de către 

particulele transportate de vânt. Ea se resimte mai ales în vecinătatea solului, 

deoarece încărcătura de nisip este aici maximă. La peste 2 m de suprafață 

coraziunea devenind aproape nulă. Aceste particule de nisip, atunci când 

întâlnesc un obstacol (de regulă o rocă expusă vântului), îl izbesc în mod 

repetat, determinând în acest mod slăbirea coeziunii rocii respective. 

B. Transportul materialelor  

Procesul de transport al materialelor erodate (fig. nr. 2) și neconsolidate în 

funcție de granulometria acestora se realizează prin: salturi, târâre și sub forma 

suspensiilor[5][7]. Acesta depinde de viteza curentului aerian, astfel încât la 

final impune ritmul eroziunii și acumulărilor. 

a) Saltația/salturile 

Majoritatea particulelor ce acționează asupra suprafeței subiacente sunt 

deplasate de vânt în acest fel. Particulele fine cu dimensiuni cuprinse între 20 și 

70 µm [7] sunt ridicate în aer și aruncate orizontal chiar în afara suprafeței [8] și 

apoi coborâte. Acest proces se repetă atâta timp cât vântul are viteze de peste 

16m/s.Datorită vitezei vântului, aceste particule se deplasează pe o distanță de 

aproape patru ori mai mare decât dacă ar fi ridicate la înălțime (zeci, sute de 

metri). Pe măsură ce aterizează, se ridică de pe suprafață și antrenează în 

deplasând alte boabe de nisip, care apoi trec prin același proces de deplasare. 
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Aproximativ 95% din volumul de material ce este transportat de vânt, se 

realizează prin saltație. 

b) Suspensia 

Particule foarte fine de silt, argilă (0,0063 - 15µm) și chiar nisip (20-25µm) 

pot fi ridicate în vânt și transportate foarte departe, unele particule de praf pot  

circula sub impulsul circulației generale a atmosferei ajung și în zonele 

temperate [7] sau ecuatoriale, unde ecosistemele forestiere depind în mare  

măsură de regimul precipitațiilor, care la rândul său este influențat de cantitatea 

de aerosoli din atmosfera înaltă, ce constituie suportul pentru condensarea 

vaporilor și 

deci 

producerea 

precipitațiilor. 

Această 

modalitate de 

transport a 

materialelor 

este 

responsabilă cu 

deplasarea a 

cca 1% din 

volumul de 

praf și nisip. 

 

c) Târârea/creep-ul 

Unele particule pot fi prea grele (70-100µm) pentru a fi ridicate în aer. 

Astfel creep-ul descrie procesul în care particulele,4% din materialele erodabile 

se rostogolesc și alunecă de-a lungul suprafeței subiacente sub acțiunea 

vântului, ce are viteze de peste 5m/s.[7][8] 

III. Forme de relief specifice arealelor deșertice 

A. Formele de relief rezultate în urma acțiunii erozive a vântului 

a) Alveolele/golurile de deflație, apar în locul bucăților de rocă ce sunt 

dislocate de vânt. 

b) Depresiunile de deflație, sunt reprezentate se întinse arii/spații, ce au 

rezultat în mii de ani de acțiune a vântului (depresiunea Araouane, din Mali) [8], 

care a săpat o adâncitură (fig. nr. 3a), cu dimensiuni variabile în adâncimeși în 

diametru (1x1m și până la1km). 

c) Pavajul deșertic sau câmpurile de pietre, se formează atunci când 

elementele grosiere[15], rămân in situ (fig. nr. 3b), iar vântul spulberă fracțiile 

granulometrice de tipul nisipului fin, a prafului, silt-ului etc. Rocile ce acoperă 

suprafața pot fi unghiulare sau șlefuite, rotunjite și pot avea dimensiuni se 1-2 

cm și până la 20-25 cm. Aceste câmpuri de pietre poartă diferite denumiri. 

Astfel în Africa (Sahara) se numesc hamada, reg sau serir, în Australia 

 

Fig. nr. 2 Transportul materialelor în zonele deșertice 
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Gibberplains, iar în Asia Centrală sai-uri. Suprafețele ocupare de aceste 

câmpuri de cele mai multe ori depășesc sute de km
2
. 

d)Ventifacte/dreikanterele sau pietrele șlefuite, sunt bolovani care au 

rezultat în urma dezagregării mecanice a stâncilor și versanților, iar mai apoi au 

fost transportate 

gravitațional și 

fluvial pe distanțe 

variabile. Există 

două teorii 

conform cărora s-

au format acestea. 

Prima sugerează 

că în urma 

coroziunii 

exercitate de vânt, 

se ajunge la 

șlefuirea unei 

fețe, iar când direcția din care bate se schimbă se produce șlefuirea celei de a 

doua fețe [16] și apoi la o nouă modificare a direcției la cea de a treia fațetă (fig. 

nr. 3c).Cea de a doua teorie susține că bolovănișurile cu dimensiuni reduse (3-5 

cm), au trei fețe șlefuite deoarece vântul uni direcțional reușește să 

rostogolească roca, astfel încât are loc șlefuirea fiecărei fațete. De altfel 

literatura de specialitate consemnează dimensiuni de ordinul centimetrilor și pot 

ajunge la 1-2 m în lungime și lățime. 

e)Yardangul, este o creastă, mai mult sau mai puțin izolată (fig. nr. 3d), ce 

a rezultat în urma acțiunii combinate dintre coraziune, deflație, meteorizație și 

dezagregarea mecanică. Se formează în deșerturile lutoase și grezoase, în 

condițiile uni vânt unidirecțional. Au dimensiuni de ordinul metrilor în înălțime 

(1-6 m), și lungimi ce pot ajunge la 100 m. Au fost descrise prima dată de 

SvenHedin în 1903, iar termenul yar, este de origine turkmenă și se traduce prin 

creastă [5].Cele mai mari se întâlnesc în Deșerturile Tarim, Gobi, Kizil-Kum, 

Withe Desert-Egipt etc. 

f)Ciuperci, ace, colți, sfincși etc. (fig. nr. 3e și f), cunoscute în literatura de 

specialitate anglosaxonă cu numele de pedestalrockssau mushroomrocks, 

reprezintă forme tipice de relief rezidual [7], [10],[17], de cele mai multe ori 

izolate, acăror formare este condiționată de viteza procesului de deflație. Cele 

mai cunoscute „ciuperci” și „blocuri oscilante” pot fi vizitate în Egipt-Withe 

Desert, Deșertul Oman, Atacama etc. Dimensiunile sunt foarte variate, de la 1-2 

m și până la 8-9 m înălțime. Alături de deflație, mai acționează dezagregarea 

mecanică, șiroirea, alterarea chimică etc. 

B. Formele de relief rezultate în urma acțiunii de acumulare eoliană 

Capacitatea maselor de aer de a disloca și antrena particulele de nisip, 

depinde de dimensiunile granulometrice, gradul de umectare și de acoperire cu 

 

Fig. nr. 3, Relief eolian deșertic (sursă:https://en.wikipedia.org) 

https://en.wikipedia.org/
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vegetație erbacee, iar. transport este condiționat și de viteza vântului. Pe măsură 

ce viteza scade, capacitatea de transport se reduce și are loc procesul de 

depunere a materialelor erodate. Depunerea se realizează selectiv în funcție de 

fracția granulometrică. Acumularea materialelor erodare de vânt, în zonele 

deșertice se realizează în perioade de timp foarte scurte, de ordinul minutelor, 

zilelor și pot ajunge în cele din urmă la mii de ani. Depunerea particulelor 

devine mai intensă în arealele unde viteza maselor de aer este variabilă, 

predominând vânturile cu viteze mici.Depozitele continentale de nisipuri, 

formate datorită acțiunii vântului, se disting de restul depunerilor, prin faptul că 

prezintă succesiuni sau straturi alternative cu grosimi variabile, orientare și 

tasare variată. 

Indiferent de situație, vântul creează o mare varietate de forme de la cele 

mai mici la cele de dimensiuni impresionante. Cele mai importante sunt: 

a) Ridurile (ripples), sunt mici valuri (fig. nr. 4a), cute sau ridicături de 

nisip, cu înălțime de ordinul centimetrilor (0,05 – 0,2 m) și lungimi de 5 – 10 

decimetri [7],[10]. În general sunt orientate perpendicular pe direcția vântului. 

Modul de formare este legat de viteza scăzută a vântului, existența nisipului 

foarte uscat și o pantă foarte mică a suprafeței subiacente.Datorită dimensiunilor 

reduse sunt cele mai efemere acumulări de nisipuri. 

b) Movilele de nisip, aflate în spatele unor obstacole (tufișuri, stânci). 

Acestea sunt denumite nebka în Sahara [7],[10]. 

c) Dunele de nisip, reprezintă forma cea mai comună de acumulare, 

specifică deșerturilor unde acționează constant vânturile. În ceea ce privește 

forma, dimensiunile și evoluția în timp și spațiu, se pot deosebii mai multe 

subtipuri de dune:  

 Dunele transversale sau simple, se formează transversal pe direcția 

principală de acțiune a vântului și în condițiile existenței unui aport neregulat de 

nisip[8]. Prezintă un paralelism (fig. nr. 4b) ridicat, înălțimi de 1 - 2 m și 

lungimi de zeci de metri, separate fiind de acumulări de pietrișuri. Modelul de 

formare presupune un vânt cu viteze medii, care atunci când ajunge la creasta 

dunei este deviat paralel sau oblic cu aceasta, iar transportul nisipului se 

realizează în lungime, iar duna se alungește în timp. 

 Dunele paralele/perpendiculare, pe direcția vântului, sunt separate 

de culoare interdunale, care permit acumularea apei și formarea oazelor(fig. nr. 

4c). 

 Barcanele sau dunele semilună, se întâlnesc preponderent în Asia 

Centrală, unde alimentarea cu nisip se realizează intermitent(fig. nr. 4d). 

Evoluția este dictată de direcția perpendiculară a vântului pe partea convexă a 

dunei. Acumularea nisipului de realizează în special pe lateralele acesteia unde 

apar „brațele”. Unirea mai multor astfel de dune duce la formarea de dune 

barcanoide [7] sau barcane în lanț[10]. 

 Dunele stelate/piramidale, prezintă trei sau patru brațe dispuse sub 

formă spiralată sau stelată, ce au laturile netede(fig. nr. 4e). Ele se formează în 
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Fig. nr. 4, Relief de acumulare eoliană (sursă:https://en.wikipedia.org&Google Earth) 

condițiile unor vânturi turbionare ori multidirecționale. Dimensiunile sunt 

impresionante, unele putând depăși 300 m înălțime. 

d) Câmpuri de dune, cunoscute sub denumirea de erg-uri în Sahara, nefud 

în Arabia(fig. nr. 4f și 5). Sunt alcătuite din unirea dunelor longitudinale, 

perpendiculare etc. Ocupă suprafețe uriașe în Sahara, Namib, Kalahari, Rub’ Al 

Khali. Își au originea în acumulările de nisipuri la poalele catenelor montane ce 

conurilor de dejecție 

create de râurile 

pleistocene. La 

marginea acestor 

câmpuri de nisip se 

întind zone cu 

suprafețe variabile 

ca și întindere, 

acoperite cu nisipuri 

stabilizate, întărite, 

cel mai mare câmp 

de acest fel este 

Selima Sand Sheet, 

Egipt [7], a cărui 

suprafață este de 

60000 km
2
(fig. nr. 

5). 

e) Acumulări de loess, se datorează nisipului și prafului foarte fin ce este 

transportat în timpul furtunilor de nisip, dinspre zonele centrale spre marginea 

deșerturilor. Actualmente sunt alcătuite din straturi de nisip foarte fin, argilă, silt 

și carbonați, cu granulometrie foarte fină (5µ)[10]. Ocupă suprafețe întinse pe 

toate continentele și au grosimi variabile. 

 

Fig. nr. 5, Repartiția spațială a câmpurilor de dune, după Lancaster N. (2014), op. cit. 

https://en.wikipedia.org/
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IV. Concluzii. Morfologia regiunilor deșertice este variată și complexă. 

Realizarea studiilor cu privire la formarea și evoluția în timp și spațiu a 

peisajelor, este dificilă datorită restricțiilor impuse de acest mediu geografic. 

Sistemul de modelare deșertic, alături de cel fluvial, prezintă modificări și 

transformări vizibile, ușor de cuantificat. De alt fel, modificările climatice 

actuale, ne duc cu gândul la posibilele implicații asupra activităților antropice. 

Astfel, furtunile de nisip din zonele deșertice, pot provoca pagube asupra 

activității agricole specifice, zonelor mărginașe. În același timp praful deșertic 

reprezintă o sursă de aerosoli, deosebit de importantă pentru ecosistemele din 

Amazonia sau regiunile temperate, unde acesta constituie nucleele de 

condensare pentru vaporii de apă. 
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Consecințe ale aplicării politicii demografice a regimului Ceaușescu în 

viața cotidiană a județului Vaslui/ The consequences of applying the 

demographic policy of the Ceaușescu regime in the daily life of the Vaslui 

County 

 

 

Albăstroiu Vasile Alexandru
10

 

 

 
Rezumat: Acest articol prezintă consecințele asupra familiei a uneia dintre cele mai represive 

politici pronataliste cunoscute în lume, cea impusă de regimul Ceușescu. Familia în timpul regimului 

Ceaușescu, considerată a fi celula de bază a societății, trebuia să fie un model de conviețuire, de 

armonie, primul cadru instituțional de formare și educare a omului nou socialist.  

Cuvinte cheie: politică demografică, familie, căsătorie, viață cotidiană. 

 

 Abstract: This article presents the consequences on the family of one of the most repressive 

pronatalist policies known in the world, that imposed by the Ceușescu regime. During the Ceaușescu 

regime the family, considered to be the basic cell of the society, had to be a model of coexistence, of 

harmony, the first institutional framework for the formation and education of the new socialist human 

being.  

 Key words: the demographic policy, family, marriage, daily life. 

 

 

Statul comunist român a încercat să distrugă cu bună știință organizarea 

vieții sociale private și să pătrundă în aspectele ei cele mai intime. Viața 

cotidiană era trăită în contextul familiilor, al prietenilor, al locului de muncă, al 

instituțiilor de învățământ etc. Familia, ca element esențial al transformării 

socialiste, a devenit o sursă a solidarității umane împotriva imixtiunii statului 

comunist în viața privată întărind relațiile personale. Viața intimă a oricărui 

cuplu reprezintă o problemă personală ce este foarte dificil de controlat de către 

instituțiile statului, fie el și unul totalitar. Controlarea în totalitate a vieții private 

nu a reușit-o de-a lungul timpului nici biserica și cu atât mai puțin puterea 

laică
11

. 

Un indice demografic cu un rol important pentru politica pronatalistă a 

regimului Ceaușescu a fost comportamentul nupțial al locuitorilor săi. Statul 

comunist român a încurajat în permanență căsătoriile, iar locuitorii județului 

Vaslui au acceptat această politică matrimonială. Ca o constatare generală se 
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 Pădurean, Cormeliu, Familia în timpul regimului communist, în “Acta Mvsei Porolissensis XXXI-XXXII”, 

Editura Porolissum, Zalău, 2009-2010. 
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poate spune că numărul și indicele de căsătorii au cunoscut mici variații în 

perioada regimului Ceaușescu. Valoarea maximă a fost atinsă în anul 1979, 

atunci când la nivelul județului s-au înregistrat 3560 de căsătorii
12

 (7,7 ‰), iar 

cea minimă în 1985, când au fost 2808 căsătorii
13

 (5,8 ‰) (figura nr.1). 

 

 
Figura nr.1 

 

Răspunsul societății vasluiene la decretele de interzicere a avortului și de 

creștere a impozitului pe venit în cazul persoanelor fără copii a fost de scădere a 

interesului pentru instituția căsătoriei în ultimii ani ai regimului Ceaușescu. În 

mod surprinzător valorile cele mai mari ale nupțialității nu s-au înregistrat între 

anii 1968-1970, perioadă în care nivelul de trai a cunoscut o creștere 

substanțială, acești trei ani fiind considerați poate cei mai buni din perioada 

comunismului românesc
14

. În deceniul al optulea al secolului trecut numărul 

căsătoriilor a fost în creștere în condițiile în care regimul Ceaușescu devenea tot 

mai dictatorial, iar propaganda de partid invada în mod constant viața cotidiană 

privată a locuitorilor din județul Vaslui. În această situație dificilă este posibil 

ca familia să fi devenit un fel de loc de refugiu într-un mediu totalitar
15

. 

După 1980 nupțialitatea a început să scadă datorită degradării nivelului de 

trai al românilor impusă de ambiția lui Nicolae Ceaușescu de a returna într-un 

timp cât mai scurt datoria externă a țării. Astfel, s-a alocat consumului un 

procent tot mai mic din venitul național brut și ca urmare s-a introdus 
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raționalizarea alimentelor de bază distribuite prin intermediul unor cartele. În 

aceste condiții sărăcia populației a devenit tot mai mare, dificultățile vieții 

cotidiene s-au înmulțit, astfel încât întemeierea unei familii, care să cunoască de 

la început greutățile de ordin material, la care se mai adăuga și posibilitatea de a 

avea un copil, au contribuit la scăderea interesului pentru întemeierea unei 

familii. Doar în ultimii ani ai regimului Ceaușescu s-a înregistrat o ușoară 

revenire continuată ulterior și după 1990
16

. 

Căsătoriile se încheiau la toate vârstele, începând de la vârsta nupțiabilă 

legală. Vârsta legală la căsătorie era de 18 ani împliniți, în cazul bărbaților, și de 

16 ani împliniți, în cazul fetelor
17

. În cazul unor motive temeinice se putea da 

acordul pentru căsătoria femeii care împlinise 15 ani de către Comitetul 

Executiv al Consiliului Popular al Județului Vaslui și numai în baza unui aviz 

dat de un medic în mod oficial
18

. Sintagma „motive temeinice” se referea la 

situația în care acea persoană feminină era însărcinată iar tatăl recunoștea 

paternitatea și dorea să încheie căsătoria cu femeia însărcinată. Se interzicea 

căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală 

până la al patrulea grad, inclusiv
19

. Pentru motive temeinice căsătoria între rude 

în linie colaterală de gradul al patrulea putea fi încuviințată de către Comitetul 

Executiv al Consiliului Popular al Județului Vaslui. Codul familiei cuprindea 

reglementări referitoare la nulitatea căsătoriei în cazul unor declarații false a 

unuia dintre soți în privința vârstei legale de căsătorie sau a identității fizice
20

. 

În privința grupei de vârstă preferate cei mai mulți dintre bărbați își 

întemeiau familiile la vârste cuprinse între 20 și 24 de ani
21

, ceea ce denotă un 

comportament care aparținea familiei tradiționale. Din cauza politicii 

demografice coercitive, a pericolului apariției unei sarcini nedorite, ca urmare a 

unor relații sexuale întâmplătoare în perioada anterioară căsătoriei, în condițiile 

în care vârsta medie la care avea loc prima experiență sexuală era în scădere, a 

condamnării de către regimul Ceaușescu a uniunilor consensuale, tinerii bărbați 

își întemeiau familiile la o vârstă mai scăzută. 

Un număr important de familii erau întemeiate și de bărbații cuprinși în 

categoriile de vârstă 25-29 de ani și 30-34 de ani
22

. După 1980 a crescut 

ponderea celor ce se căsătoreau la vârste ce depășeau 30 de ani, situație ce 
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anunța creșterea vârstei medii la căsătorie, atât la bărbați, cât și la femei, în 

ultimii ani ai sec. al XX-lea și la începutul sec. al XXI-lea
23

. De asemenea după 

anul 1980 a crescut mai ales în mediul urban și numărul bărbaților de peste 35 

de ani ce au întemeiat o familie ori s-au recăsătorit. Probabil că cei mai mulți 

dintre ei nu au dorit să mai plătească taxa de celibat sau să resimtă lipsa unei 

familii, în condițiile unei societăți ce nu oferea alte satisfacții în viața 

cotidiană
24

. 

În privința femeilor s-a constatat că marea lor majoritate se căsătoreau 

până la vârsta de 24 de ani. Un număr mare de femei se căsătoreau până la 20 de 

ani și un număr relativ egal între 20 și 24 de ani
25

. După 1970 s-a înregistrat o 

creștere a ponderii femeilor ce își întemeiau o familie având vârsta cuprinsă în 

grupele 20-24 de ani și 25-29 de ani, iar după 1980 aceeași creștere s-a 

înregistrat și în rândul populației feminine ce depășea 30 de ani
26

. 

Motivele unui astfel de comportament trebuie căutate, ca și în cazul 

bărbaților, în taxa de celibat a cărei valoare se afla într-o continuă creștere. De 

asemenea trebuie amintită și dorința unei împliniri a maternității în cadrul unei 

familii legale, deoarece domnișoarele-mame nu erau agreate de societate și nici 

de normele morale din acea perioadă. Nu în ultimul rând ar trebui adăugate 

integrarea tot mai largă a femeilor în activitățile productive, în funcții de 

conducere conform politicii partidului de promovare a femeilor, mărirea 

perioadei de școlarizare, ponderea mai mare a femeilor ce urmau studii 

superioare, dorința de a face carieră și chiar o creștere a gradului de 

independență a femeilor. 

În ceea ce privește starea civilă a persoanelor care întemeiau o familie 

ponderea covârșitoare era a necăsătoriților în raport cu cei ce întemeiau o nouă 

familie și cu persoanele divorțate. Din rândul persoanelor divorțate bărbații erau 

cei ce se recăsătoreau într-un număr mai mare comparativ cu femeile, iar 

șansele cele mai mici de refacere a vieții familiale, față de cele ale bărbaților 

având aceeași stare civilă, le aveau văduvele
27

. 

Femeile ce își întemeiau pentru prima dată o familie s-au căsătorit în 

majoritate tot cu bărbații aflați la primul mariaj și într-un procent mult mai mic 

cu cei divorțați sau văduvi
28

. Din acest punct de vedere bărbații erau mai 

permisivi preferând femeile cu aceeași stare civilă, însă cei ce se căsătoreau 
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prima dată au întemeiat familii, într-un procent destul de mare, și cu femei 

divorțate sau văduve
29

. Dacă în primii ani ai regimului Ceaușescu ponderea 

acestor bărbați era mai mare ulterior ea a scăzut, ceea ce dovedește că această 

perioadă nu a generat o modernizare a mentalităților, a cadrului spiritual despre 

familie.  

Conservatorismul regimului comunist și opoziția manifestată în fața a tot 

ceea ce venea din exterior au impus modelul familiei tradiționale cu un număr 

mare de copii specifică mediului rural în care crescuse Nicolae Ceaușescu. 
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Botoşani - peisaje culturale / Botoșani – cultural landscape 
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30

 

 

Rezumat. Activitatea culturală este susţinută de prezenţa în oraş a unor importante 

edificii arheologice, clădiri monument, monumente de arhitectură populară, arhitectură civilă 

medievală, instituţii culturale, stabilimente etnografice şi folclorice, personalităţi ale ştiinţei şi 

culturii, proiecte şi programe cu caracter cultural artistic. Deşi izolat în nord-estul ţării oraşul 

Botoşani ocupă un loc fruntaş în peisajul cultural al ţării. 

Cuvinte cheie: peisaj, cultura, monument istoric 

 

Abstract. The cultural activity is sustained by the presence of some important 

archaeological buildings, monument buildings, folklore architecture monuments, civil 

medieval architecture, cultural institutions, folklore and ethnographic establishments, 

personalities in the fields of science and culture, cultural and artistic projects and programs. 

Although isolated in the north-eastern part of the country, Botoșani town holds a front 

position in the cultural landscape of the country.  

Keywords: landscape, culture, historic monument. 

Peisajul cultural este mediul din jurul nostru, care a fost modelat de 

interacțiunile noastre cu toate părțile componente ale acestui mediu - plante, 

animale, alte persoane, infrastructură. Prin importanța lor, peisajele culturale 

contribuie la identitatea locală și regională și reflectă istoria și interacțiunea 

dintre om și natură. Ele reprezintă în consecință o valoare considerabilă, de 

exemplu ca atracții turistice. Este foarte importantă păstrarea peisajelor 

culturale, dar nu într-un mod excesiv lăsând loc şi exploatării economice. În 

unele cazuri reabilitarea sau amenajarea creativă a unor situri turistice este mai 

importantă decât păstrarea în forma sa inițială. Peisajele culturale sunt o 

moștenire pentru toată lumea. Aceste situri speciale dezvăluie aspecte ale 

originii țării noastre și dezvoltării sale, precum și evoluția relațiilor noastre cu 

lumea naturală. Ele oferă oportunități economice, ecologice, sociale, recreative, 

educative ajutând comunitățile să se înțeleagă mai bine între ele. Din dorința de 

a dezvolta din ce în ce mai mult punem peisajul într-o ipostază dăunătoare lui. 

De prea multe ori deciziile de azi pun în pericol supraviețuirea și continuitatea 

patrimoniului nostru comun. Este responsabilitatea fiecăruia de a proteja
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peisajele națiunii noastre culturale. Îngrijirea în curs de desfășurare și 

interpretare a acestor situri îmbunătățește calitatea vieții și adâncește un 

sentiment de loc și de identitate pentru generațiile viitoare. Peisaje culturale au 

fost definite de Comitetul patrimoniului mondial ca zone geografice distincte. 

Conceptul de peisaje culturale își găsește originile în tradiția europeană a 

picturii peisagistice. Începând cu secolul al XVI-lea, mulți artiști europeni au 

pictat peisaje pentru anumite personalități, din picturile lor reiese importanța și 

frumusețea moștenirii noastre, peisajul.  

Aflat în nord-estul României, Botoșaniul se remarcă prin diversitatea 

peisajelor culturale marcată îndeosebi de cele patru mari genii care s-au ridicat 

pe aceste meleaguri: Mihai Eminescu (n. Botoșani 1850 - 1889), George Enescu 

(n. Liveni 1881 - 1955), Nicolae Iorga (n. Botoșani 1871 - 1940) și Ștefan 

Luchian (n. Ștefănești 1868 - 1916). „Orașul domnițelor”, așa cum mai este 

numit Botoșaniul, a dat culturii române cele mai multe personalități devenind 

astfel un fel de brand al culturii naționale. Cochet şi şarmant deopotrivă, 

Botoşaniul surprinde plăcut turistul prin oaza de verdeaţă şi bogăţia de flori care 

îl îmbracă, prin arhitectura veche a clădirilor existente, dar şi prin modestia sa 

tipic moldovenească.  

Originea numelui de Botoşani este destul de incertă, dar s-au găsit mai 

multe explicații. Una dintre ele ar fi că oraşul îşi trage numele de la un boier pe 

nume Botaş, care a trăit pe aceste meleaguri la începutul mileniului II. Numele 

familiei Botaş sau „Botăşani” este pomenit în documente foarte vechi încă de pe 

timpul lui Ştefan cel Mare, ca una din familiile alese ale Moldovei. În ciuda 

exploziei culturale cu care se mândreşte astăzi, Botoşaniul a fost recunoscut la 

începuturile lui ca un mare târg comercial, statut pe care şi l-a păstrat mult timp. 

Virtuțile economice şi comerciale cu care s-a consacrat în trecut oraşul, îşi au 

explicaţia în poziţia geografică favorabilă, respectiv vecinătatea cu apele mari 

ale ţării, Siret şi Prut, plus accesul la marile drumuri comerciale care străbăteau 

Moldova. Rămâne un mare centru comercial până spre sfârşitul secolului al 

XIX-lea când, din păcate, sistemul feroviar al ţării avea să treacă oraşul pe o 

linie secundară. Informaţii care datează încă din vremea domniei lui Petru Rares 

confirmă nu numai statutul acestuia de mare târg comercial ci mai ales comerţul 

botoşănean cu târgurile din ţările vecine. În 1889 Botoşaniul primeşte la 

expoziţia de la Paris „marea medalie de aur” pentru „Prima societate a morilor 

cu aburi din Botoşani”, iar la expoziţia din anul 1900 a fost apreciată cu „Marele 

premiu”. Prin anul 1845 circa 30% din numărul familiilor botoşănene 

aparţineau meşteşugarilor iar 34% comercianţilor. În 1892 la Botoşani ia fiinţă 
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prima societate de economie iar doi ani mai târziu deja apare o sucursală a 

Băncii Agricole, în forma unei societăţi pe acţiuni. De remarcat este faptul că în 

centrul vechi al oraşului, se păstrează o structură subterană de târg, cu pivniţe 

boltite suprapuse. Acestea au adăpostit timp de sute de ani mărfurile târgului şi 

au constituit totodată loc de refugiu pentru populație în timpul repetatelor 

invazii.  

O atenţie deosebită s-a acordat Târgului Medieval Botoşani care a fost 

amenajat în anul 2013 pentru a intra în circuitul turistic. Este situat în intravilan, 

incluzând situri din mai multe epoci, descoperite în perioade diferite. Pe 

cuprinsul sitului au fost descoperite cuptoare medievale de redus minereu şi ars 

ceramica din secolul al XV-lea (foto 1), în timpul lucrărilor de reabilitare ale 

Centrului Istoric şi a zonei pietonale. Sunt unice în ţara noastră şi în prezent fac 

parte din ansamblul urbanistic conservat al Centrului Vechi din municipiul 

Botoşani. 

 

          

 

 

 

 

 

 

                            Foto 1. Cuptoare Medievale ( sursă Arhivă  personală) 

 

Arhitectura veche a clădirilor existente mai ales în centrul istoric al urbei 

reprezintă un punct de interes pentru orice turist care pășește pragul orașului. 

Dorința locuitorilor acestui oraş, dar şi a administraţiei locale a fost reabilitarea 

acestui lanţ de clădiri care formează centrul vechi. Lucrarea se desfăşoară în 

prezent printr-un proiect finanţat cu fonduri europene care sigur va face din 

acest loc o adevărată bijuterie arhitectonică. 

Centrul Vechi este partea cea mai veche a oraşului din punct de vedere 

arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie comercială 

datând din secolele XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de L, iar 
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faţadele spre stradă au forme arhitecturale din cele mai diverse (foto 2-5), mai 

ales de factură apuseană, prelucrate creator în forme tradiţionale, specifice 

acestui tip de construcţii. Curţile interioare prezintă ordonanţa clasică a caselor 

de târgoveţi, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat si geamlâcuri 

susţinute de console de lemn profilate. 

Oraşul, de a cărui existenţă vorbeşte prima dată cronicarul Grigore 

Ureche este considerat un oraș ”verde”. Lucrul acesta se observă uşor făcând o 

plimbare pe străzile şi aleile, prin parcurile şi zonele de promenadă ale urbei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2, 3, 4, 5. Centru vechi Botoşani (sursă Arhiva personală) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pe lângă Centrul  Vechi, în Botoşani sunt numeroase alte clădiri care sunt 

incluse pe lista monumentelor de patrimoniu datând din secolele XVIII şi XIX: 

- Parcul ”Mihai Eminescu”, fosta gradină publică ”Vârnav” amenajată în 

1869, păstrează câţiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu şi lacul 

artificial; 

- Casa memorială Nicolae Iorga (foto 6,7), în care s-a născut şi a copilărit 

marele istoric, este un spaţiu expoziţional de excepţie ce cuprinde mărturii ale 

vieţii şi activităţii sale; 
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Foto 6, 7. Casa memorială „N. Iorga”(sursă Arhiva personală) 

 

- Muzeul Judeţean Botoşani, a cărui clădire datează din 1913, având 

destinaţia iniţială de prefectură a judeţului Botoşani (până în 1977); 

- Teatrul de Stat ”Mihai Eminescu”: inaugurat în 1914, distrus apoi în 

timpul bombardamentelor din 1944 şi refăcut ulterior în 1958 şi în anii ’90 (foto 

8,9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8, 9 Teatrul Mihai Eminescu (sursa http://btonline.ro) 

 

- Filarmonica de Stat, Vila ”Ventura” a fost construită la sfârşitul sec. 

XIX în stil neoclasic (foto 10); 

- Biblioteca Judeţeană ”Mihai Eminescu”, renumita Casă Moscovici, 

adevărată bijuterie arhitectonică, construită la sfârşitul secolului XIX (foto 11); 
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Foto 10, 11  Casa Ventura,  Casa Moscovici (sursă Arhivă  personală) 

 

- Casa Antipa Botoşani, construită la sfârşitul sec. XIX. Aici s-au născut 

marele biolog Grigore Antipa şi fratele său, naturalistul Nicolae Leon (foto 12); 

- Clădirea Primăriei Botoşani, edificiu construit la sfârșitul sec. XVIII. 

Este restaurată între 1906 - 1914, iar la mijlocul sec. XVIII, clădirea devine 

sediul Tribunalului unde Mihai Eminescu a lucrat în calitate de copist în 

perioada 1864 – 1865; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12  Casa Antipa (sursă Arhiva personală) 

- Casa Silion Botoşani, datează din jurul anului 1900, îmbină armonios 

mai multe stiluri arhitectonice; 
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Foto 13, 14 Casa Silion (sursă Arhiva personală) 

- Centrul Vechi (foto 2-5) este partea cea mai veche a oraşului din punct de 

vedere arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie 

comercială datând din secolele XVII – XVIII; 

- Biserica ”Sf. Nicolae – Popăuţi”, ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 

datează din 1496 şi are picturile interioare de o mare valoare şi de un caracter 

original, datând din secolul al XV-lea (foto 15-16); 

- Biserica ”Sf. Gheorghe Domnesc”, înălțată de Doamna Elena Rareş, 

datează din 1551; 

- Biserica ”Uspenia” Botoşani, ctitorie a Doamnei Elena, soţia voievodului 

Petru Rareş, datează din 1552, şi este deţinătoare de valori de autentic tezaur, 

valori de pictură, sculptură, carte veche (foto 17,18); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15, 16 Biserica și turnul Mănăstirii ”Sf. Nicolae - Popăuţi” (sursă Arhiva personală) 
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Foto 17, 18 Biserica ”Adormirii Maicii Domnului” 

 

- Biserica ”Sf. Ilie”, îşi are începuturile în 1778, ca biserică a ”breslei 

blănarilor”, de renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni; 

- Biserica armeano-gregoriană ”Sf. Treime”, ridicată în sec. XVI, 

impresionează prin valorile arhitecturale, de sculptură şi carte veche religioasă 

specific armeneşti; 

- Biserica romano-catolică ”Naşterea Sf. Ioan Botezatorul”, construită la 

mijlocul sec. XIX, înnobilează peisajul citadin botoşănean; 

- Biserica lipovenească, actuala clădire a bisericii s-a înălțat pe o veche 

capelă de lemn în anul 1853. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, cărţi 

vechi şi odoare lucrate cu rafinament artistic. 

Izvorâte din experiența şi înțelepciunea de viață, din bucurie sau durere, 

din năzuințele şi dorurile românului, din setea de liniște sau din dragostea 

pentru frumos, elementele de cultură și tradițiile populare specifice județului 

Botoșani au puterea de a transmite valori şi de a întregi peisajul cultural. 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc 

ținutul Botoșanilor, făcându-l unic și nemuritor. Meșterii populari pe care îi 

puteți încă întâlni pe întreg teritoriul județului constituie o componentă 

valoroasă, o moștenire unică lăsată de istorie. Fiind o așezare ce abundă în 

tradiții populare, în zona Tudora - Vorona puteți admira obiceiurile străvechi 

specifice sărbătorilor de iarnă, care încep în ajunul Crăciunului, când copiii 

merg pe la casele gospodarilor cu ”Steaua” și ”Colinda”. Obiceiurile specifice 

Anului Nou sunt cunoscute pe întreg teritoriul țării, remarcându-se prin 

originalitate și amploare. Măștile de animale, teatrele haiducești și alaiurile de 
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țigani constituie, în perioada sărbătorilor de iarnă, un spectacol nemaiîntâlnit în 

alte județe ale țării. 
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Probleme specifice turismului din Ţara Dornelor. 

Studiu de caz: Tipuri şi forme de turism practicate în Ţara Dornelor / 

Tourism issues in the Land of Dorna.   

Case study: Types and forms of tourism 

 

 

Paşcaniuc Raluca
31

 

 

 

Rezumat: Studiul este o analiză a tipurilor şi formelor de turism practicate în Ţara Dornelor, 

precum şi a evidenţierii potenţialului turistic de care dispune această zonă. 

Cuvinte-cheie: turism, potenţial turistic, ape minerale, agrement, infrastructură. 

 

Abstract: The study is an analysis of the types and forms of tourism practiced in the Land of 

Dorna, as well as an emphasize of the tourist potential available in this area. 

Keywords: tourism, tourist potential, mineral waters, leisure, infrastructure. 

 

 

Turismul ca fenomen în continuă mişcare comportă trei faze cu caracter 

ciclic şi de durate diferite: deplasarea de la reşedinţă spre zona turistică 

preferată, consumarea timpului liber disponibil, revenirea la activităţile 

cotidiene, care marchează închiderea circuitului. Această deplasare spre şi în 

cadrul regiunii receptoare de fluxuri turistice amenajată special pentru a 

îndeplinii funcţii turistice dinamice diferite: turismul staţionar, turismul 

itinerant, turismul de sfârşit de săptămână, caracterizate prin amploarea diferită 

şi mobilitatea deplasării care se poate rezuma la cadrul strict localizat, sau 

cuprinzând areale vaste. Aria de manifestare a turismului de week-end se 

intersectează cu celelalte două. În cadrul acestor tipuri de turism motivaţia 

generează forme structurale de turism, diferenţiate în funcţie de natura 

potenţialului turistic existent şi de organizarea acestuia. 

Turismul staţionar 

Acest tip de turism este dominant în această regiune a Carpaţilor 

Orientali, dacă se ia în considerare un sejur minim de trei zile. Dominanţa 

acestuia este determinată mai ales de fondul turistic hidrogeografic, ce 

particularizează zona faţă de celelalte regiuni naturale ale ţării (îndeosebi apele 

minerale), iar la acestea se mai adaugă potenţialul morfo şi climatoturistic. 

Caracteristica turismului staţionar este derularea activităţilor pe parcursul 

întregului an determinând o foarte bună ocupare a bazei de cazare.
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Turismul balneoclimateric - se practică în staţiunile profilate pe utilizarea 

resurselor hidrominerale pe un fond bioclimatic stimulent în staţiunea Vatra 

Dornei dar şi la Poiana Negrii, Iacobeni, Şarul Dornei, acestea utilizând în 

scopuri balneare resursele hidro-minerale şi mofetele. Utilizarea unor tehnici şi 

proceduri terapeutice moderne completează efectul factorilor naturali: 

- apele minerale carbogazoase, hipotone, bicarbonatate, sodice, calcice, 

magneziene, feruginoase; 

- nămoluri de turbă din ”Tinovu Mare” Poiana Stampei, caracterizat ca turba 

oligotrofă slab mineralizată, cu conţinut mare de coloizi organici şi acizi 

humici; 

- ape minerale sulfuroase din zona Iacobeni etc. 

În cele două baze de tratament aflate în staţiune (Hotelurile Călimani-

Bradul, Intus) turiștii beneficiază de tratament mai ales pentru bolile cardio-

vasculare, ale aparatului locomotor (de natură reumatismale, neurologică), boli 

asociate (ale aparatului respirator, boli ginecologice, digestive, renale, 

metabolice etc). 

Activitatea medico-balneară se desfaşoară în cabinete medicale cu medici 

în majoritate primari. Cura balneară durează între 10-18 zile şi se compune din 

asocierea factorilor naturali cu proceduri ajutătoare prescrise de medic, asociată 

cu dieta alimentară în funcţie de afecţiune. 

Acest tip de turism atrage cu predilecţie persoanele de vârsta a treia. 

Turismul pentru odihnă şi agrement reprezintă o a doua formă de turism 

de sejur precticat în staţiunile climaterice montane. Amplasarea bazei de 

tratament în contact direct cu unitatea montană, la altitudini de 800 m, leagă 

staţiunea de hiterlandul montan, dotat la rândul său cu unităţi turistice şi alte 

amenajări. Această situaţie duce la o diversificare a posibilitaţilor de practicare 

a turismului în forme multiple, cu implicarea unei suprafeţe vaste din jurul 

staţiunii. 

Turismul pentru sporturile de iarnă este o formă de turism sportiv ce se 

desfăşoară în condiţii morfoclimatice particulare şi într-un interval de timp bine 

delimitat. Acesta are un caracter sezonier fiind limitat de condiţiile climatice. 

Practicarea acestei forme de turism este favorizată de amenajări tehnice. Unele 

dintre cele mai cunoscute şi apreciate pârtii din zonă, dar şi din ţară se află la 

Vatra Dornei. 

Staţiunea Vatra Dornei beneficiază de două pârtii de schi: ”Dealul Negru” 

– 3000 m lungime, grad de dificultate mediu (fig 1) şi ”Pârtia Parc”, grad de 
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dificultate mediu, 900 m lungime. Pârtia ”Dealul Negru” are în dotare o 

instalaţie de transport telescaun, iar pârtia ”Parc” un baby-ski şi un teleschi. 

Sporturile ce se pot practica la Vatra Dornei sunt: schi alpin, excursii 

montane, escalada şi alpinism, escalada pe gheaţă, schi tour, schi fond, schi 

extrem, la care se adaugă traseele montane parcurse cu snowmobile și echitația 

de vară. 

Sporturile de iarnă sunt sprijinite prin servicii complementare, profitabile 

pentru staţiune (închirieri de materiale sportive), astfel efectul economic este 

amplificat, fiind benefic şi compensatoriu pentru intervalele când solicitarile 

sunt mai reduse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 și 2. Vatra-Dornei, vedere din telescaun 

 

Turismul itinerant 

Turismul itinerant este caracterizat prin deplasarea continuă într-un areal 

ales, cu mijloace de deplasare variate (autoturism, tren, pietonal sau combinat).  

Turismul montan cuprinde, în mod diferenţiat, toate unităţile montane ce 

înconjoară depresiunea Dornelor (fig 2). Intensitatea sa este direct proporţională 

cu valoarea fondului morfoturistic, cu volumul şi calitatea bazei de cazare, cu 

diversitatea şi gradul de modernizare a căilor de comunicaţie spre şi în interiorul 

unităţii montane, precum şi cu apropierea de centre urbane mari, cu activităţile 

economice complexe generatoare de fluxuri turistice intense. Volumul real al 

circulaţiei turistice montane este mult mai mare decât cel rezultat din datele 

statistice, cu atât mai mult, cu cât în apropierea unităţilor montane sunt staţiuni 

care se constituie ca puncte de plecare pentru drumeţii montane, cu durată de o 
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zi şi revenirea la bazele de plecare. De asemenea, sub incidenţa turismului 

montan intră şi o parte a turismului hibrid, de week-end. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figurile 3, 4. Drumeţii în M-ții Rarău 

Turismul de drumeţie montană - este cel mai răspândit şi stimulat de 

valoarea peisagistică a regiunii montane, cu relief dezvoltat pe calcare şi 

conglomerate, sau pe roci vulcanice. Locaţiile pot fi situate la marginea 

depresiunii precum în Munții Călimani sau Munții Rarău – Giumalău (fig. 3, 4). 

Turismul cinegetic are extensiune restrânsă şi cuprinde o categorie mai mică 

de persoane. Acesta are ca domeniu de incidenţă masivele montane cel mai bine 

împădurite (fig. 5), mai puţin influenţate de activităţile economice şi încă 

neintroduse în circuitul turistic de masă. În această stare se află munţii Bistriţei, 

care au permis menţinerea unei faune cinegetice valoroase. Se vânează 

mamifere mari printre care: cerbul, mistreţul, lupul, ursul, sau mai mici, ca 

vulpea sau iepurele. Aici există cabane special create pentru vanători.Toate 

aceste cabane au intrat în patrimoniu ministerului de specialitate, prin 

intermediul ocoalelor silvice, ce se îngrijesc de protecţia, dezvoltarea biologică 

şi evidenţa exemplarelor de interes cinegetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5- Păduri bine păstrate în zona Cheile Bistriței 
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Turismul cultural: este o formă reprezentativă a turismului itinerant din 

depresiunea Dornelor, desfăşurat mai ales cu mijloace auto şi având ca 

motivaţie existenţa unui valoros patrimoniu cultural-istoric şi etnografic-

folcloric, cu un caracter original şi chiar de unicat. 

Turismul de tip alpinism - este o formă exclusiv sportivă a turismului 

montan, practicat de o categorie restrânsă de persoane, cu aptitudini fizice 

deosebite şi special antrenată pentru aceasta. Practicarea alpinismului solicită 

condiţii morfologice deosebite: versanţi cu pante abrupte, ridicaţi până la 

verticală, chiar surplombaţi şi energie mare de relief, de sute de metri. 

Pentru această formă de turism se pretează masivele calcaroase (exemplu 

Munții Rarău – fig. 6-7), prezentând puternice abrupturi periferice sau chei 

dezvoltate pe verticală (Cheile Bicazului), precum şi versanţi stâncoşi izolaţi, 

cum este cel de la Rusca, sau cel de la “Icil”, versant căruia i-a fost adăugat şi 

un traseu format din prize artificiale.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figurile 6 - 7.  Alpinism în M- ții Rarău 

 

Turismul de sfârşit de săptămână (de week-end) s-a impus începând 

din perioada interbelică, odată cu dezvoltarea explozivă a urbanizării. Mediul 

stresant şi anost, poluarea fizico-chimică şi sonoră a impus necesitatea ieşirilor 

ritmice pentru recreere şi odihnă. Este cea mai banală deplasare turistică, axată 

pe sfârşitul săptămânii şi care presupune o deplasare într-o regiune proximă 

domiciliului, cu mijloace proprii de transport, având drept scop refacerea după o 

săptămână de lucru. 

Posibilităţile de dezvoltare a turismului de sfârşit de săptămână sunt 

strâns legate de dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor de comunicaţie spre şi 

în interiorul arealului de destinaţie şi mai ales prin amenajarea turistică a 
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acestuia. Posibilităţile actuale şi de perspectivă sunt legate de înlăturarea unor 

inconveniente (combustibili auto, restricţii ale circulaţiei duminica) şi mai ales 

la generalizarea săptămânii de lucru la 5 zile. În acest context turismul se va 

putea dezvolta pe o durată de cel puţin două zile. 

Turism de aventură 

Ţara Dornelor reprezintă locul ideal pentru practicarea turismului activ şi 

de aventură,datorită factorilor naturali şi a situării geografice. Regiunea 

muntoasă este alcătuită din masive şi complexe de culmi separate între ele prin 

culoare adânci. Se practică: river-rafting, echitaţie, ciclism montan, alpinism, 

ascensiuni pedestre off-road, pescuit, camping.Succesul acestor forme de turism 

se datorează caracterului lor ludic, exploratoriu şi accesibilităţii relative. 

Practicarea acestor forme de turism de aventură presupune folosirea unui 

echipament şi a unor tehnici adecvate. 

- Echitaţie. Relieful depresiunii oferă posibilitatea practicării turismului 

ecvestru în toate formele lui: echitaţie, plimbări cu calul. Se pot organiza 

drumeţii scurte sau mai lungi.Turiştii mai îndrăzneţi se pot aventura într-o 

excursie ecvestră pe masivele Călimani, Rarău sau Giumalău. 

- River rafting se poate practica coborând cu barca pneumatică pe râuri 

repezi de munte, pe Valea Bistriţei (fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. River rafting pe Bistriţa 

 

Râul Bistriţa este considerat unul dintre cele mai bune râuri repezi de 

munte pentru practicarea river raftigului, întrucât are grade de dificultate care 

permit efectuarea acestui sport atât pentru agrement turistic pentru începători, 

cât şi pentru profesionişti.  
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- Ciclismul montan este o formă tot mai răspândită de turism activ şi care 

poate aduce mari beneficii cu minime eforturi de investiţii, organizare şi 

promovare, fiind totodată o activitate cu impact redus asupra mediului 

înconjurător. 

Multe dintre masivele montane din Carpaţi se pretează bine sau foarte 

bine la mountain biking de toate nivelurile de dificultate, de la traseele uşoare 

pe drumuri forestiere până la lungi ture pe poteci mai accidentate. Printre 

regiunile cele mai interesante pentru cicloturiştii montani, se numără şi crestele 

Rarăului. Amenajările însă sunt foarte slabe. Aici nu există infrastructură pentru 

cicloturism (nicio hartă cicloturistică, lipsesc descrierile pentru tururile ce se pot 

urmării, nu există puncte de informare pentru acest tip de turism, nu există piste 

pentru biciclete), el fiind practicat doar de către amatori. 

Turismul rural şi agroturismul 

Turismul rural se defineşte prin petrecerea vacanţei în spaţiul rural. 

Această formă de turism este motivată de dorinţa de întoarcere la natură, la 

viaţă, la obiceiurile tradiţionale şi presupune şederea în gospodăria ţărănească 

(fermă sau pensiune agroturistică) sau într-un han, pensiune sau hoteluri rustice. 

Turistul poate fi implicat mai mult sau mai puţin în activităţile tradiţionale ale 

zonei sau ale gospodăriei. Astfel,turistul poate participa la recoltarea cartofilor, 

la mulsul oilor sau la culesul merelor. Pentru a fi favorabile agroturismului, 

localităţile rurale trebuie să fie situate într-un mediu fară factori poluanţi şi care 

să deţină valori etnofolclorice, culturale şi tradiţii săteşti cu un bogat trecut 

istoric sau alte resurse turistice care permit relizarea unor oferte diversificate şi 

personalizate, satisfăcând motivaţiile turiştilor (recreere, tratament, sport, 

vânătoare, pescuit, artizanat, muzee, ocupaţii tradiţionale, păstorit, apicultură) 

care în afara funcţiilor administrativ-economice şi culturale proprii, asigură 

servicii pentru turiştii din ţară şi străinătate. 

Satul turistic este definit ca aşezare rurală, pitorească, situată într-un 

cadru natural nepoluat, păstrătoare de tradiţii şi cu un bogat trecut istoric care 

îndeplineşte funcţia de primire şi găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui 

sejur de durată nedeterminată. 

Concluzii 

Această zonă oferă condiţii de desfăşurare a multiplelor forme şi tipuri de 

activităţi turistice. Beneficiază de existenţa apelor minerale, cu proprietăţi 

terapeutice, turba, de poziţionarea oraşului Vatra Dornei în centrul depresiunii, 

aflat într-o zonă montană deosebit de frumoasă ceea ce a făcut posibilă 

amenajarea unor pârtii de schi şi astfel dezvoltarea unor activităţi de agrement 
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(sporturilor de iarnă, a bazei de tratament). La toate acestea se adaugă şi 

moştenirea etnofolclorică, istoricul acestor meleaguri, tradiţiile, portul popular, 

toate acestea oferind multiple posibilităţi pentru desfăşurarea turismului de 

agrement. 

 Nevoia de diversificare şi de apariţie a unor noi forme de activităţi 

turistice, poluarea mediului urban, nevoia de linişte, de odihnă, au dus la 

apariţia unei noi activităţi, cea de agroturism şi turism rural unde cadrul natural 

favorabil a reprezentat elementul de bază. În acest sens, este nevoie de un 

management adecvat avalului, respectiv staţiunii Vatra Dornei, a unor strategii 

de dezvoltare şi de amenajare şi reamenajare a cadrului turistic existent. 

Agroturismul în această zonă este o activitate nouă, ea fiind una complementară 

nu va înlocui activitatea de bază, aducând însă noi locuri de muncă pentru 

populaţia din zonă, şi a cărei pregătire profesională nu-i avantajează în găsirea 

unui loc de muncă.  

 Se observă din ce în ce mai mult faptul că oamenii doresc să-şi petreacă 

vacanţele şi timpul liber într-un mediu cât mai curat, ecologic şi unde se 

încearcă o evitare a turismului de masă. Chiar dacă zona beneficiază de un 

potenţial turistic natural acest lucru nu este suficient pentru dezvoltarea 

activităţilor turistice fiind nevoie de dotări edilitare, infrastructură la un nivel 

destul de bun, dar şi crearea unor oportunităţi de afaceri pentru investitorii 

străini sau locali. 
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Influența factorilor istorici, politici, demografici, sociali și economici, 

asupra dezvoltării municipiului Bârlad/ The influence of historical, 

political, social and economic factors on the development of the 

municipality of Bârlad 

 

 

Albăstroiu Simona
32

 

 

 
Rezumat: Municipiul Bârlad a apărut și s-a dezvoltat în condiții naturale nu foarte favorabile, 

însă poziția geografică de ansamblu, la intersecție de drumuri, a avut un rol foarte important în 

evoluția sa. Dezvoltarea municipiului Bârlad a cunoscut, de-a lungul timpului, perioade favorabile de 

expansiune, dar şi perioade de declin, sub influența unui cumul de factori: istorici, politici, 

demografici, sociali și economici. 

Cuvinte cheie: Bârlad, evoluție, factori favorabili  

 

Abstract: The municipality of  Bârlad appeared and developed under not very favorable 

natural conditions, but the overall geographical position, at the intersection of roads, had a very 

important role in its evolution. The development of the municipality of Bârlad has knew, over time, 

favorable periods of expansion, but also periods of decline, under the influence of a cumulation of 

factors: historical, political, demographic, social and economic. 

Key words: Bârlad, evolution, favorable factors 

 

Vatră veche de locuire şi civilizaţie, oraş cu o individualitate puternică, 

Bârladul este situat în partea sudică a Podişului Bârladului, la contactul dintre 

două subunităţi de relief, Colinele Tutovei spre vest şi Dealurile Fălciului spre 

est, în mijlocul bazinului hidrografic omonim. Poziţia sa geografică, ca oraş de 

etapă, a fost favorizată şi de orientarea văilor secundare afluente Bârladului: 

valea Popeni, a Trestianei şi a Jeravăţului dinspre est; văile Horoiata şi Simila 

dinspre nord sau valea Tutova, dinspre nord-vest. În lungul acestor văi s-au 

orientat de timpuriu axele de comunicaţie, asigurând oraşului legături facile cu 

celelalte aşezări umane şi posibilitatea de a-şi exercita atracţia asupra unui 

teritoriu rural vast. Din marele drum longitudinal de pe valea Bârladului, căile 

de comunicaţie se puteau îndrepta  atât spre est (către Fălciu), cât şi spre sud 

(către Galaţi) sau nord-vest (spre Puieşti şi Bacău). Şi în prezent, din punct de 

vedere economic şi geografic, municipiul Bârlad se situează aproape de 

intersecţia unor importante căi rutiere şi feroviare, pe traseul dintre nordul şi 

sudul Moldovei, dintre Valea Prutului şi Valea Siretului, în lungul DN 24 (E 

581), care asigură legătură între centrul şi sudul României cu Republica
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Moldova, prin punctul de frontieră Albiţa. 

Poziţia geografică a fost de mare însemnătate deoarece a avut impact și 

asupra factorilor istorici, politici, economici, demografici dar și sociali care au 

conturat orașul de azi. 

1. Factorii istorici şi politici sunt direct răspunzători de modificările 

apărute, de-a lungul timpului, în evoluţia social-economică şi teritorială a 

Bârladului. Principalele evenimente istorice (întemeierea formaţiunilor statale, 

instaurarea unor domnii sau diferitele războaie care s-au desfăşurat în spaţiul 

românesc) şi contextul politic intern au jucat un rol decisiv în evoluţia vieţii 

urbane din regiunea Bârladului. 

O etapă distinctă în apariţia aşezării este marcată de întemeierea 

formaţiunii de tip prestatal Ţinutul berladnicilor, brodnicilor şi bolohovenilor în 

secolele XI-XIII. Investigaţiile arheologice au dus la identificarea unor forme de 

locuire în zona Prodana-Bârlad, urmele de locuire fiind în general sporadice 

pentru secolele IX-XI, dar mai numeroase pentru secolul al XIII-lea şi prima 

jumătate a secolului al XIV-lea
33

. Contextul istoric şi politic a fost iniţial puţin 

favorabil apariţiei şi evoluţiei urbei, datorită poziţiei geostrategice, la 

întrepătrunderea zonelor de interes a principalelor puteri europene, ce a făcut 

din spaţiul românesc un loc de desfăşurarea a numeroase conflicte militare, 

direct responsabile de instabilitatea politică internă şi evoluţia economică şi 

demografică a regiunii. 

Expediţiile prădalnice, culminând cu marea invazie a tătarilor din 1241, 

au constituit impedimente pentru apariţia şi dezvoltarea vieţii urbane în spaţiul 

moldav. Regimul dominaţiei tătare nu permitea o schimbare a statutului unei 

aşezări rurale către una de tip urban, de aceea premise favorabile apariţiei şi 

dezvoltării structurilor urbane în Moldova sudică, au apărut în a doua jumătate a 

secolului al XIV-lea, odată cu slăbirea dominaţiei Hoardei de Aur
34

.  

În acest contex, se apreciază că trecerea calitativă spre cristalizarea vieţii 

urbane la Bârlad s-a produs la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul 

secolului al XV-lea, Bârladul fiind menţionat documentar în 1408, într-un 

privilegiu comercial emis de domnitorul Alexandru cel Bun. Poziţia Bârladului, 

pe una din principalele artere ce înlesnea comerţul extern şi de tranzit în 

regiunea de sud a Moldovei, a dus la stabilirea aşezării ca punct vamal regional. 

Climatul politic nefavorabil a impus o încetinire a dinamicii vieţii urbane. 

Datorită numeroaselor invazii ale turcilor şi tătarilor, însoţite de incedii, evoluţia 
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Bârladului a fost încetinită, fiind printre aşezările care au avut cel mai mult de 

suferit de pe urma acestor expediţii, însă localitatea se refăcea relativ repede 

utilizând mai ales resursele lemnoase care se găseau din abundenţă în regiune. 

Climatul politic intern din Moldova s-a schimbat în timpul domniei lui 

Ştefan cel Mare, constituind o etapă de dezvoltare pentru toate domeniile vieţii 

urbane. Construirea Cetăţii de pământ, în partea sudică a oraşului şi fixarea 

reşedinţei Marii Vornicii a Ţării de Jos la Bârlad, au impus o evoluţie pozitivă a 

târgului, atât din punct de vedere demografic, cât şi economic. Bârladul era un 

important punct vamal al Moldovei de sud, negustorii care treceau pe aici fiind 

nevoiţi să plătească o taxă pentru mărfurile pe care le transportau. Creşterea 

demografică, ca urmare atât a sporului natural cât şi a celui migrator, a favorizat 

extinderea teritorială, spontană, a intravilanului, ducând la o segregare spaţială a 

claselor sociale (zona centrală era ocupată de casele negustorilor şi meşterilor 

înstăriţi, iar spre periferie, în mahalale, aspectul era asemănător spaţiului rural). 

La începutul secolului al XVII-lea, Bârladul devine centrul unor dispute militare 

între grupările boiereşti, o perioadă de instabilitatea ce s-a caracterizat şi printr-

un declin economic. 

În perioada domniilor fanariote evoluţia economică a Moldovei şi 

implicit a Bârladului a stagnat. La abuzurile feudalilor laici şi ecleziastici se 

adăugau efectele negative ale jafurilor şi distrugerile provocate de armatele 

străine, precum şi cele ale numeroaselor epidemii, constituind astfel factori de 

regres demografic. Concomitent, cu aceste evenimente, se observă o 

diversificare a meşteşugurilor, iar în urma slăbirii monopolulul turcesc, conform 

păcii de la Kuciuk-Kainargi, se revigorează şi activităţile comerciale.  

Apariţia relaţiilor de tip capitalist, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a 

favorizat o evoluţie pozitivă a vieţii urbane: se diversifică populaţia oraşului, se 

înmulţesc preocupările culturale, se dezvoltă şi diversifică meşteşugurile, ceea 

ce se reflectă în toponimia unor uliţe şi mahalale: Mahalaua Tăbăcarilor, 

Mahalaua Tălpălarilor, Mahalaua Morilor de Vânt, Uliţa Cizmăriei, Uliţa 

Soponarilor ș.a. 

După Unirea Principatelor din 1859, evoluţia Bârladului este afectată, 

datorită mutării capitalei la Bucureşti şi a concentrării puternice a activităţilor 

economice şi politico-sociale în noua capitală. La sfârşitul secolului al XIX-lea, 

datorită repartiției inegale a întreprinderilor şi capitalului, economia Bârladului 

se caracteriza printr-o stare de înapoiere, industria deţinând o pondere 

neînsemnată.  
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Beneficiind de climatul politic stabil, dinaintea Primului Război Mondial, 

când au fost adoptate mai multe măsuri legislative menite să sprijine producția 

internă, în Bârlad s-au dezvoltat în special ramuri ale industriei ce valorificau 

produse agricole şi forestiere locale. Implicarea României în Primul Război 

Mondial a avut implicații negative în toate domeniile.  

Perioada interbelică marchează o perioadă de ușoară revenire în plan 

regional a oraşului, dezvoltarea industrială fiind însoțită de o dinamică 

demografică pozitivă şi o extindere spațială. 

Evoluția Bârladului după 1945, a fost una sinuoasă, prezentând atât 

perioade de dezvoltare, dar şi perioade în care ritmul de evoluţie a fost mai lent. 

Bârladul şi-a menţinut importanţa regională prin funcţia politico-administrativă 

pe care a exercitat-o ca reşedinţă a judeţului Tutova, până în 1952. Ulterior, 

pentru o perioadă relativ scurtă, de trei ani, a fost reşedinţă a regiunii Tutova, 

după care s-a menținut ca reședință a raionului Bârlad, în limitele regiunii Iaşi, 

până în anul 1968.  

În urma creării noului județ Vaslui, pe vechile structuri ale județelor 

Vaslui, Fălciu şi Tutova, reședința a fost stabilită în orașul Vaslui, ignorând 

rolul economic, social, politic sau cultural al Bârladului în această regiune a 

țării. Totuși, Bârladului i s-a acordat o autonomie, mai mult formală, prin 

desemnarea urbei ca municipiu. Inechitatea investițiilor, a amplasării 

obiectivelor economice şi sociale, din cadrul județului au împins Bârladul pe un 

plan secund.  

Perioada de după 1989, marcată de schimbarea regimului politic, 

coincide cu o criză de lungă durată, generalizată la nivel național, cu efecte 

negative în toate domeniile economiei și implicit sociale. Tranziția de la o 

economie centralizată către o economie capitalistă, descentralizată, de piaţă, a 

impus un proces de restructurare industrială. Acest proces a fost puternic 

resimțit la Bârlad datorită disponibilizărilor masive şi încetării activității unor 

întreprinderi industriale. Reconversia profesională este un proces de durată, 

astfel încât una din principalele probleme cu implicații grave la nivel social, este 

în prezent șomajul. Lipsa unor politici de organizare a spațiului urban, suplinită 

de o lipsă de fonduri a dus la acutizarea problemelor edilitar-urbanistice 

existente pe plan local. Decăderea industriei bârlădene, principalul factor al 

atracției urbane până în 1989, a indus o reducere a fluxurilor migratorii către 

oraș şi o încetinire a ritmului evoluției demografice. 

2. Factorii demografici influențează prin componentele dinamicii 

naturale şi teritoriale, dinamica în timp şi în spaţiu a oraşului. Marcată puternic 
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de o serie întreagă de factori (istorici, politici, economici) evoluţia demografică 

a Bârladului indică o tendință, în ansamblu, ascendentă. Documentele istorice şi 

descoperirile arheologice din secolele XIV-XV, evidențiază Bârladul ca fiind un 

centru intens populat. 

Evoluţia oraşului de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 

secolului al XIX-lea, determină importante transformări structurale, creşterea 

populaţiei fiind însoţită şi de o accentuată diferenţiere socială, populaţia fiind 

foarte variată sub aspect social (meșteșugari, negustori, slujbași, boieri, țărani) 

şi etnic (cea mai mare parte a locuitorilor era formată din români, alături de care 

era şi o populație minoritară formată din armeni, saşi, greci, sârbi, turci, bulgari 

etc.). Această perioadă a fost caracterizată printr-un ritm accelerat de creştere a 

populaţiei urbane, ca urmare a stabilităţii politice interne, comparativ cu 

secolele anterioare, a evoluţiei economice (ce a contribuit la o creștere a 

nivelului de trai), dar şi a unui sistem sanitar îmbunătățit. În prima jumătate a 

secolului al XIX-lea se produce un aflux puternic de populaţie din zonele rurale 

învecinate, dar şi de populaţie străină (în special negustori), aflux care a dus nu 

numai la creşterea numerică a populaţiei urbane, ci şi la extinderea teritorială a 

oraşului (s-au extins mahalalele Podeni, Munteni şi Morănii de Jos, ultima a 

dispărut la sfârşitul aceluiaşi secol, cel mai probabil din cauza inundaţiilor). 

Existenţa populaţiei străine a impus primele forme de segregare etnică (astfel 

străinii erau grupaţi pe Vatra Veche a târgului, pe uliţe care le indicau 

naţionalitatea: Uliţa Armenilor, Uliţa şi Mahalaua Sârbilor, Uliţa Jidovinească ), 

dar, în acelaşi timp şi o segregare economico-socială (casele boiereşti, precum şi 

cele ale unor negustori şi meşteşugari mai înstăriţi, erau amplasate în partea 

centrală şi erau construite din piatră şi cărămidă, iar celelalte categorii sociale 

fiind localizate la periferia oraşului şi în zonele afectate de inundaţii). Dinamica 

demografică ascendentă a propulsat Bârladul, la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

în primele opt centre urbane din ţară (după Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Brăila, 

Craiova, Ploieşti şi Botoşani). 

Prima jumătate a secolului al XX-lea este marcată de o dinamică 

oscilatorie, caracterizată printr-o creştere lentă a numărului de locuitori, 

influențată şi de condiţiile istorice şi politice. După 1945, evoluția demografică 

a Bârladului își reia trendul ascendent, un trend în mare parte impus de politica 

demografică şi economico-socială a ţării. Creșterea naturală accentuată a fost 

suplinită de un flux migrator intens, cu populație rurală, determinat de puternica 

industrializare a Bârladului, ce a impus modificări în structura populației locale 
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(a crescut ponderea tinerilor şi a adulţilor, dar şi a populaţiei ocupate în 

activităţile industriale). 

Evoluţia geodemografică de după 1989 se detașează net fată de 

perioadele anterioare, fiind în strânsă legătură cu schimbările survenite pe plan 

politic intern, care au determinat trecerea de la un sistem foarte restrictiv, la 

unul democrat, în care populaţia a câştigat libertate de exprimare în planificarea 

dimensională a familiei. Alături de planificarea familială, populaţia a beneficiat 

şi de liberalizarea circulaţiei persoanelor, ambele, cu consecinţe negative în 

evoluţia demografică a Bârladului. 

3. Factorii economici reprezintă o parte integrantă în evoluţia spaţio-

temporală a Bârladului, scoţând în evidenţă dinamica spaţiului urban.  

3.1 Comerţul 

Situat la intersecţia unor importante rute comerciale europene, Bârladul a 

beneficiat de-a lungul timpului de o serie de privilegii ce au favorizat 

dezvoltarea activității comerciale (fixarea punctului vamal cel mai important din 

Moldova sudică, privilegii domnești pentru negustorii străini etc.). Rolul 

polarizator al activităților comerciale s-a concretizat prin atractivitatea târgului 

pentru negustorii străini şi extinderea spațială a așezării. Comerțul liber s-a 

dezvoltat ca urmare a apariției pieței locale, iar spre sfârșitul feudalismului, 

odată cu intensificarea relaţiilor de schimb s-a dezvoltat şi comerţul permanent, 

prin apariţia a numeroase prăvălii şi dughene. Relațiile comerciale au 

impulsionat evoluţia economică a Bârladului, mai ales datorită intensificării 

comerţului cu alte state. Aşezarea Bârladului pe una dintre cele mai importante 

artere comerciale internaţionale, a stimulat relaţiile localnicilor cu negustorii din 

Liov, Braşov, Bistriţa şi Ţara Românească. După o perioadă mai puţin 

favorabilă, la sfârşitul secolului al XVIII-lea se observă o nouă înviorare a 

relaţiilor comerciale, în special, în plan extern, ca urmare a slăbirii monopolului 

turcesc asupra comerţului Ţărilor Române. În prima jumătate a secolului al 

XIX-lea, evoluţia economică şi creşterea demografică, au impus Bârladul ca 

unui din centrele principale de desfacere a produselor din Moldova, după Galaţi, 

Iaşi şi Botoşani. În aceeaşi perioadă, se observă o înmulţire a târgurilor şi 

iarmaroacelor săptămânale, drept consecinţă a relaţiilor concurenţiale între 

proprietarii de pământ.  

Prima jumătate a secolului al XX-lea marchează o creştere a rolului de 

centru comercial polarizator din partea sudică a Moldovei, Bârladul servind ca 

piaţă de desfacere, nu numai pentru judeţul Tutova, ci şi pentru judeţele 

învecinate. 
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Evoluţia comerţului între 1945-1989 a fost defavorizată de investiţiile 

majore şi importanţa acordată activităţilor industriale. Însă după 1989, în 

condiţiile trecerii la economia de piaţă, procesul de privatizare a fost mai 

accentuat în domeniul activităţilor comerciale, comparativ cu alte sectoare 

economice. Intensificarea activităţilor comerciale s-a concretizat printr-o 

difuziune spaţială a unităţilor comerciale şi creşterea ponderii forţei de muncă 

ocupată în acest domeniu.  

3.2 Activitatea industrială, ce s-a dezvoltat puternic în perioada socialistă, 

a determinat modificări profunde în viaţa şi fizionomia oraşului. Funcţia 

industrială a Bârladului îşi are originea în funcţia meşteşugărească dezvoltată 

încă de timpuriu în viaţa oraşului.  

În perioada medievală, evoluţia economică a Bârladului a fost similară 

celorlalte târguri moldoveneşti. Existenţa materiei prime locale, precum 

produsele cerealiere şi animaliere, lemnul sau rocile de construcții, au favorizat 

apariţia meşteşugurilor specifice. Odată cu dezvoltarea societăţii, în secolele 

XVIII-XIX, se diversifică şi meşteşugurile. Creşterea numărului de meşteşugari 

a fost efectul combinat al creşterii cerinţelor pentru produsele meşteşugăreşti şi 

al sosirii în oraş a unor meşteşugari de la sate, Bârladul devenind un centru de 

atracţie pentru aceştia. Dezvoltarea meşteşugurilor a impus şi o formă de 

segregare spaţială, meşteşugarii fiind grupaţi pe uliţe şi cartiere. 

Procesul de trecere de la producţia meşteşugărească către cea industrială a 

început în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În condițiile lipsei unor 

resurse naturale importante pe plan local, datorită lipsei de capital, a tehnicilor 

modeste (corelate cu concurenţa produselor străine), revoluția industrială s-a 

manifestat, pentru oraşul Bârlad, în special în domeniul industriei alimentare şi 

textile. Evoluţia economică a oraşului a fost impulsionată de construcția căii 

ferate de pe valea Bârladului, ce a fost dată în exploatare în 1872. Ulterior, prin 

construirea căilor ferate de legătură spre Galați şi Fălciu, Bârladul a devenit nod 

feroviar, lucru ce a influenţat pozitiv activităţile industriale de pe plan local. 

Trăsăturile mai pronunţate ale economiei capitaliste s-au evidenţiat în 

perioada interbelică, când au fost construite mai multe întreprinderi industriale. 

Însă, politica de industrializare rapidă a ţării, de după 1945, a dus la conturarea 

profilului economic al Bârladului, un oraş cu funcţie predominat industrială. 

Această politică a avut efecte imediate asupra vieţii urbane determinând un spor 

considerabil al forţei de muncă, modificări în structura populaţiei ocupate, 

impunând şi creştere teritorială, prin amenajarea unei platforme industriale şi 

construirea unor noi cartiere de locuinţe.  
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După 1989, ca urmare a reducerii drastice a finanţării de la bugetul de stat 

a întreprinderilor cu rentabilitate scăzută, mare parte a acestora şi-a restrâns 

activitatea sau au fost desfiinţate, iar personalul disponibilizat. Rezultatul 

acestor schimbări s-a concretizat prin: creşterea şomajului, inflaţie şi scăderea 

nivelului de trai. În schimbul locurilor de muncă desfiinţate nu au fost create 

altele noi, iar dacă au fost, acestea au avut un cu totul alt specific, reconversia 

profesională a muncitorilor fiind un proces de durată. La aceşti factori se mai 

adaugă marginalizarea economică şi socială care conduce la o segregare socio-

economică, migraţia populaţiei pentru găsirea unui loc de muncă şi a unei surse 

de supravieţuire într-o altă zonă, inclusiv în străinătate etc. 

3.3 Alături de meşteşuguri şi comerţ, locuitorii Bârladului, beneficiind şi 

de condiţiile naturale favorabile, au continuat să practice şi agricultura. 

Produsele obţinute din agricultură au stat la baza dezvoltării activităţilor 

meşteşugăreşti şi comerciale. Creşterea necesităţilor pieţei locale, ca urmare a 

sporului demografic şi a intensificării relaţiilor de schimb, a impus o creştere a 

cererii de produse agricole, în special produse legumicole. Cea mai mare parte a 

grădinarilor erau localizaţi în mahalalele din apropierea râului Bârlad. Locuitorii 

care se ocupau cu creşterea vitelor sau cărăuşia cu cereale spre Galaţi, erau 

grupaţi în special în mahalaua Poşta Veche (cuprinsă între străzile Republicii, 

Cerbul de Aur şi Primăverii, până la Gară), dar şi în mahalalele de la periferie. 
35

 

La începutul secolului al XX-lea, locuitorii oraşului continuau să deţină 

în proprietate suprafeţe de teren în extravilan, pe care cultivau cereale, legume 

sau viţă de vie. Activităţile agricole s-au restrâns treptat, în a doua jumătatea a 

secolului al XX-lea, mai ales datorită reducerii suprafeţei totale aflată în 

administraţia oraşului, după reforma administrativă din 1968. Influenţă negativă 

au avut şi o serie de factori socio-economici precum: redistribuirea suprafeţelor 

agricole unităţilor industriale, creşterea dimensională a platformei industriale a 

oraşului, creşterea fondului locativ, în condiţiile sporului demografic, diferite 

lucrări de amenajări hidrotehnice etc.   

Odată cu retrocedarea terenurilor către foştii proprietari a crescut 

interesul pentru revigorarea activităţilor agricole. În prezent, în condiţiile 

reducerii nivelului de trai, se observă, în special în cartierele de case (Munteni 

sau Podeni), situate la marginea oraşului, o intensificare a culturilor agricole, în 

special legumicole, pentru asigurarea consumului propriu. 

                                                           
35

 Oltea Răşcanu-Gramaticu (1998) – Istoria  Bârladului, pag 115 
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4 Factorii socio-culturali au asigurat alături de celelalte categorii de 

factori, dezvoltarea localităţii. Încă din perioada medievală, Bârladul a reuşit să 

se remarce prin activitatea socio-culturală, odată cu crearea primelor şcoli de pe 

lângă biserici, activitate ce s-a intensificat în perioada modernă. În primele 

decenii ale secolului al XIX-lea, concomitent cu evoluţia demografică şi 

creşterea nivelului de trai, au apărut şi primele pensionate particulare, astfel că, 

la mijlocul aceluiași secol apar menționate cinci pensionate (patru pentru băieţi, 

cu predare în limba franceză şi greacă şi unul pentru fete, în limba franceză). 

Înfiinţarea primelor instituţii publice de învăţământ a impus o creştere a 

rolului deţinut de oraşul Bârlad în partea de sud a Moldovei. Astfel, în 1832 a 

luat fiinţă prima Şcoala publică de băieţi, în 1846 s-a deschis Clasul real 

„Codreanu”, ceea ce a determinat o intensificare a activităţii didactice, în 1870 a 

fost inaugurată Şcoala Normală (printre primele instituţii de acest gen din ţară), 

în 1879 s-a deschis Gimnaziu real „Manolache Costache Epureanu”, iar în 1887, 

ca urmare a cererii tot mai ridicate, s-a creat Externatul secundar de fete. 

Activitatea culturală intensă a intelectualităţii bârlădene şi relaţiile dintre 

aceasta şi o serie de intelectuali stabiliţi în oraş după revoluţia de la 1848 (Ioan 

Popescu, Stroe Belloescu), au făcut din Bârlad un adevărat centru de polarizare 

socio-culturală. În acest context, au apărut primele publicații bârlădene (în 1869, 

Ioan Popescu a pus bazele primei tipografii - Unirea, iar în 1870 este publicat 

primului periodic bârlădean – Semănătorul), ulterior, au fost editate şi alte 

publicaţii precum: Paloda, Progresul, Bârladul, Vocea Tutovei etc.  

Un rol decisiv în evoluţia culturală a Bârladului, din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, l-au avut societăţile 

cultural ştiinţifice: Ateneul Bârlădean (filială locală a Ateneului Român, 

deschisă în 1885), Cercul cultural al elevilor de curs superior şi Academia 

Bârlădeană. 

Înfiinţarea unor noi instituţii de învăţământ şi cultură a contribuit la 

creşterea rolului cultural şi a ariei de influenţă la nivel judeţean, şi chiar 

regional, a Bârladului. 

Concluzii. Demersul acestui studiu a fost acela de a urmări influența 

factorilor istorici, politici, demografici, sociali și economici asupra dezvoltării 

municipiului Bârlad. În urma analizei, se poate contura imaginea actuală a 

municipiului Bârlad, ca un centru economic, cultural și științific, cu capacitate 

de polarizare în partea sudică a județului Vaslui și a Regiunii de Nord-Est. 
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Rezumat: Notafilia, colecționarea de bancnote, este un domeniu ce oferă informații 

importante despre istorie, geografie, cultură și civilizație etc. Relieful este destul de bine 

evidențiat pe bancnotele lumii, unde întâlnim imagini ale unor munți, dealuri, forme de relief 

etc. Am identificat 177 tipuri de bancnote cu reprezentări ale reliefului, continentul african 

fiind cel mai bine reprezentat. România este și ea prezentă cu o serie de bancnote, unele fiind 

considerate superlative. 

Cuvinte cheie: notafilie, bancnotă, relief. 

 

 Abstract: Notafilia, the collection of banknotes, is an area that offers important 

information about history, geography, culture and civilization, etc. The relief is quite well 

highlighted on the banknotes of the world, where we find images of mountains, hills, 

landmarks etc. We identified 177 types of banknotes with representations of the relief, the 

African continent being the best represented. Romania is also present with a series of 

banknotes, some being considered superlatives. 

 Keywords: notafilia, banknote, relief. 

 

 

Introducere 

Bancnota este un mijloc de plată din hârtie tipărită, emisă de o bancă. 

Este o monedă fiduciară, cunoscută și sub denumirile de bilet de bancă și 

de monedă de hârtie. Moneda de hârtie a fost introdusă la începutul secolului al 

X-lea, de negustorii chinezi de ceai, care încheiau mari tranzacții cu bilete la 

ordin, cu scopul evitării transportului monedelor metalice. Administrația 

chineză a adoptat oficial bancnotele în anul 1024. Monedele metalice erau 

reprezentate simbolic pe bancnotele emise sub dinastia Song (foto 1). 

Prima mențiune occidentală a unei forme de bancnotă a fost făcută de Marco 

Polo, la sfârșitul secolului al XIII-lea în cartea sa ”Călătoriile lui Marco Polo” 

(foto 2). 

                                                           
36  Profesor la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu”, Iași –Aleea Mihail Sadoveanu,  nr. 46 
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Foto 1:Cea mai veche bancnotă   Foto 2: Călătoriile lui Marco Polo din lume (dinastia Song) 
                                                  (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Bancnotă) 

  

Notafilia este denumirea dată colecționării de bancnote.Termenul de ”notafilie” 

este obținut din două elemente: cuvântul latinesc nota „semn de recunoaștere”, 

„semn distinctiv”, „marcă”, „adnotare”, „notă” și cuvântul grecesc 

vechi philos „prieten”. Prima bancă din Europa care a emis bancnote a 

fost Riksbank din Stockholm, în 1658. 

Colecționarul caută bancnote în stare cât mai bună, pe cât posibil, fără să 

fie rupte, pliate sau înțepate ori murdare. Colecționarii de bancnote se 

numesc notafili. 

Primele însemne monetare de hârtie din România sunt biletele ipotecare, 

emise conform legii din 12 iunie 1877, cu valorile nominale de 5 lei, 10 lei, 20 

lei, 50 lei, 100 lei și 500 lei, de către Ministerul de Finanțe, pentru a obține 

fondurile necesare susținerii financiare a Războiului de Independență. 

La 1 aprilie 1880, este înființată Banca Națională a României, fiind 

singura abilitată să emită monedă de metal și hârtie. 

Cea mai mică bancnotă din lume este românească. Un record mai 

puțin cunoscut, România deține 

recordul pentru cea mai mică 

bancnotă din lume, ,,bancnota de 10 

bani”, emisă de Ministerul de 

Finanțe al României în 1917 (foto 3 

și 4). Mai există însă o bancnotă din 

Maroc care aderă la acest statut, dar 

n-a fost omologată de Cartea 

Recordurilor, aşa cum s-a întâmplat 

în cazul banilor din hârtie româneşti.
                                                Foto 3 și 4:10 bani 1917 din România 

(Foto: Daniel Răduianu) 

Mai jos sunt prezentate câteva superlative din domeniul notafiliei: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83_veche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83_veche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83_veche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banc%C4%83_(institu%C8%9Bie_financiar%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://ro.wikipedia.org/wiki/1658
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ipotec%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/12_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1877
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Ruso-Turc_(1877-1878)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1880
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
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 Cea mai mare bancnotă fabricată până în prezent este filipineză: este 

vorba despre bancnota cu valoarea nominală de 100.000 de pesos 

filipinezi emisă în 1998 și care are dimensiunile de 216 mm x 356 mm. 

Precedentul record îl deținea bancnota cu valoarea nominală de 500 

de ruble emisă în 1912 de Imperiul Rus. 

 Bancnota cu cea mai mare valoare nominală este maghiară: este vorba 

despre bancnota cu valoarea nominală de 1 miliard de miliarde 

de penghei, emisă în 1946, dar care nu a circulat niciodată. 

 Bancnota cu valoare nominală de 10 bani, din emisiunea Ferdinand, 

1917, a intrat în Guinness World Records (Cartea Recordurilor) drept cea 

mai mică bancnotă din lume. Are dimensiunile 27,5 x 38 mm.  

 Bancnota cu valoarea nominală de 1.000.000 de lei (ROL), ediția 2003, a 

intrat în Cartea Recordurilor, fiind bancnota de polimer cu cea mai mare 

valoare nominală din lume. 

 Bancnota cu valoarea nominală de 2.000 de lei (ROL), 1999, este prima 

bancnotă de polimer din România și Europa. 
 

1. Elemente de relief 
 

Elementele de relief identificate pe bancnotele din colecția personală, 

membru în Asociația Filateliștilor Feroviari din România, ce cuprinde filateliști, 

numismați și notafili din toată țara, precum și cele incluse în cataloagele de 

bancnote (World Paper Money) sunt destul de numeroase pentru a realiza acest 

studiu, remarcându-se în special zonele montane. 

Pe Glob am identificat 177 tipuri de bancnote cu elemente ale reliefului 

(fig. 1), continentul african fiind cel mai bine reprezentat (71 bancnote), urmat 

de cel asiatic (48 bancnote) și apoi cel european (39 bancnote). 

În Europa s-au 

identificat Munții Carpați 

(Masivul Tatra – cel mai 

înalt, 2.655 m în Vârful 

Gerlachovska) pe bancno-

tele din Slovacia: 500 

coroane 1941; Munții 

Orava pe bancnota de 10 

coroane 1986 din Ceho-

slovacia, pe teritoriul de azi 

al Slovaciei, parte din 

Munții Beskizi;  
                                                            Fig. 1: Relieful – distribuția tipurilor de bancnote pe continente 

 

Masivul Bucegi cu Sfinxul – pe bancnotele de 50.000 lei 1996 și 2000 

emisiunea de hârtie, 2001-2004 emisiunea din polimer – foto 5). Munții Alpi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filipine
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rubl%C4%83_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peng%C5%91
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leu_rom%C3%A2nesc
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(Alpii Iulieni cu Vf. Triglav 

de 2.864 m, cel mai înalt 

din Slovenia, pe bancnotele 

de 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 și 

500 tolari 1990-1992;  
                             

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                  Foto 5:Munții Carpați – Sfinxul (Foto: Daniel Răduianu)                                                         

 

Munții Alpi pe 20 șilingi 1956 din Austria și pe 20 francs 1978-1992 din 

Elveția; Munții Alpi – Stațiunea Semmering pe bancnotele de 20 șilingi 1967 

din Austria). Alpii Dinarici pe bancnotele de 500 dinari 1992 și 10 dinari 1994 

din Iugoslavia; Munții Velebit (1.757 m), subdiviziune a Alpilor Dinarici, apar 

pe bancnotele de 1000 kuna 1941 din Croația. Munții Levćen (munți în S-V 

Muntenegrului) pe 20 dinari 2000 din Iugoslavia. Munții Esja (914 m) pe 10 

coroane 1957 din Islanda. Alpii Scandinaviei (în regiunea Laponia) pe 1.000 

coroane 2015 din Suedia. Munți s-au identificat și pe 1.000 dinari 1943, 500 

dinari 1990, 1991, 1992 și 10 dinari 1994 din Iugoslavia, apoi pe 100 leke 1993 

din Albania și 100.000 lire 1967-1970 din Italia. Stânca Gibraltar pe 

bancnotele de 10 șilingi 1934 din Gibraltar (teritoriu dependent de Regatul 

Unit), 20 lire 2006 și 50 lire 2006. Vulcanul Hekla pe 100 coroane 1957-1961 

din Islanda. Dealul Tynwald pe 1 liră 1961-1972 din Insula Man. Relief de 

eroziune marină (Baltic Klint) pe 100 coroane 1994 din Estonia. Coloane de 

calcar (”rauks”) pe 200 coroane 2015 din Suedia. Insula Hydra pe 1.000 

drahme 1972 din Grecia. Au mai fost identificate, pe lângă cele amintite mai 

sus, încă 2 bancnote europene. 

În Asia am identificat munți, vulcani, peșteri, defileuri și insule. 

a) dealuri și munți: Munții Himalaya (cei mai înalți din lume: Vf. Everest, 

8.850 m) pe bancnotele din Nepal (5 mohru / mohar nepalez 1960, 100 

rupees 1972, 1.000 rupees 1972 și pe cele de 5, 10, 20, 50, 100, 500 și 1.000 

rupii din perioadele 2007-2010, 2012 și 2013-2017) (foto 6) și cele din 

China (10 yuan 1980).  

Muntele Ama Dablam (Munții 

Himalaya) pe 1 rupee 1973-1990, 

1991-1995 din Nepal. Muntele Ararat 

(5.165 m, un vulcan stins din Podișul 

Anatoliei) este reprezentat pe bancnota 

de 100 lire 1970 din Turcia. 
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Foto 6:Munții Himalaya   
 (Sursa: www.colnect.com) 

Regiunea montană Paektusan (2.744 m) din Coreea de Nord este 

reprezentată pe bancnotele de 5 won 1947, 1978 și 50 won 1992-1998. Muntele 

Kumgang (Kumgangsan) apare pe bancnotele de 1 won 1992-2007 din Coreea 

de Nord. Muntele Baekdu apare pe bancnota de 2000 won 2008 din Coreea de 

Nord. ”Dealurile de Ciocolată”, o formațiune geologică din Bohol, pe 200 piso 

2015 din Filipine. La acestea se mai adaugă alte 10 bancnote asiatice. 

b) vulcani: Vulcanul Fuji-San apare pe bancnotele de 50 sen 1938; 500 

yeni 1951 și 1969; 5000 yeni 1984-1993, 2001, 2003 din 

Japonia.Vulcanul Krakatau pe bancnotele de 100 rupiah 1992-2000 

din Indonezia. Vulcanul Damavand (5.671 m, cel mai înalt vulcan din 

Asia) pe bancnotele de 10.000 rials 2001 din Iran. Vulcanul Mayon pe 

bancnotele de 100 piso 2010-2015 din Filipine.  

c) peșteri și deșerturi: Peștera Jeita din Liban pe bancnotele de 1 livre 

1971-1974; Deșertul Negev pe 5 lire 1955;  

d) defileuri: Defileul Wu de pe fluviul Yangtze/Chang Jiang pe 

bancnotele de 5 yuan 1980; 

e) capuri și insule: Capul Bryusa (în peninsula omonimă din Asia, 

aproape de Vladivostok) pe 1.000 ruble 1995 din Rusia; Insula Pi Do 

din Coreea de Nord pe bancnotele de 10 won 1992-2007; Insulele 

Maitara și Tidore pe bancnotele de 1000 rupiah 2000-2016; 

Arhipelagul Fai Tsi Long din Vietnam pe bancnotele de 100 dong 

1980-1981, 1 dong 1985 și 200.000 dong 2006-2018. 

În America, vulcanul Izalco (1.950 m, ultima erupție fiind cea din 1966) 

pe bancnota de 10 colones 1997-1998 din El Salvador. Munții Anzi apar pe 

bancnotele din Argentina (regiunea montană Famatina pe 100 pesos 2018), 

Peru (Machu Picchu pe 100 soles de oro1976) și Columbia (5.000 pesos 2015). 

Vârful Aconcagua (6.960 m, cel mai înalt din Anzi și America, pe 50 pesos 

2018 din Argentina. Muntele Kasikasima pe 50 dolari 2010-2016 din Surinam. 

Muntele Voltzberg, sub formă de dom, pe 20 dolari 2010-2012 din Surinam. 

Insule – Isla delCoco pe bancnota de 2000 colones 1997-1998 din Costa Rica; 

Insula Tigrului (Isla del Tigre) pe bancnotele de 2 lempiras 1993-1994 din 

Honduras; Insulele Granada, insule vulcanice, pe 10 cordobas 2002 din 

Nicaragua. 

În Africa am identificat următoarele elemente ale reliefului: 

a) stânci: Stâncile Tsingy pe 100 

ariary 2004 din Madagascar; Zuma 

Rock pe 100 naira 2004-2014 din 

Nigeria; Stâncile Chiremba (foto 

7) pe bancnotele din Zimbabwe (pe 

toate bancnotele din perioada 

1980-2016), fiind identificate 45 
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                                                                     Foto 7: Stâncile Chiremba (Foto: Daniel Răduianu) 

tipuri de bancnote cu valori nominale cuprinse între 1 dolar și 100 

trilioane de dolari (bancnota cu cea mai mare valoare nominală din 

istoria statului). 

b) munți:Munții Kilimanjaro (5.895 m, cei mai înalți din Africa, pe 

bancnota de 10 șilingi 1978 din Tanzania - foto 8, 5.000 șilingi 1997 și 

2.000 șilingi 2003); Munții Kenya 

(5.199 m, locul II în Africa) pe 5 

șilingi 1968-1969, 10 și 100 șilingi 

1966, 20 șilingi 1968 din Kenya; 

Munții Virunga, cu 2 vulcani – 

Karisimbi (4.507 m) și Bisoke, pe 

100 francs 1982 din Rwanda; 
 Foto 8:Munții Kilimanjaro - 5.895 m  (Foto: Daniel Răduianu) 

 

Masivul montan ”LesTroisMamelles” (629 m) pe 25 rupees 1973-

1979 din Mauritius; Muntele Loura, cu formațiunea geologică ”Lady 

of Mali”, pe 10.000 francs 2015 din Guineea; Masivul Mulanje (3.002 

m, altitudinea maximă din Malawi, un monadnock / inselberg – munte 

insular rezultat în urma eroziunii) pe 1 kwacha 1976 din Malawi; 

Muntele Nimba pe 2.000 francs 2015 din Guineea; Munții Piton 

(Mount Piton, 828 m, de origine vulcanică) pe bancnotele de 100 rupii 

1986 din Mauritius; Muntele Sugarloaf (”Căpățână de zahăr”, relief 

specific pe granite) pe 100 ariary 2004 din Madagascar; Munți din 

regiunea Kabylia, nordul Algeriei, pe 100 francs 1940. La acestea se 

adaugă alte 9 bancnote africane. 

În Australia și Oceania, elemente de relief se identifică pe bancnotele 

din Fiji (Vf. Joske – un precipitat vulcanic, lângă Suva, pe 10 dolari 2013; 

Muntele Valili pe 5 dolari 2007) și Noua Zeelandă (Mount Cook, cel mai înalt 

din Noua Zeelandă cu 3.724 m, pe 5 lire 1956, 50 lire 1956-1967 și 5 dolari 

1992). La acestea se mai adaugă alte 5 bancnote cu elemente de relief. 
 

B I B L I O G R A F I E 
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Studiul calităţii apelor subterane din zona Dobrovăţ, județul Iaşi / 

Study of groundwater quality in Dobrovăţ area, Iasi county 

 

Scrumeda Gabriela
37

 

 

Rezumat: Principalul obiectiv al studiului îl constituie determinarea proprietăților fizico-

chimice al apelor subterane. Măsurarea valorii pH-ului din apă este foarte importantă pentru 

numeroase tipuri de probe. Valorile prea mari sau prea mici ale pH-ului sunt toxice, direct sau 

indirect, pentru organisme. Valoarea pH-ului este parametrul cel mai folosit pentru evaluarea 

proprietăţilor corozive ale unui mediu acvatic. Rezultatele experimentale au evidențiat faptul că apa 

subterană din zona comunei Dobrovăt (satele Moldoveni si Ruşi) se încadrează în limitele prevăzute 

de standardul de calitate pentru apă potabilă, fiind pretabilă pentru consumul uman, pentru activități 

gospodărești şi pentru uzul  veterinar. Totuși se remarcă ph-ul uşor acid al apei din Dobrovăț, motiv 

pentru care este încadrată ca apă nepotabilă. 

  Cuvinte-cheie:grade de duritate, duritate totală, duritate temporară, duritate permanent, Dobrovăț 

 

Abstract: The main goal of the study is to determine the physico-chemical properties of 

groundwater. Measuring the pH value of water is very important for many types of samples. Too high 

or too low pH values are toxic to organisms, directly or indirectly. The pH value is the most used 

parameter for evaluating the corrosive properties of an aquatic environment. The experimental results 

showed that the groundwater in Dobrovăţ commune area (Moldoveni and Ruşi villages) falls within 

the limits provided by the quality standard for drinking water, being suitable for human consumption, 

household activities and veterinary use. However, the slightly acidic pH of the water in Dobrovăț is 

noted, which is why it is classified as non-potable water. 

 Keywords: degree of water-hardness, total hardness, temporary hardness, permanent hardness, 

Dobrovăț 

 

 

1. Descrierea locaţiei cercetate 

      Dobrovățul este o comună din sudul județului Iași  și este situată în partea de 

est a României, în sectorul central-nord-estic al Podișului Central Moldovenesc-

subunitate a Podișului Moldovei, într-o regiune de codri seculari.  

Cu mici excepții, teritoriul comunei se suprapune bazinului hidrografic al 

pârâului cu același nume. Lung de aproximativ 28,5 km și o orientare de la 

nord-nord-vest spre sud-sud-est, pârâul Dobrovăț și afluentul său Poiana Lungă 

străbat teritoriul comunei prin mijloc pe o distanță de 24 km.      

  Pe văile pârâului Dobrovăț și pe afluenții săi, se găsesc ape subterane 

cantonate la baza depozitelor deluviale de pe versanți și în șesul aluvionar al 

acestora. Aceste ape sunt exploatate prin fântâni cu adâncimi de 10-12 m, cum 

sunt majoritatea fântânilor din Dobrovăț. Din punct de vedere calitativ, aceste 

ape fac parte din clasa D, apreciate ca ape nepotabile de gradul I, dar folosibile. 

                                                           
37

 Profesor- ing. la Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași Bd. Socola, nr. 61 A.     
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O altă categorie de ape subterane o constituie apele cantonate în depozite 

sarmatice nisipoase, situate la adâncimi mai mari de 20 m și care sunt ape 

superioare calitativ. Din aceste surse se alimentează fântânile care au fost în 

satele Moldoveni (având adâncime de 25 m și pereții din  beton armat) și Ruși 

(având adâncimea de peste 22 m și pereții din piatră extrasă din carierele 

locale).  În prezent este exploatată o sursă de apa subterană din pădurea Buda, 

care asigură alimentarea cu apă a fermei agricole  și a zonei de locuit limitrofe 

(foto 1). 

 

Foto nr. 1. Vegetație umedă (Fotografie din arhiva personală) 

2. Importanţa studiului durităţii apei      

        Duritatea apei reprezintă proprietatea imprimată acesteia de conţinutul total 

de săruri de calciu şi magneziu. În România se utilizează gradul de duritate 

german care reprezintă un conţinut de săruri de calciu și magneziu echivalent cu 

10 mg CaO la 1000 ml de apă. Există însă mai multe definiţii pentru gradul de 

duritate. Exemplu: 1 grad francez de duritate: conţinutul de săruri de Ca și Mg 

echivalent cu 1 mg CaO la 100 ml apă. 

  Formula pentru transformări este: 1 grad german = 1,79 grade franceze = 

1,25 grade engleze. 
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  O apă se numeşte dură atunci când conţine multe săruri de calciu (mai 

ales sub formă de carbonat sau sulfat de calciu) şi de magneziu.  Bicarbonaţii de 

calciu şi magneziu care conferă apei reacţie alcalină alcătuiesc duritatea 

temporară sau duritatea carbonaţilor (KH) iar clorurile şi sulfaţii de calciu și 

magneziu alcătuiesc duritatea permanentă. Prin însumarea celor două durităţi 

rezultă duritatea totală (GH). Duritatea totală influenţează direct creşterea 

peştilor, plantelor şi a microorganismelor. Duritatea totală a apei se măsoară în 

grade de duritate, existând 3 sisteme de notare: german, francez şi englez.  

În acvaristică, cel mai frecvent utilizat este gradul de duritate german 

(°dGH), care exprimă cantitatea de săruri de calciu şi magneziu dizolvate într-

un litru de apă, iar 1°dGH = 10 mg CaO.  

     Corespondența dintre gradul de duritate german şi francez este următoarea: 

1° german = 1,78° francez si 1° francez = 0,56° german.  

După gradul de duritate, apele se pot clasifica astfel: - foarte moi între 0 – 4 

°dGH - moi între 4 – 8 °dGH - mijlocii între 8 – 12 °dGH - moderat de dure 12 

– 18 °dGH - dure 18 – 30 °dGH - foarte dure peste 30 °dGH . 

Pentru măsurarea durităţii, în acvaristică se pot utiliza testele existente în 

comerţ, acestea fiind foarte uşor de utilizat, de obicei prin numărarea picăturilor 

necesare pentru virarea de la o culoare la altă culoare. Încă din antichitate, s-a 

observat că uneori apa avea proprietatea de dizolvare rapidă a săpunului, apoi în 

anul 1700 s-a constatat că aceste proprietăţi au fost cauzate de calciu şi 

magneziu din apă: apa bogată în aceste săruri a fost numită apă brută sau apă 

grea.  Termenul a fost de atunci folosit pentru a clasifica apele în funcţie de 

conţinutul lor de săruri de calciu şi magneziu. Prezenţa ionilor de duritate 

(calciu şi magneziu) în apă influenţează rezultatele spălării.  De fapt, acţiunea 

de curăţare a oricărui agent tensioactiv, un ingredient de bază al detergenţilor, 

este mult diminuată de prezenţa ionilor de calciu şi de magneziu, deoarece 

solubilitatea şi, prin urmare, eficacitatea acestuia este foarte scăzută. O curăţare 

bună a ţesăturilor, în profunzime sau la suprafaţă, poate fi obţinută doar în cazul 

în care cantitatea de calciu şi de magneziu, ioni în soluţie, este foarte redusă. 

Apa cu grad ridicat de duritate folosită la spălat determină folosirea unei 

cantităţi mai mari de detergent pentru a obţine rezultate acceptabile de curăţare. 

Apa de duritate scăzută (numită dulce) necesită o doză mai mică de detergent. 

hidrobicarbonat de magneziu care prin fierbere se transformă în carbonaţi 

insolubili, ce se depun. 
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    3. Obiectivele, metodologia şi rezultatele cercetării 

    Principalul obiectiv al studiului îl constituie determinarea proprietăților 

fizico-chimice ale apelor subterane de pe raza comunei Dobrovăţ. Probele de 

apă pentru partea experimentală au fost prelevate din câteva fântâni aflate în 

proprietatea personală a sătenilor. Prelevarea probelor din fântânile respective s-

a făcut cu găleata, la 30 cm sub luciul apei (foto 2).  
 

 

Foto nr. 2. (Sursa:https://agroromania.manager.ro/media/apa-de-fantana- jpeg) 

Măsurarea valorii pH-ului din acest tip de probe din apă este foarte 

importantă întrucât valorile prea mari sau prea mici ale pH-ului sunt toxice 

pentru organisme, în mod direct sau indirect. Valoarea pH-ului este parametrul 

cel mai folosit pentru evaluarea proprietăţilor corozive ale unui mediu acvatic. 

Duritatea permanentă  este dată de conţinutul de săruri de calciu şi magneziu 

care nu se îndepărtează prin fierbere (cloruri, sulfaţi, azotaţi). Duritatea totală se 

exprimă prin suma durităţilor temporară şi permanentă. Determinarea s-a 

efectuat în temeiul SR EN ISO 10523/2012 şi s-au obţinut următoarele 

rezultate:  

- Proba l - fântâna adâncimea max. 10 m, pH = 6,2 

- Proba 2 - fântâna adâncimea max. 20 m, pH = 7,1 

-  Proba 3 - fântâna adâncimea › 20m, pH = 7,2  

Se observă foarte clar un pH > 6 pentru fântânile din Dobrovăţ, valoare datorată 

rocilor sedimentare aluvionare. Determinările pe care le-am efectuat în 

laboratorul şcolii noastre şi în temeiul SR EN ISO 10523/2012 au condus la 

următoarele rezultate: 

- Proba 1- fântâna adâncimea max. 10 m duritate totală:18 grade germane  

- Proba 2- fântâna adâncimea max. 20m, 20 grade germane  
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- Proba 3- fântâna adâncimea › 20m, 21 grade germane  

  În cadrul studiului efectuat cu elevii liceului nostru, au fost prelevate, 

pregătite, depozitate şi analizate un număr mare de probe, din surse de apă 

diferite, antrenând în special elevii care-şi au domiciliul în zona studiată. 

   4. Concluzii. 

     Duritatea este o proprietate care influenţează o serie de alte proprietăţi fizico-

chimice ale apei şi soluţiilor sale, cum ar fluiditatea, vâscozitatea dinamică, 

tensiunea superficială, temperatura de solidificare şi de fierbere.  

Valoarea acestor mărimi contribuie la producerea unor efecte fizice şi chimice 

care determină evoluţia unor procese naturale, biologice şi tehnologice. O 

valoare neadecvată a durităţii apei poate duce la evoluţii nefavorabile ale unor 

procese sau la producerea unor deteriorări ale mediului natural, ambiental sau 

chiar a unor agregate, maşini şi utilaje. Din acest motiv, controlul durităţii apei 

prin metodele de dedurizare  are o mare însemnătate practică. Importanța 

practică a studiului este foarte mare și se referă la sănătatea locuitorilor și la 

nevoia comunității pentru investiții într-un sistem de apă potabilă pentru 

locuitorii comunei Dobrovăț. 
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Revista Repere geografice, un reper important în dezvoltarea didacticii 
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Rezumat: articolul a fost scris la solicitarea doamnei Prof. univ. dr. hab. Eliza Maria Dulamă 

pentru revista academică ”Romanian Review of Geographical Education” 

(http://rreg.reviste.ubbcluj.ro - cotată internațional BDI), care apare la Cluj Napoca, unde s-a publicat 

o formă simplificată a cercetării. Valoarea didactică a revistei noastre este reflectată la nivelul unui 

bilanț de parcurs și considerăm că este expresia valorii muncii voluntare depuse de redacție până 

acum și a imagnii pozitive pe care am adus-o în timp la nivelul publicațiilor de specialitate, fiind una 

din puținele publicații care reușește să apară de două ori pe an.  

Cuvinte-cheie: revistă, geografie, voluntariat, Iași  

 
 Abstract: The article was written at the request of Prof. univ. dr. hab. Eliza Maria Dulamă for 

the Romanian Review of Geographical Education academic journal  (http://rreg.reviste.ubbcluj.ro -

internationally listed BDI), published in Cluj Napoca, where a synthesis research has already been 

published. The didactic value of this journal is reflected in the level of a balance sheet and we 

consider that it is the expression of the value of the voluntary work submitted by the editorial board so 

far and of the positive image that we reached among the specialized publications, being one of the few 

bi-annual publications. 

 Keywords: journal, geography, volunteering, Iaşi 

 

Primul număr al revistei ”profesorilor de geografie din județul Iași”, 

așa cum a fost denumită inițial revista ”Repere geografice”, apare în anul 2003 

sub patronajul Inspectoratului Școlar Județean Iași, ISSN 1583-5286, formatul 

A4, fiind editată la Editura ”Spiru Haret” Iași a Casei Corpului Didactic. Cu un 

cuprins de 35 pagini publicația își dorea să acopere necesitățile didactico-

metodică ale profesorilor din învățământul preuniversitar inclusive prezentarea 

activitățile cercurilor metodice teritoriale, precum și preocupările științifice de 

cercetare-aplicare ale noilor educații atât de dorite la acel moment. Colectivul 

de redacție a fost format din profesorii Fiscutean Dorin (inspector școlar), Chifu 

Cecilia (redactor șef) și Steva Doina (redactor). În cadrul rubricii ”Didactică” au 

fost cuprinse 5 articole extinse pe 11 pagini, scurte radiografii asupra unor 

activități metodice desfășurate în perioada respectivă sau preocupări didactice și 

colaborări profesionale, după cum urmează: 

- Chifu Cecilia Școala ”Ștefan Bârsănescu”, Iași - Activitatea 

profesorilor de geografie în cadrul C.C.D.; 

- Blându Georgeta Școala ”Titu Maiorescu”, Iași –De ziua școlii

                                                           
38
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39
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- Rotaru Gina Școala ”George Călinescu”, Iași – Din activitatea 

metodică a Școlii ”George Călinescu” 

- Trandafir Emilia, Steva Doina Școala ”George Coșbuc”, Iași – În 

atenția profesorilor debutanți. Proiect didactic ”Vegetația și fauna 

României” pentru clasa a IV-a 

- Acatrinei Mihaela Școala ”D.D. Pătrășcanu” Tomești, jud. Iași – 

Curriculum la decizia școlii: Curiozități geografice din România, 

pentru clasa a VIII-a  

În anul 2004 revista ”Repere geografice” nu a apărut.  

Nr. 2 al revistei a apărut în 2005 a avut un cuprins de 38 pagini pe 

formatul A4, un tiraj de cca 50 de exemplare și cu următoarea echipă 

redacțională: Ipate Dan Emil- redactor șef, Stratulat Liliana - inspector școlar și 

Gherasim Constantin -redactor. Restructurată ca organizare internă revista nr. 2 

și-a propus doar menținerea caracterului informativ – aplicativ al articolelor 

științifice, preocupările  didactice ale profesorilor  și reflectarea activității 

inspectorului de specialitate. De la acest număr apare dubla autoritate asupra 

revistei, pe lângă I.Ș.J. Iași este cooptată Filiala Iași a Societății de Geografie 

din România, grație susținerii din partea profesorului Dănuț Emil Ipate – 

vicepreședintele filialei.   

Acest număr a avut 4 articole de didactică, după cum urmeaz 

- Zaiț Ionela Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Iași - Dimensiunea 

europeană a predării geografiei 

-  Stratulat Liliana inspector I.Ș.J. Iași, Ipate Emil Dan Grup Școlar ”Radu 

Cernătescu” Iași,     Gherasim Const. Școala gimnazială ”Nicolae Iorga”, Iași- 

Caracterul complex al orientării turistice 

-  Steva Doina Școala ”George Coșbuc”, Iași - Proiect didactic Zonele 

biogeografice clasa a V-a 

- Dragu Valerian Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Iași - Profesorul 

Gheorghe Pleşca, un metodician uitat! 

În 2006 revista ”Repere geografice” nu a apărut! 

Nr. 3  al revistei a apărut în 2007 cu un cuprins de 35 pagini și un tiraj de 

cca 60 de exemplare. Echipa redacțională a fost format din profesorii:  Ipate 

Dănuț Emil (redactor-șef), Stratulat Liliana (redactor) și Negrea – Văcărița 

Margareta (tehnoredactor). Design-ul interior al revistei impus de numărul 

anterior a fost păstrat. Secțiunea de didactică a cuprins 3 articole:                                                                                                                                 

- Cucoş Constantin profesor univ. dr. la Universitatea ”Al. I. Cuza”- 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Şcoala contemporană şi 

provocările virtualizării educaţiei 

- Paraschiv Viorel Grupul Școlar Economic de Turism, Iași - Consideraţii 

privind utilizarea unor metode şi strategii practic-aplicative în  cadrul 

orelor de geografie 

- Steva Doina Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Iași - Proiect didactic 

pentru clasa a VI-a (Grecia)  
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Nr. 4  al revistei a apărut în 2008 cu un cuprins de 64 pagini și un tiraj de 

aproximativ 70 de exemplare. Redacția  a fost formată din profesorii: Ipate Emil 

Dan (redactor șef), Lesenciuc Mihaela (inspector școlar I.Ș.J. Iași) și Stratulat 

Liliana (coordonatori) 

 Acest număr a cuprins 5 articolele de metodica predării geografiei: 

-Asaftei Marlena Grupul Şcolar „Ştefan Procopiu”, Iaşi – Comunicarea 

profesor-elev resursă didactică indispensabilă abordării metodelor activ-

participative în predarea geografiei  

-Steva Doina Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași – Portofoliul tematic la 

Geografia Europei      

 -Stratulat Liliana Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iași   -Model de 

elaborare a referatelor de către elevi și criterii adecvate de evaluare  

-Tofan George Bogdan Grupul Școlar de Construcții, Iași – Proiect de lecție 

pentru liceu                                                                             
-Ipate Emil Dan Grupul Școlar “Radu Cernatescu“, Iaşi –  Model de matrice de 

specificație pentru teza cu subiect unic 

Nr. 5 al revistei ”Repere geografice” a  apărut în 2009, cu un cuprins de 

59 pagini și un tiraj de cca 45 exemplare. Redacția a fost alcătuită din profesorii: 

Ipate Emil Dan (redactor șef și grafică), Țîrcă Cristinel (inspector I.Ș.J. Iași), 

Mateiciuc Oana și Stoica Aura –redactori corectori (număr revizuit de Paraschiv 

Viorel, în decembrie 2012). 

Secțiune de ”Didactică”  a avut 5 articole după cum urmează: 

- Ţîrcă Cristinel, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu”, Iaşi – Studiul 

geografiei prin activități de învățare organizate într-un mediu non-formal  

- Dragu Valerian – Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iaşi - Preocupări 

pentru pregătirea elevilor capabili de performanță  

- Livingston Viorica-Mihaela, prof. în Carolina de Sud ( S.U.A.),  Ghiurco 

Anca-Mihaela, Grupul Şcolar Hârlău, Judeţul Iaşi, Paraschiv Viorel, Grupul 

Şcolar Economic de Turism, Iaşi –Plan de lecție la Educație ecologică: Ploile 

acide 

- Steva Doina, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi - Exemple de utilizare a 

hărților la opționalul ”Fluvii și așezări omenești” 

- Mateiciuc Oana, Ipate Emil Dan, Grupul Şcolar „Radu Cernătescu”, Iaşi - 

Mihai Eminescu și învățământul geografic românesc 

Nr. 6 al revistei apare în 2010, cu un cuprins de 73 pagini și un tiraj de 60 

de exemplare. Redacția: Ipate Emil Dan (redactor principal, editură și grafică), 

Stratulat Liliana (redactor consultant), Gheorghiță Constantin (inspector I.Ș.J. 

Iași), Mateiciuc Oana și Hoțoleanu Dorina (redactori corectori). 

 Articolele de didactică publicate în acest număr în număr au fost în număr de 9, 

după cum urmează: 

- Burlică Lăcrămioara Grupul Şcolar “Radu Cernătescu”, Iaşi (ex-

rezident SUA), Prof. univ. dr. Luca Constantin, Universitatea Tehnică 

“Gh. Asachi”, Iaşi - director Departamentul pentru Pregătirea 
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Personalului Didactic- Homeschooling-ul, o alternativă educațională 

controversată  

- Huidu Violeta, Iacoban Alina, Stratulat Liliana, Stratulat Radu 

Colegiul Tehnic ”D. Leonida”, Iași - Concursurile interdisciplinare – 

modalitate de formare a elevilor în viziunea competențelor societății 

cunoașterii  

- Steva Doina Eugenia Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași - Un model 

de grilă de evaluare a conținutului unui poster  

- Coman Dana Elena Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi, Coman 

Bogdan Ș.A.M. „ Ionel Teodoreanu” Victoria, județul Iași - Strategii și 

tehnici de realizare a sensului bazate pe investigație și pe rezolvarea 

situațiilor problem la clasa a XI-a 

-  Bădărău (Crică) Oana Mihaela Şcoala de Arte şi Meserii Cozmeşti, 

jud. Iaşi Proiect didactic : Dezvoltarea gândirii critice la geografie  

- Ipate Emil Dănuţ Grupul Şcolar „Radu Cernătescu”, Iaşi - Modul de 

utilizare al hărții. Aplicarea fișei de observație la orele de geografie 

- Chiriac Nicoleta  profesor expert la Centrul Regional de Expertiză 

RENN 4 North - Olanda, Paraschiv Viorel  drd Universitatea “Al. I. 

Cuza” din Iaşi  /  prof la Grupul Şcolar Economic de Turism, Iaşi 

Sistemul educațional din Olanda: descentralizarea și procesul de 

evaluare   

- Costea Velea Andrei Mihai Clubul Copiilor Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița 

Năsăud – Educația ecologică de la teorie la practică  

- Steva Doina Şcoala „Elena Cuza”, Iaşi, Dragu Valerian Colegiul 

Național ”Emil Racoviţă”, Iaşi,  Cazamir Florin Şcoala Gimnazială 

Prisăcani, jud. Iaşi – Un posibil model de proiect de lecție aplicat pe 

lecția Agricultura, la clasa a V-a 

Nr. 7 al revistei a apărut în 2012 cu un cuprins de 75 pagini și un tiraj de 

60 de exemplare, redacția: Ipate Emil Dănuț (coordonator și editor), Lesenciuc 

Mihaela (inspector școlar I.Ș.J.Iași), Stratulat Liliana (redactor consultant), 

Mateiciuc Oana (redactor corector) 

Rubrica ”Preocupări didactice” a cuprins un număr de 4 articole : 

- Steva Doina Eugenia Şcoala Elena Cuza, Iaşi - Diseminarea poiectului 

multilateral Comenius „CITOYENNETÉ ET ÉGALITÉ: LA 

PARTICIPATION DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE 

DEPUIS  1900”  

- Vlăduţ Daniela Şcoala Gimnazială „C-tin Langa” Miroslava, jud. Iaşi  - 
Harta conceptuală   

- Rusu Mihaela Şcoala Gimnazială ”D. D. Pătrăşcanu” Tomeşti, jud. Iași - 

Proiect didactic aplicabil la tema ”Munții Carpați” 

- Leu Irina-Loredana Şcoala Gimnazială ”D. D. Pătrăşcanu” Tomeşti, 

jud. Iași - Proiect de lecție pentru examenul de definitivare în învățământ  
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Nr. 8  apărut în  2013 a avut un cuprins de 212 pagini, un tiraj de 250 de 

exemplare și a fost tipărit la Editura ”Pim” Iași. Se trece de la formatul clasic A4 

la  formatul B5 (academic), cu un colectiv redacțional nou și o nouă abordare 

științifică, prin cooptarea unor personalități geografice în comitetul științific 

creat la sugestia redacției. Se adaugă rubrici noi destinate reflectării activităților 

elevilor și studenților, recenzii de carte științifică de specialitate, relatări ale 

unor proiecte de succes educațional intern și internațional. Noua redacție își 

propune ca începând cu numărul următor revista să devină bianuală, cu două 

numele pe an (martie și septembrie, pentru început). Obiectivele principale ale 

noii echipe redacționale au urmărit:  

-  asigurarea continuității apariției revistei printr-un up-date managerial 

de succes; 

-  creșterea vizibilității interne și internaționale; 

-  valorificarea la un nivel superior a bazinului științific local, prin 

atragerea tinerilor licențiați spre cercetare științifică și didactică; 

- diversificarea rubricilor permanente pentru o mai bună vizibilitate și 

atractivitate; 

-  respectarea deontologiei didactice profesionale, a eticii specifice 

cuvântului scris. 

Colectivul redacțional a fost format din profesorii-redactori-voluntari din 

învățământul preuniversitar ieșean: Ghiurco Anca – Mihaela -Liceul cu 

Program Sportiv, Iași, Ipate Emil - Dănuț - Liceul Tehnologic ”Radu 

Cernătescu”, Iași, dr. Paraschiv Viorel - Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași, dr. Răduianu Ionel – Daniel - Școala Normală ”Vasile Lupu”, 

Iași, dr. Șipoteanu Anca – Iuliana - Liceul Tehnologic de Mecatronică și 

Automatizări, Iași/Colegiul Național, Iași; editor coordonator Paraschiv Viorel. 

Comitetul științific a fost format din: 

Lector dr. Elena Beregoi – Universitatea de Stat din Chișinău / Prof. la Liceul 

Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Chișinău (Republica Moldova) 

Lector dr. Vasile Budui – Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Dr. Nicolae Damian – director, prof. la Școala Gimnazială Pufești - Vrancea  

Lector dr. Daniela Larion – Universitatea ”Al. Ioan Cuza”, Iași 

Dr. Mihaela Lesenciuc – Inspectoratul Școlar Județean, Iași / Prof. la Colegiul 

Național ”Emil Racoviță” - Iași  

Lector dr. Marius - Claudiu Oancea – Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad / 

Prof. la  Liceul Teoretic Sebiș - Arad  

Dr. Viorel Paraschiv – Prof. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași  

Dr. Ionel - Daniel Răduianu– Prof. la  Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu”, Iași 

Dr. Lucian Șerban – Inspectoratul Școlar Județean,  Bacău / Prof. la Colegiul 

Național ”Gh. Vrânceanu” Bacău  

Rubrica permanentă Didactica geografiei a avut un număr de 15 articole 

publicate, după cum urmează: 
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- Ivan Elena Școala Gimnazială Vânători, comuna Popricani, jud. Iași – 

Dificultăți în evaluarea competențelor 

- Trombitás Jenő Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean - Pe urmele 

„bănuţeilor de piatră” - aplicaţie practică cu elevii în Cheile Turzii 

- Paraschiv Viorel Grup Școlar Economic de Turism, Iași - Metodologia 

studierii orizontului local, secvența didactică aplicativă: Cartarea 

vegetației 

- Manole Irina Grup Școlar Tg Frumos, Olenic Alina Liceul Teoretic 

”Ștefan cel Mare și Sfânt” Hârlău - Metoda cubului la ora de geografie – 

Aplicație demonstrativă la lecția „Dealurile și podișurile”, la clasa a 

VIII-a 

- Cazamir Florin Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași - Aplicație 

practică Pământul și Universul: în vizită la Planetariul Universității ”Al. 

I. Cuza” – Iași 

- Stănilă Cristian Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci - Cercul de 

geografie – o alternativă de învățare 

- Lobodan Anca - Petronela Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași - Proiectul 

județean “Europa în imagini” , ediția I, Iași  

- Manole Irina, Albăstroiu Simona Grup Școlar Tg. Frumos - Activitate 

educativă: ”Apa – sursa vieții”   
- Stănilă Cristian Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci – Geografia 

și ”școala altfel!”: jurnal de călătorie 

- Marcu Carmen Silvia Liceul Tehnologic CF ”Unirea” Pașcani - 

Proiectul Comenius - multilateral (2011-1013) - ”Teatrul și drama – 

vectori ai învățării culturale, dinamice și lingvistice” 

- Lesenciuc Dan, Boamfă Ionel Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie - Stagiul național de practică 

geografică - tabăra elevilor olimpici, Rarău 5 - 10 august 2013 

- Ipate Dănuț Emil Grup Școlar ”Radu Cernătescu”, Iași - Aplicația 

practică pe teren în cadrul Cercului pedagogic nr. 2 – filiera tehnologică 

– al profesorilor de geografie ieșeni din  09 iunie 2013 

- Răduianu Ionel Daniel Școala Normală ”Vasile Lupu, Iași- ”Le jardin, 

un monument vivant. Pédagogie du patrimoine des jardins en Europe”- 

Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Programme Education et 

formation tout au long de la vie) – Burse individuale Comenius 

- Grozavu Florentina Grup Școlar ”Constantin Brâncuși”, Iași– Proiect 

didactic clasa a XI-a: Rolul unor state în sistemul mondial actual (China, 

India) 

- Mai Mariana Școala Alexeni comuna Țibana, județul Iași – Proiect 

didactic clasa a V-a: Căile de comunicație 

Nr. 9 (1) a apărut în martie 2014, cu un cuprins de 266 pagini și un tiraj 

de 140 exemplare. La propunerea redactorului – coordonator Paraschiv Viorel 

domnul prof. univ. emerit dr.  Ioan Donisă acceptă  funcția de președinte 
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onorific, pe care o onorează până în 11 mai 2019! Echipa redacțională este 

aceeași ca la numărul anterior, iar comitetul de redacție îl propune pe profesorul 

Ipate Dănuț-Emil ca secretar de redacție.  Corectura acestui număr a fost 

asigurată de profesorii Ghiurco Anca Mihaela, Mateiciuc Oana și Șipoteanu 

Anca Iuliana. 

Comitetul științific a fost completat și modificat, după cum urmează: 

Prof. univ. dr. Liviu Apostol - Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

Prof. univ. dr. Eugen Rusu - Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

Conf. univ. dr. Elena Sochircă – Universitatea din Tiraspol (Republica 

Moldova), cu sediul la Chișinău, Facultatea de Geografie, decan 

Lector univ. dr. Mădălina Andrei – Universitatea ”Spiru Haret” București, 

Facultatea de Geografie 

Lector univ. dr. Vasile Budui – Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,  

Facultatea de Geografie și Istorie 

Lector univ. dr. Daniela Larion – Universitatea ”Al. Ioan Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie 

Lector univ. dr. Marius - Claudiu Oancea – Universitatea ”Aurel Vlaicu” 

Arad, profesor la  Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad  

Dr. Ion Andronache – profesor la Liceul Tehnologic ”Constantin 

Brâncoveanu” Brăila 

Dr. Nicolae Damian – director și profesor la Școala Gimnazială Pufești, județul 

Vrancea  

Dr. Mihaela Lesenciuc – Inspectoratul Școlar Județean Iași, profesor la 

Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași  

Dr. Viorel Paraschiv – profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași  

Dr. Ionel-Daniel Răduianu – profesor la  Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași 

Dr. Lucian Șerban – Inspectoratul Școlar Județean Bacău, profesor la Colegiul 

Național ”Gh. Vrânceanu” Bacău 

Dr. Anca-Iuliana Șipoteanu -  profesor la Liceul Tehnologic de Mecatronică și 

Automatizări Iași 

Marcel Balaban – profesor de gimnaziu,  London (U.K.) 

Viorica-Mihaela Livingston - profesor la Lexington School District One, 

South Carolina (U.S.A.). 

În cadrul rubricii Didactica geografiei. Cercetări pedagogice au fost 

publicate un număr de 12 articole, după cum urmează: 

- Cucoș Constantin Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației – Pedagogia muzeală – finalități, 

problematică, perspective 

- Balaban  Marcel London, Great Britain  - The Importance of Geography 

in the UK school curriculum (emphasis on the secondary curriculum) 

https://www.facebook.com/pages/Lexington-School-District-One/523233147751403?ref=br_rs
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- Epuraș Mariana Liceul Teoretic ”Mihail Sebastian” Brăila– Abordarea 

relațiilor dintre competențe, motivație, învățare și evaluare în studiul 

geografiei orizontului local 

- Ciobotaru Ana Maria masterand Universitatea din București - 

Facultatea de Geografie, Andronache Ion Liceul Tehnologic ”Constantin 

Brâncoveanu” Brăila - Utilizarea analizei SWOT privind strategiile de 

mediu. Studiu de caz: Balta Mică a Brăilei 

- Mihai Ciprian Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu-Craiu” Belcești, 

Vîntu Monica Mihaela Școala Gimnazială Satu Nou, comuna Belcești, 

Jud Iași - Învățarea activă prin utilizarea softului educațional ”Seterra” 

la ora de geografie 

- Ipate Dănuț Emil Liceul Tehnologic ”Radu Cernătescu”, Iași - 

Disfuncţionalitatea peisagistică ca tematică de studiu a mediului urban. 

Aplicație practică pentru municipiul Iaşi 

- Mihai Ciprian, Baziluc Cătălin Ionuț Liceul Tehnologic ”V.M. Craiu” 

Belcești, Popa Ionela
 
drd Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași- Sondajul 

statistic metodă modernă de investigare a antroponimiei comunei 

Belcești, județul Iași 

- Șipoteanu Anca-Iuliana Liceul  Tehnologic de Mecatronică și 

Automatizări, Iași - Educaţia şi formarea profesională a resurselor 

umane în contextul Strategiei Europa 2020 

- Borșieru Constantin Daniel Școala Gimnazială Sârca, comuna Bălțați, 

Jud Iași  – Aplicație practică cu elevii: Orientarea  în orizontul local 

- Manole Irina Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Tg. Frumos - Rolul 

excursiei tematice în formarea culturii organizaţionale - aplicaţie 

practică cu elevii în Cheile Dâmbovicioarei 

- Pancu Dumitru Liceul Teoretic ”dr. Mihai Ciucă” Săveni, jud. Botoșani  

– Mihai Eminescu. Profesor suplinitor de geografie 

- Ghiurco Anca Mihaela Liceul cu Program Sportiv, Iași - Proiect 

didactic pentru evaluare sumativă la clasa a X-a 

Nr. 9 (2) a apărut în septembrie 2014, cu un cuprins de 190 de pagini și un 

tiraj de 150 de exemplare tipărite la Editura ”Pim” din Iași. Echipa redacțională 

și comitetul științific au rămas nemodificate. Rubrica Didactica geografiei a 

cuprins un număr de 9 articole, după cum urmează: 

- Stratulat Liliana, Stratulat Radu Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” 

Iași – Consideraţii asupra unor delimitări conceptuale utilizate de 

metodica predării 

- Stănilă Cristian Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci, Stănilă 

Andreea-Georgiana Școala Gimnazială nr. 1 Matca Județul Galați -  

Studierea localităţii de domiciliu şi formarea competenţelor la elevi 

- Ipate Emil Dănuț Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași-  Abordări grafo-

cronologice privind evoluţia scoarţei terestre      
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- Chipăilă (Ioniță) Mirela Școala Gimnazială nr. 5 Focșani  - Utilitatea 

geografiei în promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în școli 

- Ichim  Mihaela Liceul Teoretic ”Waldorf”, Iași - Pedagogia Waldorf și 

predarea geografiei în ciclul gimnazial    

- Stănilă Cristian Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci, Stănilă 

Andreea-Georgiana Școala Gimnazială nr. 1 Matca Județul Galați - 

Curriculum la decizia şcolii: necesitate şi aplicabilitate practică. Studiu 

de caz – Geoinformatica 

- Elefteriu Crina-Aurelia, Anicolăesei Alexandra Colegiul Tehnic CF 

”Unirea” Pașcani – Influența proiectelor eco asupra realizării 

finalităților educației 

- Kiss - Rotariu Dolores Școala Gimnazială ”Eftimie Murgu” Lugoj, 

Județul Timiș - Activităţi extracurriculare în sprijinul învăţării geografiei 

în ciclul primar 

- Mateiciuc Oana Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași - 

Interdisciplinaritatea: utilizarea unor repere geografice în studiul 

operelor literare 

Nr. 10 (1) a apărut în martie 2015, cu un cuprins de 275 de pagini și un tiraj 

de 150 de exemplare tipărite la Editura ”Pim” Iași, în formatul cunoscut letric și 

cu DVD atașat formei tipărite. La propunerea redacției se solicită Bibliotecii 

Naționale modificarea ISSN astfel încât revista să poată fi publicată și în format 

electronic: ISSN 2393 – 1271; ISSN–L 1583 – 5286. Rubrica Didactica 

geografiei a cuprins un număr de 7 articole, după cum urmează: 

- Letos Cristina Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, Letos Dumitru 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra Neamț - Formarea TIMSS – o 

nouă provocare pentru geografi / TIMSS Formation - a new challenge for 

geographers 

- Ipate Dănuț Emil Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași-  Inițiere în 

programul european „eTwinning”/ Introduction to the "eTwinning" 

European program 

- Firu Carmen - Roxana Colegiul Național Bănățean, Timișoara - 

Potenţialul instructiv-educativ al lucrării de gradul I şi modalităţi de 

valorificare la clasă / The instructive and educational potential of the 

first degree thesis and its ways of revaluation in the classroom 

- Lazăr  Anton Liceul Teoretic Bozovici, Jud Caraș Severin – Rolul 

religiei în procesul de dezvoltare al comunităților locale / The role of 

religion in the development of local communities 

- Asaftei Marlena-Păpușa Liceul Tehnologic de Mecatronică și 

Automatizări, Iași  - De  ce Transalpina?/ Why Transalpina? 

- Măcieş Doina – Lămîiţa Școala Gimnazială ”Alecu Russo”, Iași - 

Dunărea culturală și turistică / The cultural and touristic Danube 
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- Paftală Teodora Mădălina Școala Gimnazială ”Veniamin Costachi” 

Sinești, Jud Iași - Proiect didactic – clasa a VI-a /Teaching project - sixth 

grade 

Nr. 10 (2) a apărut în septembrie 2015, a avut un cuprins de 209 pagini și 

un tiraj de 110 exemplare tipărite la Editura ”Pim” Iași,  în formatul cunoscut 

letric și cu DVD atașat formei tipărite. În Comitetul științific a fost propusă și s-

a primit acceptul doamnei cercetător științific dr. Cătălina Mărculeț de la 

Institutul de Geografie al Academiei Române, din București. 

 Echipa redacțională prin vocea editorului - coordonator dr Viorel Paraschiv 

i-a mulțumit pentru colaborarea colegei Anca Mihaela Ghiurco –Liceul cu 

Program Sportiv Iași și îi urează bun venit în redacție colegei Elena Simona 

Albăstroiu - Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. Corectura și 

traducerea rezumatelor/abstract în lb.engleză din acest număr  a fost asigurată 

de dr. Elena Simona Albăstroiu, iar corectura și traducerea din lb. franceză de 

către dr. Anca Iuliana Șipoteanu. Acest  număr a fost dedicat aniversării a 140 

de ani de la înființarea Societății de Geografie din România și a deschiderii 

filialelor sale, din Iași și Craiova. 

Rubrica Didactica geografiei a cuprins un număr de 9 articole, după cum 

urmează: 

- Tătaru Alexandra Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani - 

Geografia este știința Lumii, iar Lumea toată ești tu!/ Geography is the 

science of  World and the whole world is you! 

- Găină Judit Liceul cu Program Sportiv Roman, Macovei Laura, Sârbu 

Călin-Ioan masteranzi la Facultatea de Ingineria și Știința Mediului din 

cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca - Managementul creativ 

al deșeurilor sau reciclarea creativă / Creative waste management and 

creative recycling 

- Negrea - Văcărița Margareta Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Iași 

-  La géographie  et l'enseignement bilingue francophone / Geografia si  

învăţământul bilingv francofon /Geography and francophone bilingual 

education 

- Ivan Elena Școala Gimnazială Vânători, comuna Popricani, Jud. Iași - 

Stimularea motivaţiei pentru învăţare  prin metode active / Stimulating 

motivation for learning through active methods 

- Ipate Emil Dănuț Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași- Integrarea 

elementelor de geografie istorică în didactica geografiei / Integration of 

historical geography in didactics of geography 
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- Epure Teodor Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui -  Mediul - un domeniu fragil de care depinde însăşi viaţa 

noastră - o pledoarie pentru  conservarea şi regenerarea mediului 

natural / The environment- a fragile area on which our own life depends 

on – a plea for the preservation and the regeneration of the natural 

environment 

- Măcieș Lămăița-Doina Școala Gimnazială ”Alecu Russo”, Iași - 

Universalul număr şapte / The Universal number seven 

- Găină Judit Liceul cu Program Sportiv, Roman – Proiect didactic XI: 

Fenomene optice fotonice observabile în natură. Ionizarea în atmosferă. 

Aurorele polare/Teaching project XI: Photonic optical phenomena 

observed in the nature. Ionization in the atmosphere.  The polar auroras 

- Holic Valentina Cătălina Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”, Iași– 

Proiect didactic, clasa a VI-a ”Vegetația, fauna, solurile Europe” / 

Teaching project- 6
th

 class ”Vegetation, fauna, soils of Europe” 

Nr. 11 (1)  a apărut în martie 2016 și a fost dedicat aniversării a 80  de ani de 

la nașterea profesorului universitar doctor Ion Bojoi. Cuprinsul a avut 184 de 

pagini, iar tirajul a fost de 100 exemplare. 

Rubrica de Didactica geografiei a cuprins un număr de 5 articole, după cum 

urmează: 

- Lesenciuc Mihaela Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași/I.S.J. Iași - 

Opționalele geografice în oferta educațională a școlilor din județul Iasi 

(2014-2015).Demersuri metodologice / Facultative courses of geography 

in the educational offer of schools in Iasi County (2014-2015). 

Methodological approaches 

- Stănilă Cristian Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci, Stănilă 

Andreea – Georgiana Şcoala Gimnazială Nr. 1 Matca, Jud Galați 

Evaluarea în geografie prin metode alternative: jocul geografic / 

Alternative assessment methods in geography: geographical game 

- Mateiciuc Maria-Oana, Ipate Emil-Dănuţ Liceul Tehnologic ”Petru 

Poni”, Iași- Confluențe în proiectarea didactică între geografie - limba și 

literatura română / Junctions in the teaching design between Geography 

and Romanian language and literature 

- Epure Teodor Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, 

Jud. Vaslui- Ipostaze moderne şi  competenţe adecvate în predarea 

geografiei / Modern perspectives and applicable skills in teaching 

geography 
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- Crețu Cristina Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu”, Iași- Abordarea 

integrată a conţinuturilor de explorarea mediului şi matematică, la clasa 

I / The integrated approach of  contents from Environmental Exploration 

and Mathematics, in 1
st
 grade of primary school 

Nr. 11 (2) a apărut în septembrie 2016, a avut un cuprins de  123 de pagini și 

un tiraj de 100 de exemplare, cu același colectiv redacțional. Au mai colaborat 

în redacție pentru traducerea în limba engleză profesorii Iancu Gabriela și 

Ifteme Ciprian. Articolele publicate în cadrul rubricii permanente ”Didactica 

geografiei” au fost în număr de 5, după cum urmează: 

- Ipate Emil Liceul Tehnologic ”Petru Poni,”Iași Matricea geografică a 

copilăriei lui Nicolae Iorga/ The geographical matrix of the Nicolae 

Iorga’s childhood 

- Paraschiv Viorel Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași  Europa 

în carnaval. Educația și conservarea tradițiilor creștine / Carnival in 

Europe. Educating and preserving the Christian traditions 

- Ivan Elena Școala Gimnazială Vânători, comuna Popricani, Județul Iași 

Necesitatea studiului independent cu manualul și alte resurse curriculare 

/ The necessity of the independent study using the textbook and other 

resources 

- Felecanu (Popa) Ioana – Alexandra Școala Gimnazială Boureni, 

comuna Balș, Județul Iași Proiect de lecție, clasa a VI-a/ Teaching 

project, 6
th

 grade 

- Epure Teodor Școala Gimnazială ”A. Porumboiu” Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui Napoli, un pod prea îndepărtat (impresii de călătorie)/ 

Naples, a bridge too far away (journey impressions). 

  Nr. 12 (1) a apărut în martie 2017, a avut un cuprins de 220 pagini și un  

tiraj de 130 de exemplare, având același colectiv redacțional déjà consacrat. 

Redacția îi spune bun venit unui tânăr și promițător colaborator voluntar prof. 

dr. Cristina-Georgiana Voicu, licențiată în geografie și cu studii post-doctorale 

în filologie engleză. Comitetul științific a fost extins prin cooptarea și acceptul 

următoarelor personalități geografice românești: 

Prof. univ. emerit dr. Vasile Surd – Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-

Napoca, Facultatea de Geografie 

Prof. univ. dr. Petru Urdea - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea 

de Chimie, Biologie, Geografie- Departamentul de Geografie 

Lector universitar grad didactic superior Serafima Roșcovan, Institutul de 

Științe ale Educației, Chișinău – Republica Moldova. 

Articolele publicate în cadrul rubricii permanente de Didactica geografiei au 

fost în număr de 5: 

- Amironesei Denisa-Elena Școala Gimnazială ”Alex. Vlahuță”, Iași - 

Resursele de apă ale Municipiului Iaşi în abordare metodico-didactică la 
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clasa a V a / Water resources of the Iaşi municipality in a methodological 

and didactic approach at the 5
th

 grade 

- Crețu Cristina Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu”, Iași- Activități 

educative de cunoaștere și protecție a mediului, pentru ciclul primar de 

învățământ / Educational activities for environmental protection and 

research, in  primary school 

- Damian Nicolae, Decuseară Evelina Școala Gimnazială Pufești, Județul 

Vrancea- Importanța utilizării suporturilor cartografice în procesul 

paideutic. Studie de caz: învățământul primar / The importance of using 

cartographic supports in the paideutics process. Case Study: primary 

education 

- Anisie Maria Liceul Teoretic ”Grigore Antipa”, Botoșani - Educaţia 

ecologică a elevilor prin programul Eco-Şcoala / Ecological education of 

the students through Eco-School program 

- Lazăr  Raluca Şcoala Gimnazială Gârbeşti, comuna Țibana, Județul Iași 

- Proiect didactic - clasa a VI-a / Teaching project - sixth grade 

Nr. 12 (2) a apărut în noiembrie 2017, cu un sumar de 204 pagini, un tiraj 

de 110 exemplare și cu un cuprins de 6 articole de autor la rubrica permanentă 

Didactica geografiei, după cum urmează:  

- Amironesei Denisa Elena Școala 

Gimnazială ”Alex. Vlahuță” 

Iași/Colegiul Tehnic de Electronică 

și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” 

Iași - Proiectarea didactică – reper 

spre succesul activităţii didactice / 

Lesson Planning – A Milestone for 

Successful Teaching 

- Boronia Gabriela Colegiul Tehnic 

”Dimitrie Leonida”, Iași– 

Accesibilizarea și individualizarea 

însușirii cunoștințelor geografice în 

învățământul tehnologic / 

Accesibility and Customization in 

Acquiring Geographic Knowledge 

within Technological Education 

- Furdui Mircea Colegiul Economic 

”Simion Bărnuțiu” Sibiu– Caietul elevului în procesul didactic / The 

Importance of Student’s Workbook in Teaching Process  

- Nica Valerica Beatrice Colegiul Tehnic ”I.C. Ștefănescu”, Iași- Proiect 

didactic clasa a IX – a, școala profesională. Lecție de recapitulare: 

Atmosfera terestră / Lesson Plan 9th grade. Review Lesson: Terrestrial 

Atmosphere  
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- Paraschiv Viorel, Teșu Maria Liceul Tehnologic Economic de Turism, 

Iași- Pe urmele lui Amfilohie Hotiniul, la Zagavia-Iași / On the Footsteps 

of Amfilohie Hotiniul at Zagavia – Iaşi 

- Măcieș Doina Lămîița Școala Gimnazială ”George Călinescu” Iași - 

Eseuri - oarecum geografice și psihopedagogice / Essays - geographic 

and psycho-pedagogical to some extent 

Începând cu acest număr revista are 3 corespondenți permanenți, după 

cum urmează: 

- Marcel Balaban - profesor London (U.K.), membru al  S.G.R. -  Filiala 

Iași 

- Viorica - Mihaela Livingston - profesor South Carolina (U.S.A.), 

membră a S.G.R. - Filiala Iași 

- Constantin Păuleț – Consulatul României la Bologna, Italia. 

Cu acest ultim număr revista nu mai apare în formatul letric tipărit din 

rațiuni financiare, urmând să fie doar revistă on-line pe site-ul propriu al 

Filialei Iași a S.G.R. și pe grupul de Facebook. 

Nr. 13 (1) a apărut în iunie 2019, cu un cuprins format  din 125 pagini. Acest 

volum a fost dedicat  memoriei           Profesorului universitar dr. Gheorghe 

I. NĂSTASE (1896-1985) – geograful unionist, cu prilejul Centenarului 

Unirii.  

 Rubrica ”Didactica geografiei” cuprinde un număr de 7 articole: 

- Simu Alexandru Liceul Teologic Greco - Catolic „Sfântul Vasile cel 

Mare” și Colegiul Național „I. M. Clain” Blaj, Județul Alba -  Utilizarea 

GIS în vederea determinării energiei reliefului. Metoda pătratelor 

module / Using GIS to determine the energy of relief. Pattern Module 

Method 

- Epure Teodor Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, 

Jud. Vaslui- 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 

- Munteanu Laura Roxana Colegiul Național ”CuzaVodă”, Huși- 

Mijloacele audio-vizuale utilizate în predarea geografiei / The Audio-

Visual Media in Teaching Geography 

- Cernat Monica – Cristina Liceul Tehnologic ”Vasile Pavelcu”, Iași- 

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 
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- Ivan Elena Școala Gimnazială Vînători, comuna Popricani, jud. Iași– 

Lecția interdisciplinară / Cross-curricular Lesson Plan 

- Trombitás Jenö Colegiul Economic Năsăud – Test de evaluare sumativă  

pentru clasa a XII-a (model bacalaureat)/ Progress Test, 12
th
 grade 

(baccalaureat model) 

- Paraschiv Viorel Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași - Vizita 

didactică geografică / Geographic teaching tour guiding 

Nr. 13 (2) a apărut doar în format electronic cu ISSN–e, în decembrie 2018, cu 

un cuprins de 146 pagini. Acest volum este dedicat  memoriei  profesorilor - 

geografi care au participat la înfăptuirea României Mari, în 1918, mulți 

dintre ei devenind după 1945 victimele regimului politic comunist. Cu 

respect ne înclinăm memoriei voastre! Vă mulțumim! 

Rubrica Didactica geografiei a avut 4 articole, după cum urmează: 

- Scrumeda Gabriela Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași – 

Determinarea poluanților rezultați la arderea gazelor naturale / 

Determining the Natural Gas Combustion-Related Air Pollutants 

- Pașcaniuc Raluca Școala Gimnazială Gîrbești, comuna Țibana, județul 

Iași  – Manchester, între trecut și prezent / Manchester, Past and Present 

- Ipate Dănuț Emil Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Iași– Exercițiu pentru 

determinarea și aplicarea stilurilor de învățare la geografie / An Exercise 

to Determine and Apply the Learning Styles to Geography 

- Paraschiv Viorel  Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Carstul 

din Apeninii central-vestici: Grotte di Pastena / Karst of the Central-

Western Apennines: Grotte di Pastena 

Nr. 14 (1) a apărut doar în format electronic cu ISSN–e, în iunie 2019, cu un 

cuprins de 202 pagini. Rubrica Didactica geografiei a avut 4 articole, după cum 

urmează: 

- Benedic Codruț George drd. ing. S.C. INGEO PROIECT S.R.L., 

București, Neuner Iohan prof. univ. dr. ing., Universitatea Tehnică de 

Construcții  (UTCB), București - Vizualizarea datelor spațiale în 

aplicația QGIS/ Spatial Data Visualisation in QGIS Application 

- Ivan Elena Școala Gimnazială Vânători, Județul Iași- Gândirea critică - 

necesitate sau moft ? Critical Thinking - Need or Fright? 

- Epure Teodor  Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de 

Sus, Județul Vaslui- Pagini de jurnal / Diary Excerpt 

- Ignat Corina, Scrumeda Gabriela Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași 

- Protection or extinction? / Protecție sau extincție                                  
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Numărul 14 (2) decembrie 2019, a apărut cu întârziere, numai în format 

electronic, în primul trimestru al anului 2020, fiind un număr dedicat memoriei 

profesorului universitar emerit dr. Ioan Donisă (1929-2019)– fostul 

președinte onorific al redacției noastre. 

Redactorul coordonator a făcut solicitarea către comitetul director al 

redacției pentru ca funcția de președinte onorific să-i fie propusă 

academicianului Alexandru Ungureanu (m.c.A.), propunere votată în 

unanimitate. Începând cu acest număr domnul academician Alexandru 

Ungureanu (m.c.A.) a acceptat să îndeplinească funcția de președinte onorific al 

Comitetului de redacție al revistei.  

 
Tabel nr. 1 
 

Număr 

index 

Anul Numărul 

paginilor 

NUMĂRUL ARTICOLELOR 

Didactica 

geografiei 

Cercetări 

psiho-

pedagogice 

Științifice Altele TOTAL 

1 2003 35 6 1 3 14 24 

2 2005 38 4 - 5 8 17 

3 2007 35 3 - 4 5 12 

4 2008 64 5 - 10 5 20 

5 2009 59 6 - 6 12 24 

6 2010 73 8 - 8 8 24 

7 2012 75 4 - 7 6 16 

8 2013 212 15 1 12 25 53 

9 (1) 2014 266 12 - 18 27 57 

9 (2)  190 8 1 12 17 38 

10 (1) 2015 275 7 - 18 10 35 

10 (2)  209 9 - 8 20 37 

11 (1) 2016 184 5 - 8 19 32 

11 (2)  124 5 - 6 9 20 

12 (1) 2017 215 7 - 9 19 35 

12 (2)  202 6 - 7 18 33 

13 (1) 2018 125 7 - 7 9 23 

13 (2)  146 4 - 7 13 24 

14 (1) 2019 201 4 - 8 14 26 

14 (2)  138 4 - 7 9 20 

 

*** 

Grație eforturilor de corectare și prelucrare ulterioare apariției primelor 

numere (2-6)  întreprinse de profesorul Viorel Paraschiv  revista se găsește în 

mediul on-line pe Facebook - grupul propriu ”Revista Repere geografice” (din 

2014) - și pe site-ul http://sgr-iasi.ro. Numărul 1 a fost scanat de prof. dr. 

Daniel-Ionel Răduianu, membru al redacției.   

Concluzii: valoarea dovedită de apariția revistei noastre nu poate fi 

contestată, ea fiind o reflectare a dorinței redacției de a face un pic mai bine în 

mediul publicistic local, regional și național (tabel nr. 1), dar și o provocare 

constantă pentru armonizarea relațiilor dintre specialiștii în tainele științelor 

educației, într-o perioadă în care apetitul pentru cuvântul scris este unul redus. 

Revista noastră dorește să rămână pe termen lung o tribună de exprimare pentru 

http://sgr-iasi.ro/
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toți profesorii de geografie de pe ambele maluri de Prut, și nu numai, grupul 

țintă să fie considerabil lărgit către cei care doresc să-și facă cunoscute 

proiectele și contribuțiile științifice. În continuare revista noastră trebuie să 

rămână o sursă de inspirație profesională pentru profesorii mai tineri dornici de 

o carieră didactică. 
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Pe urmele descoperitorului Livingstone la cascada Victoria 

(Zambia - Zimbabwe) / Following Livingston’s footsteps at Victoria Falls  

(Zambia - Zimbabwe) 

 

Gheorghiță Constantin
41

, Paraschiv Viorel
42

, Roman Nicolae Aurelian
43

  

 

Rezumat. Excursia în  6 state ale Africii australe (Africa de Sud, Botswana, Zambia, 

Zimbabwe, Mozambic și Eswatini) efectuată în august - septembrie 2019 ne-a oferit tuturor 

participanților, avizați mai mult sau mai puțin, cunoașterea la teren a realităților despre 

această regiune și a impactului antropic din ce în ce mai pregnant asupra unui mediu natural. 

Vizitarea cascadei Victoria a fost unul dintre obiectivele cele mai așteptate oferindu-ne 

posibilitatea să cunoaștem la teren, pe ambele maluri ale fluviului Zambezi, atât în Zambia 

cât și în Zimbabwe, modul de formare și de evoluție a pragului de bazalte tocit îndelung de 

apele tumultoase ale fluviului și unele observări empirice asupra  mediului savanelor cu 

arbori și a pădurilor tropicale, inclusiv a faunei. 

 Cuvinte-cheie: Victoria falls, mediu natural, observări de teren  
 

 Abstract. The trip to 6 states of southern Africa (South Africa, Botswana, Zambia, 

Zimbabwe, Mozambique and Eswatini) in August – September 2019 offered all participants, 

more or less endorsed, the discovery of the realities of the region and the increasing emphasis 

on anthropogenic impacts on a natural environment. Visiting Victoria Waterfall was one of 

the most expected landmarks, giving us the opportunity to get to know on the ground, on both 

sides of the Zambezi River, in both Zambia and Zimbabwe, the way of formation and 

evolution of the basalt threshold long touched by the tumultuous waters of the river as well as 

some empirical observations on the environment of tree savannahs and tropical forests, 

including wildlife. 

 Keywords: Victoria falls, natural environment, field observations 

 

Pentru cetățenii români, dar nu și pentru cei occidentali, intrarea în 

Zambia nu necesită viză, doar pașaport; intrarea în Zimbabwe se face însă pe 

bază de viză, care poate fi obținută și plătită la fața locului. Noi am poposit la 

cascadă în sezonul secetos, așa că debitul era destul de redus iar spectacolul 

fantastic al apei l-am gustat mai ales dinspre malul din Zimbabwe, unde se află 

orașul Victoria Falls. În Zambia se poate vedea cascada atât de sus cât și de jos, 

o potecă ajungând până la nivelul apei de unde se poate admira și podul în arc 

de peste Zambezi (foto 3). În sezonul uscat se poate vizita o mare parte a 

talvegului peste pragul de rocă bazaltică și observa cum viața reintră sezonier în 

                                                           
41

 Profesor la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu”, Iași,  Str. Mihail Sturdza, 

nr.  43. E-mail: constant652002@yahoo.es 
42

 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași , str. Milcov, nr. 11. Email:vpv2012@yahoo.ro 
43

 Lector univ. dr. la Facultatea de Geografie-Geologie a Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, Bd. Copou, nr. 

20A, E-mail:arsgis@yahoo.com 
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activitate, numeroase varietăți vegetale înflorite în septembrie încântă privirea 

trecătorilor  stând agățate firav din mâlul care a rămas în micile excavații ale 

apelor în rocă. Lecția de geomorfologie dinamică asupra pragului din roci dure 

este fantastică aici pe malul zambian, acum pe cursul secat se pot vedea 

numeroase marmite de eroziune în roca dură,  unele chiar foarte adânci (foto 1). 

Coborârea abruptă spre baza cascadei este adăpostită foarte bine în pragul de 

bazalte al Scutului African (Gondwana) putându-se observa spre baza acestuia 

și aglomeratele vulcanice, ruptura de pantă având forma unui bazin torențial 

prăbușit din care coboară mici pârâuri cu debite consistente în ciuda sezonului 

secetos. În acest mediu cu o umiditate spre saturație a crescut în toată 

splendoarea ei o pădure de tip tropical-umed (ecuatorială – foto 3).  
 

    
Foto 1-2. Marmite erozive în pragul cascadei și datele statistice de la intrarea în parcul natural 

zambian (foto Viorel Paraschiv) 

Lățimea maximă a cascadei în sezonul ploios se întinde pe cca 1,7 km, iar 

debitul maxim atins în sezonul secetos se apropie de cca 170-200 m.c./s., 

ajungând însă la un debit maxim de cca 8300 m.c./s
44

 în lunile cele mai 

ploioase, respectiv între ianuarie și martie (foto 2). Înălțimea pragului bazaltic 
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pentru cele 5 sectoare este variabil între 61 m și 109 m (foto 2). Jerbele de apă 

sunt pulverizate în urma lovirii lor de blocul de stânci la peste 30 m înălțime 

față de nivelul de sus al cascadei, ceea ce a determinat populația băștinașă 

”kolo” să o numească ”Mosi-oa-Tunya”, adică ”fumul tunător”
45

. Zgomotul 

făcut de cascadă la debitele maxime de iarnă se pot auzi și de la peste 25 km 

depărtare. Există și posibilitatea unei plimbări cu o ambarcațiune la baza 

cascadei. 

În Zimbabwe traseele sunt mai bine amenajate și locurile de observație 

mult mai bine poziționate, toate fiind aflate la partea superioară a cascadei. Pe 

malul zimbabwean spectacolul a fost total. Jerbele de apă stârneau un curcubeu 

din ce în ce mai larg cum rar se pot observa! 

În cele două țări limitrofe care-și împart cascada sunt amenajate parcuri 

naționale care permit vizitatorilor, cu sau fără ghid, dar cu taxă de intrare, 

străbaterea unor trasee deosebite, amenajate și marcate (foto 5, 6). Pe lângă 

frumusețea peisajului, turiștii pot admira și grupurile de maimuțe și facoceri. O 

problemă o poate reprezenta curiozitatea deosebită a maimuțelor care profită de 

orice neatenție pentru a lua chiar din mâna turiștilor înghețata, proaspăt 

cumpărată, sau orice lucru care li se pare interesant. 

Am trecut peste Zambezi pe podul în arc, dublu de cale ferată și rutier, 

construit în 1904 și care poartă numele celebrului descoperitor David 

Livingstone.  

 
Foto 3. Podul peste Zambezi (foto Viorel Paraschiv) 

 

Calea ferată și cea rutieră se află la același nivel, fiind vorba despre o 

singură linie de cale ferată și de o singură bandă de circulație pentru traficul 
                                                           
45
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auto. Un tren turistic zambian ajunge până la jumătatea podului, la linia de 

demarcație dintre cele două țări. Traficul pietonal se desfășoară pe două trotuare 

înguste situate pe ambele extremități ale podului. Pentru amatorii de senzații 

tari, pe partea zambiană a podului este amenajat un loc de sărit în gol cu coarda 

(bungee jumping). Cursul râului Zambezi curge după cascadă printr-un canion 

cu pereți abrupți și cu numeroase repezișuri în albie, denumite cataractele 

”Boiling”. Pe malul zimbabwean, primii cu care te întâlnești sunt „traficanții de 

valută”, care-ți vând, pentru câțiva dolari americani, teancuri de dolari 

zimbabweni ieșiți din uz și având valori nominale astronomice. În prezent, 

oficial în Zimbabwe nu există o monedă națională care să poată fi convertită în 

bănci. În circulație sunt bancnote, numite bonuri, folosite de către localnici. 

Hiperinflația din anii 2008-2015 a dus la 

această situație neobișnuită. O altă prezență 

inedită pe pod este cea a babuinilor, unii dintre 

ei escaladând structura metalică și uneori 

luându-se la bătaie în mijlocul oamenilor. 

Construirea timpurie a podului (fig. 3) s-a 

datorat nevoii europenilor de a exploata 

bogățiile Africii
46

, căile ferate fiind cel mai 

eficient mod de a o face. Controlul militar și 

politic a fost și el luat în calcul atunci când s-au 

realizat investițiile respective. Și astăzi podul 

este folosit pentru exportul cuprului zambian 

către europeni și asiatici (chinezii care 

controlează în prezent exploatările cuprifere ale 

Zambiei). 

Ne-a surprins plăcut imaginea aproape 

vie păstrată memoriei descoperitorului cascadei, misionarul protestant de 

origine scoțiană dr. David Livingstone. El a fost primul european care a vizitat 

cascada, în 16 noiembrie 1855. Orașul zambian cel mai apropiat cascadei îi 

poartă numele, iar în parcul central al primăriei se află o statuie a exploratorului. 

Orașul Livingstone are și aeroport internațional care deservește un trafic turistic 

din ce în ce mai dinamic. La intrarea în parcul cascadei o statuie impresionantă 

a descoperitorului și cercetătorului regiunii este amplasată la loc central (foto 4). 

                                                           
46

 Cel mai probabil podul făcea parte din stategia britanicilor de la începutul sec. XX de a crea magistrala 

feroviară africană nord-sud, care urma să lege Cairo de Cape Town, pe toată lungimea sa urmând să lege și să 

deservească coloniile aflate sub stăpânirea coroanei britanice 

Foto 4 
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Respectul deosebit pe care-l au africanii față de Livingstone se datorează 

faptului că misionarul protestant și medicul scoțian a fost unul dintre primii 

europeni care a militat puternic contra sclaviei și care a încercat să-i ajute pe 

localnici. Este considerat ca primul european care a ajuns la cascada pe care el a 

botezat-o în cinstea reginei Angliei, Victoria. La moartea acestuia doar trupul i-

a fost repatriat, inima fiindu-i îngropată în apropierea cascadei Victoria loc 

marcat de un monument pe care se află inscripția:  ”Aveți trupul lui, dar inima i-

a rămas în Africa!”  

      
Foto 5-6. Cascada Victoria, parcurile naturale din Zimbabwe (5) și Zambia (6)  

(foto Const. Gheorghiță și Nae Roman) 

 

 

 

 

Foto 4 



 

104 

 

Pagini de jurnal / Diary pages 

 

Epure Teodor
47

 

 

    Rezumat. Adesea aştepţi o viaţă şi nu se întâmplă mare lucru sau  nimic din ce-ţi 

doreşti mai mult, apoi, brusc, deodată şi intempestiv, o droaie de întâmplări inedite se abat 

asupra ta ca un uragan peste deşertul însetat... Aşa am trăit noi anul ce tocmai s-a scurs. După 

o pauză de vreo 7 ani, în care nici la 50 km nu ne-am depărtat de casă, am reuşit să ajungem 

în locuri în care nici prin vis nu ne-a trecut să ni se întâmple... Aşa am ajuns la Cernăuţi, la 

Canionul Nistrului, la  Cricova şi Căpriana, iar mai apoi a fost Turul României şi iar 

Chişinău. Desigur au fost şi deiluzii, dar ce mai contează... În cele ce urmează prezentăm o 

mostră din lucrarea Jurnalul unui geograf sadea - apărută la Editura PIM, Iaşi, în 2019. Mai 

precis momentele inedite ale întâlnirii cu locuri deosebite din vestul țării: Timişoara, Arad, 

Cazanele Dunării. Limbajul este adaptat unui stil   care  îndeamnă la lectură şi reflexie  

Cuvinte cheie: periplu, jurnal, călătorie, oraşe noi, Timişoara,Oradea, Arad. 
 

 Abstract. You often expect a lifetime for something to happen and not a big deal or 

anything of what you want more happens, when, suddenly, and unexpectedly, a drizzle of 

unique events descends upon you like a hurricane over the thirsty desert. ...That is how we 

lived the year that has just passed. After a break of about 7 years, in care, during which we 

haven’t gone far from the house even in 50 years, we managed to reach places where neither 

dream happened to happen to us ... This is how we reached Cernăuţi, the Dniester Canyon, 

Cricova and Căpriana, and then it was the Tour of Romania and again in Chişinău. Of course 

there were delusions too, but what matters now... In the following we present a sample from 

the work The diary of a passionate geographer published at PIM Publishing House, Iaşi, in 

2019. More precisely the unique moments of visiting special places from the west of the 

country: Timişoara, Arad, Cazanele Dunării. The language is adapted in terms of a style 

which urges to lecture and reflection. 

 Keywords: periplus, diary, travel, new cities, Timişoara, Oradea, Arad. 

 

 

....................................................................................................................................... 

Ziua a patra-Arad şi după lupte seculare.... Timişoara! 

...Noaptea a fost senină şi calmă, din când în când mă trezeam mângâiat 

de razele  lunii pline, iar dimineaţă m-am trezit foarte devreme, mi-am pregătit 

bagajul şi am coborât la micul dejun, care, la ora 7 fără 10 minute, era gata 

pregătit. O doamnă foarte  amabilă  m-a invitat să gust din toate cele 10-12 

feluri de bucate, sigur, dacă nu ţin vreo dietă. Am rezolvat repede cu masa, am 

mulţumit pentru sejur, am lăsat cheia şi m-am îndreptat spre o nouă destinaţie... 
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În staţie, deşi am ajuns destul de devreme microbuzul era pe jumătate plin! 

Exact la ora stabilită am pornit spre Arad, pentru mine  era un traseu inedit dar 

peisajul nu era spectaculos, o întinsă câmpie, luncile celor trei Crişuri, oraşele 

Chişineu Criş şi Salonta şi apoi ... Arad. Oraşul îmi place încă din gară, o 

construcţie ultramodernă,  de acolo  o maşină  de ocazie mă transportă, cam 

scump, la noul hotel (foto 6).  Suntem în cartierul Micălaca, un cartier elegant în 

lungul unei magistrale rutiere, şi acest nou hotel este modern, mă cazez repede 

şi cobor pentru a putea prinde un  microbuz spre Timişoara. Ajung la timp în 

gară, de unde pleacă şi microbuzul meu, dar când soseşte mă îngrozesc căt de 

aglomerat este, nu se pune problema să stau pe scaun. Pe traseu cineva mă roagă 

să stau pe scaun, pentru că venea tocmai de la  Satu  Mare şi nu mai suporta să 

stea jos, astfel pot să văd şi eu puţin din peisaj, catedrala din Vinga (foto 1), 

panourile solare, satele pitoreşti şi porumbul uscat înainte de vreme... Ajuns în 

Gara Timişoara Nord, nu sunt chiar încântat, nici toaletă nu era într-o gară aflată 

în reparaţii capitale. Mai întâi caut autogara Drobeta, de unde urma să plec a 

doua zi spre următorul punct din traseu. O găsesc cu greu deoarece sunt derutat 

de nişte persoane care m-au îndrumat pe căi greşite spre o altă autogară, până la 

urmă o găsesc dar n-am cu cine discuta, aflu doar ora plecării. De  la Piaţa şi 

biserica Sinaia, mă îndrept spre  renumitul centru al oraşului. După ce trec podul 

Traian, iată ajung la Catedrala Ortodoxă, de unde mi se dezvăluie,  ca o imensă 

bucurie a ochilor Piaţa Victoriei (foto 9), cu Opera din fundal (foto 10) şi 

clădirile somptuoase din jur, trec de o fântână superbă, trec de Operă şi descopăr 

alte şi alte clădiri deosebite, mă îndrept apoi spre Parcul Rozelor şi spre canalul 

Bega, peste care sălcii plângătoare se apleacă pentru a-şi da mâna  într-un salut 

perpetuu (foto 8). Mai rămân în zonă puţin, mai explorez şi alte locuri care mi 

se par interesante, apoi revin în Arad, cu un tren care îmi permite să admir în 

voie peisajul dintre cele două ”metropole” ale vestului.  

Odată revenit în Arad pornesc într-o călătorie spre centrul oraşului care 

mi se dezvăluie tot mai spectaculos cu clădiri interesante, decente şi elegante, 

monumente, o linie de tramvai care circulă printr-o pădurice, Primăria, 

Catedrala Ortodoxă (foto 5), un parc pe malul unui lac, sau poate chiar pe 

Mureş, cu fântâni arteziene cinetice luminate feeric în pragul serii, Teatrul ”Ioan 

Slavici”, o instituţie religioasă catolică la care mă impresionează coloanele 

imense şi marea surpriză, descoperită în spatele clădirii teatrului, esplanada pe 

care  se organizează Zilele Aradului (foto 7), lume multă, vânzători ambulanţi, 

artişti, spectacole ad-hoc, mirosuri de tot felul de la grătarele care sfârâie fără 

încetare, îmi cumpăr  un suvenir şi mă întorc cu un taxi la hotel! 
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Foto 1-6. Instantanee arădene: Catedrala din Vinga, Parcul Central, Gara CFR, Teatrul Ioan Slavici, 

Catedrala Mitropolitană şi un hotel din cartierul Micălaca 
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Foto 7. La Zilele Aradului 

     

Foto 8-9. Bega şi Piaţa Victoriei din Timişoara 

    

Foto 10-11. Piaţa Operei și Biserica Sinaia din Timişoara 

Ziua a  cincea: surprize, surprize! 

... În camera de la mansardă (iar mansardă!) reuşesc să dorm foarte bine, mă 

trezesc iar devreme, ca de obicei, şi pentru că mai era timp ies pe terasă unde o 

persoană binevoitoare îmi face o poză în faţa hotelului, explorez locurile dar nu 
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găsesc niciun magazin deschis... Revin, mă delectez cu micul  dejun şi mă 

despart şi de acest locuri... În apropiere este o staţie de taxi, de unde pornesc 

spre  gară, mai am destul timp până vine microbuzul, care  nu mai soseşte deloc 

aglomerat, am chiar loc pe scaun. Parcurgem  oraşul şi am posibilitatea să-i 

admir arhitectura elegantă, mă bucur enorm când trecem Podul de Fier, care 

desparte Crişana de Banat. Ajuns la Timişoara găsesc un mijloc de a ajunge în 

autogara Drobeta, autocarul meu  este acolo, şoferul îmi sugerează să mă 

resemnez timp de aproape două ore, găsesc un prilej să merg până la Biserica 

Sinaia  (foto 11), dar în zi de duminică este foarte aglomerată, apoi revin şi 

aştept sosirea  companionilor de drum, rând pe rând sosesc, dar nu atât de mulţi 

câte locuri are autocarul ci abia vreo jumătate. Toţi călătorii au loc pe scaune, la 

geam, urmează un traseu deosebit! Parcurgem oraşul şi pot să-i admir 

arhitectura contrastantă, apoi pătrundem în  vasta câmpie a Timișului, cu sate 

pitoreşti, cu gospodăriile dotate cu panouri solare, culturi pârjolite de seceta 

lunii august, trecem prin Oraşul Viilor (Recaş), Şag, Teremia Mare  şi alte 

locuri deosebite, apoi prin Lugoj, unde putem admira Sala Lavinia Miloşovič ( 

poate v-o mai amintiţi!- foto13). La intrarea în Culoarul Timiş-Cerna, oprim 

pentru masa de prânz, apoi ne continuăm drumul printre munţi, la un moment 

dat, zărim, undeva spre orizontul estic, culmile proeminente  ale Godeanului și 

Retezatului Mare, trecem prin câteva sate pitoreşti construite în acest culoar 

tectonic și prin orașele Caransebeş şi Băile Herculane. 

 

    
Foto 12-13. Instantanee lugojene 

 

Fragment din lucrarea Jurnalul unui geograf sadea apărută la Editura PIM, Iaşi, în 

2018. Autor Teodor Epure - lansată la  Conferinţa Naţională a S.G.R.  de la Satu Mare - 

30.05 - 02.06 2019.
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Istanbul, după 28 de ani! / Istanbul, 28 years later! 

 

Paraschiv Viorel
48

 

 

Rezumat: în articol sunt redate impresiile de călătorie la o distanță de 28 de ani despre cel 

mai mare oraș europeano-asiatic, Istanbul. Metropola de intrare către Orient captează orice călător 

prin farmecul său specific orașelor turcești, prin amestecul pregnant de culturi și civilizații care s-au 

succedat de-a lungul vremurilor. 

Cuvinte-cheie: călătorie, impresii, Istanbul, revedere 

 

 Abstract: The article presents the travel memoirs about the largest European-Asian city of 

Istanbul after 28 years. The metropolis is an entrance gate to the East that captures any traveler 

through its charm specific to Turkish cities, through its heavy mix of cultures and civilizations that 

have followed one another throughout the ages. 

 Keywords: travel, memoirs, Istanbul, revisited 

 

 

Acum 28 de ani reușeam să ajung la Istanbul, ce-i drept prin efortul 

echipei, primind un premiu câștigat la un concurs de turism sportiv. Era în 

primăvara lui 1991 și toți bișnițarii sloboziți din comunism ”făceau” Turcia sau 

mai corect turism comercial! Când am urcat  în autocar, noi cei trei turiști reali 

între bișnițari, toți au râs de noi! Probabil nu înțelegeau ce cautăm noi printre ei!  

Atunci am luat pulsul societății turce pentru prima dată pe viu, umblând câteva 

zile pe străzile înguste ale fostului Constantinopole, vizitând principalele 

obiective turistice și, mai apoi, revenit acasă, plin de mândrie să le pot spune și 

altora despre periplul meu pe malurile Bosforului! 

*** 

În 1991 Istanbulul creștea spre vest mai ales prin multe activități industriale, 

cred că asistam atunci în direct la fenomenul de dezindustrializare al vechiului 

oraș. Acum, la intrarea de vest a metropolei, venind pe autostradă dinspre 

Edirne, te întâmpină noile cartiere rezidențiale dominate de zgârie nori, sedii de 

firme luxoase și reprezentanțe comerciale (foto 1), dar și cartiere rezidențiale 

moderne. Practic, multe din fabricile care se contruiau atunci, în 1991, nu mai 

sunt, unele sunt integrate  noilor cartiere sau chiar sunt în prag de strămutare și 

abandon! De la Bosfor până la actuala periferie vestică sunt peste 35 km.  

Orașul crește într-un ritm debordant pe ambele maluri ale Bosforului.  

Administrația locală afișează la intrarea în oraș (la limita administrativă dinspre 

                                                           
48

 Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – Str. Milcov, nr. 11. E-mail: vpv2012@yahoo.ro 



Repere geografice nr. 14 (2) / 2019 

 

110 

 

vest) o populație de 15,029 milioane de 

locuitori. Spre marea mea surprindere și partea 

asiatică a orașului a crescut uluitor de mult!  

Același peisaj zvelt al clădirilor înalte domină în 

mare parte și orașul de dincolo de strâmtoare, în 

partea asiatică. Am admirat pe timpul 

croazierelor de pe strâmtoarea Bosfor (foto 5) 

cartierele luxoase din partea asiatică ce păreau 

agățate de stâncăriile calcaroase, care dominau 

relieful colinar și unde pinii maritimi formează 

arborete compacte primenind peisajul 

antropic…Pe partea europeană, dincolo de 

Palatul Dolmabahce și până-n cetatea lui 

Mehmet al II-lea (ridicată în doar 4 luni! – foto 

6), se întind cartierele ultra-luxoase recente și o serie de alte palate ale sultanilor 

transformate acum în hoteluri de 5*+! De pe puntea vasului de croazieră se pot 

admira siluetele zvelte ale CBD-ului metropolei turce, atât de pe partea 

europeană (foto 4), cât și de pe cea asiatică. Noile stadioane ale echipelor de 

fotbal etalon pentru metropola turcă merită și ele atenție. Noi am vizitat 

”Vodafone Park Stadion”, care aparține clubului Fenerbahce, ce părea  parcă 

pitit sub un zgârie-nori de birouri (foto 3). Silueta micuței insule pe care se află 

Turnul Maidens (”Feciorelor”), situată la intrarea în Bosfor dinspre Marea 

Marmara, este o provocare  pentru orice turist și merită bifată și vizitată. 

Bosforul e o strâmtoare atipică, în punctul său cel mai îngust  are doar cca 600 

m (foto 4 și 6), ce pare a fi un canal îngust de legătură între mările Neagră și 

Marmara. 

Luat la pas, orașul vechi situat pe malurile golfului Halic (Cornul de 

Aur), este de-a dreptul fascinant (foto 2)! La orice pas te lovești de istorie 

valorificată turistic în cea mai mare parte a ei… Orașul celor 3600 de moschei 

actuale (foto 6) și-a construit măreția lui care a dăinuit timp de 4 secole și 

jumătate prin forța armelor. Începuturile secolului al XX-lea au fost fatale 

pentru fostul mare imperiu și decăderea nu a mai putut fi evitată, pe fondul 

mișcărilor de eliberare națională din toată Europa, dar și a eroziunii interne a 

imperiului. 

Azi, pe Cornul de Aur, am retrăit sentimente contradictorii, chiar și după 28 de 

ani! Am revizitat Fanarul, locul unde negustorii grecotei cu dare de mână își 

”tocmeau” la marele vizir câte-un job de jecmăneală în Principatele Române, 

Foto 1. Istanbul Mall 
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unde ajungeau domnitori 

nepământeni. Turnul Galatei cu 

istoria lui ante-otomană 

(genoveză) este bine pus în 

valoare pe timpul nopții și 

domină întregul ansamblu vechi 

de pe ”Cornul de Aur”, a cărui 

nume  este purtat și de un deal, un  

cartier și o mănăstire ieșeană. 

La Palatul Topkapî, vechea 

reședință a sultanilor, am 

remarcat multele clădiri închise 

pentru  renovări sau din alte varii 

motive administrative. Toate 

clădirile vechiului palat sunt în 

mare parte austere, cu un inventar 

modest specific cultului Islamic. 

Impresionează plăcut ochiului 

sidefurile care îmbogățesc mobilierul, ceramica smălțuită și faianța care 

decorează pereții și care dau funcționalitate complexului, parcă organizat sub 

același tipar cu ”orașul  interzis” din Beijing. Modul în care turcii au săvârșit 

multe fărădelegi asupra patrimoniului bizantin ocupat în 1453 este de 

notorietate… Est-timp și lăudabilă mi s-a părut inițiativa administrației locale de 

a repune în circuitul turistic apeductul roman al lui Valens (foto 3) și cisterna 

(depozitul de apă) construită de Împăratul Theodosius al II-lea, o construcție 

monumentală din secolul al IV-lea. Marea moschee și Catedrala creștină ”Sfânta 

Sofia” rămân aceleași monumente impresionante care sunt cuprinse în orice tur 

prin metropolă. O plimbare de seară prin cartierul Fatih poate fi relaxantă până 

la un punct. Orice încercare de a penetra dincolo de fața cosmetizată a 

bulevardului principal de pe malul drept al ”Cornului de Aur” (Koca Dede, 

Balat, Molla Așiki ș.a.) te aruncă față-n față cu realitatea actuală a orașului 

vechi cronicizat ca infrastructură urbană și peisaj degradat sau degradant, cu 

străduțe înguste și multe clădiri vechi distruse sau semidistruse și cu spații 

părăsite sau dezmembrate… 

Foto 2. Cornul de Aur și podul Galata 
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Foto 3. Apeductul lui Valens 

 

Ăsta e Istanbulul, orașul măririi și decăderii deopotrivă, cu portrete 

peisagistice situate la doar câțiva kilometri distanță unul de celălalt. În acest 

amalgam de lumi și civilizații, pe alocuri antagonice, cu mărturii istorice care au 

vârste milenară și seculară și de care te lovești la tot pasul, în contrastele 

izbitoare dintre stiluri arhitectonice și comportamentele stradale ale actualilor 

locuitori,  a conviețuit de peste 500 de ani și Patriarhia ortodoxă a 

Constantinopolului. Am încercat să ajungem pe colina Patriarhiei dar ne-a prins 

noaptea, așa că ne-am mulțumit cu ”biserica de aur” bulgărească care ne-a ieșit 

în cale. 

 
Foto 4. CBD-ul Istanbulului și Palatul Dolmabahce pe țărmul strâmtorii Bosfor 

 



Repere geografice nr. 14 (2) / 2019 

 

113 

 

Istanbulul mai este prin excelența tradițiilor milenare și urbea comerțului 

de întâmpinare. Peste tot, la orice pas, ambulanți cu o igienă precară te asaltează 

cu diferite produse alimentare. ”Marele Bazaar” este, în opinia mea, doar un 

brand comercial, prețurile fiind de multe ori superioare altor magazine sau mall-

uri. În tumultul general stradal este aproape imposibil să nu te lași îmbiat cu o 

porție de castane coapte, de un porumb fiert/copt, de o pungă cu fistic, de un suc 

de portocale sau de rodii stors în fața ta,  sau să-ți ”plouă-n gură” la delicatesele 

specifice și expuse ostentativ peste tot, baclavale (sarailie), rahat colorat diferit 

și cu arome îmbietoare, halva cu fistic sau nuci … Nu mi-au scăpat, din nou, 

dragostea locuitorilor  –cel mai probabil păstrate de la persani sau egipteni!- 

pentru  pisici și câini. Peste tot apar feline ce-și flutură cu alură metropolitană 

cozile și se șterg de trecători, la Palatul sultanilor (Topkapî) o asemenea felină a 

sărit direct în brațele unui turist, ce stătea liniștit pe o bancă, cerșind imperative 

mângăiere, iar la ”Sf. Sofia” cele două pisici găzduite în interior -dintre care 

”Gyuli”, de 11 ani, este vedeta incontestabilă-  pozează ca adevărate 

”amfitrioane” turiștilor anesteziați de frumusețea și curajul felinelor.  

Din păcate starea societății urbane locale ne arată o educație civică 

precară. Trebuie să fii extrem de atent la mișcările ”străzii” pentru că oricând te 

poți trezi în față cu un chiștoc de țigară aruncat șmecherește  peste cap sau cu 

niște coji de semințe de floarea soarelui scuipate contra vântului!  

Concluzii. Cam asta e o radiografie actualizată a Istanbulului metropola 

de la ”porțile Orientului”, această ”meccă” a turcilor cu o aglomerație urbană 

estimată la peste 23 de milioane locuitori, orașul contrastelor izbitoare între 

”civilizația urbană locală” și cea elitistă vest-europeană  care este vizibilă doar 

în peisajul construit recent, orașul comerțului perpetuu și a înfloririi pe baza 

tradițiilor seculare turcești (și pe care nu le mai comentez ca năravuri 

mioritice”), orașul cândva lumină pentru spiritualitatea ortodoxă a vechiului 

Bizanț…! Orașul contrastant al Bizanțului, are o moștenire turistică actuală 

fantastică,  Istanbulul face eforturi vizibile să se mențină la nivelul consacrat de 

inimă economică a Turciei, o dovadă fiind și închiderea aeroportului 

internațional Atatürk (situat în partea europeană) și mutarea traficului  pe noul și 

modernul Istanbul Grand Airport ”Sabiha Gokcen” construit în partea asiatică a 

orașului în 2016, când vechiul aeroport al metropolei avea al cincilea trafic 

internațional înregistrat în Europa. Aflat într-o puternică dezvoltare noul 

aeroport va putea depăși un trafic uriaș, de cca 200 milioane pasageri,  odată cu 

finalizarea lucrărilor de extindere actuale
49

. 
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Foto 5. Pod peste Bosfor 

 

 
Foto 6. Cetatea lui Mehmet al II-lea 
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Workshop-ul ruso-român de la Institutul de Geografie ”V.B. Soceava” al 

Academiei Federației Ruse, din Irkutsk / The Russian-Romanian 

Workshop at V.B. Soceava Institute of Geography of The Russian 

Federation Academy in Irkutsk 

 

Surd Vasile
50

, Boar Nicolae
51

, Paraschiv Viorel
52

 

 

Rezumat: participarea noastră la acest workshop a avut loc cu prilejul expediției în Extremul 

Orient din octombrie 2018 și a fost intermediată de academicianul Piotr Baklanov, vice-președintele 

Societății de Geografie a Federației Ruse. Pe durata desfășurării workshop-ului au avut loc intervenții 

despre rolul și nivelul studiului geografiei în ambele țări, a fost prezentată pe scurt România și am 

participat la o masă rotundă care a arătat locul societăților geografice din cele două țări asupra 

politicilor educaționale naționale. 

Cuvinte-cheie: colaborare, geografie, societăți de geografie 

 

Abstract: Our participation in this workshop took place on the expedition to the Far East in 

October 2018 and was mediated by the Academic Piotr Baklanov, vice president of the Russian 

Federation Geographical Society. During the workshop there were steps in the role and level of the 

geography study in both countries, Romania was briefly presented and I participated in a round table 

that showed the place of the geographical societies of the two countries on the national educational 

policies. 

 Keywords: cooperation, geography, geography societies 

 

 

Oprirea noastră la întoarcerea de la țărmul Pacificului, de la Vladivostok, 

a fost dorită pentru a vizita Lacul Baikal și de a urmări pe teren 

dezindustrializarea ca fenomen economic actual într-un mare fost centru 

industrial de tip sovietic cu ramuri puternic dezvoltate din sfera militară dar și 

civilă. Ne-am deplasat cu celebrul tren pe magistrala ”Transsiberian”,  urmând 

ruta Vladivostok-Irkutsk, timp de 3 zile și 3 nopți. După un drum cu destule 

peripeții am ajuns la Irkutsk, unde gazdele noastre ne-au așteptat în gară (foto 

1). Încă de la începutul vizitei impresia noastră a fost că am ajuns într-un oraș 

aerisit cu străzi și bulevarde largi, dar cu un trafic sufocant. Orașul s-a dezvoltat 

mai întâi pe terasele de pe dreapta fluviului Angara și, apoi, după construirea 

căii ferate și în zona de confluență Angara – Irkut. Fluviul Angara în toată 

splendoarea lui domină ca un ax central orașul întins de o parte și de alta a sa. 

Albia Angarăi este orientată pe direcția sud-nord pentru ca apoi să facă un unghi
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 de aproape 90 de grade îndreptându-și apele spre nord-vest. Pe acest sector în 

zona confluenței Angara-Irkut este și portul fluvial și o platformă industrială.  
 

 
Foto 1. Irkutsk vokzal, cu Inna Zlidneva (foto Viorel Paraschiv) 

 

O parte din oraș în care se află și gara centrală se întinde pe terasele 

râului Irkut, care izvorăște din estul Munților Saian. Numeroasele ostroave ale 

fluviului Angara au primit utilizări economice diverse, unele fiind transformate 

în parcuri de agrement și de recreere.  

12 octombrie 2018 - Workshop-ul a avut loc într-o citadelă științifică de 

cercetare multidisciplinară, locul unde funcționa și Institutul de Geografie ”V.B. 

Sochava”
53

, sala de festivități fiind pregătită minuțios pentru acest eveniment. 

La începutul manifestării a avut loc o prezentare generală a României, realizată 

de profesorul Vasile Surd, după care gazdele ne-au pus întrebări foarte multe 

legate de impactul antropic asupra mediului și a modului cum țara noastră a 

reușit să elimine multiplele probleme avute în trecut cu poluarea industrială. 

Gazdele ne-au prezentat marile lor proiecte de cercetare în care sunt cuprinși, 

cele mai importante fiind legate de exploatarea hidrocarburilor din Siberia, 

făcând referire și la modalitățile concrete asupra modului cum propunerile 

stabilite de specialiști sunt urmărite pe teren pentru a se asigura că impactul 

asupra mediului natural este redus total, iar capacitatea de reziliență a naturii 

este asigurată. Un panel animat a fost cel legat de activitatea societăților de 

geografie din cele două țări și a impactului acestora asupra politicilor 

educaționale naționale. Am primit din nou confirmarea asupra rolului și 
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importanței Societății de Geografie a Federației Ruse
54

 în cadrul stabilirii 

politicilor educaționale naționale, a dotărilor și resurselor pe care la nivel central 

aceasta le primește, a publicațiilor științifice și metodice pe care le elaborează 

(foto 3). 
 

 
Foto 2. La Institutul de geografie ”V.B. Soceava” din Irkutsk (foto Nicolae Boar) 

 

Ne-au fost puse la dispoziție numeroasele publicații pe care institutul le 

coordonează și editează, unele dintre ele redactate în limba engleză.  

Am luat cunoștință de propunerile 

constante pe care Societatea de Geografie 

din Rusia le face către ministerul 

învățământului de la Moscova asupra 

practicilor științifice pe care geografia 

actuală trebuie să le promoveze constant 

pentru o bună educație și cetățenie 

participative-activă. 

Sala de festivități a institutului este 

una foarte bine organizată, funcțional și 

vizual. Pereții sălii sunt tapetați cu vitrine 

illuminate, în care sunt redate etapele 

extinderii oicumenei ruse asupra 

popoarelor din Siberia și cu evoluția 

teritorială asupra ocupării treptate a 

Extremului Orient. Geografii de seamă 

ruși care au studiat această vastă regiune 
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geografică sunt menționați la loc de cinste.  

Gazdele noastre ne-au pus la dispoziție un autoturism pentru a vizita zona 

nordică a lacului Baikal, care este situat la 70 km sud de oraș, prilej cu care am 

remarcat evoluția suburbană cu vile și case de vacanță de pe terasele estice ale 

fluviului Angara oprit într-un lac imens a cărui ape sunt utilizate de 

hidrocentrala Irkutsk. Pentru început ne-am oprit la Muzeul de arhitectură și 

etnografie ”Taltsy”, organizat pe podul unei terase extinse a fluviului Angara 

(foto 4). Într-un peisaj tipic de taiga, dominată de molizi și mesteceni, parcul-

muzeu cuprinde  numeroase clădiri istorice din lemn care reflectă fidel etapele 

populării Siberiei, inclusiv monumente istorice și de arhitectură (hanuri, 

cârciumi, oficii poștale, clădiri administrative, mori pe apă, manufacturi, 

instalații sportive -precum pârtii de bob, sănii etc -, mănăstiri și biserici și iurte 

din lemn și piei de animale).  
 

 
Foto 4. Muzeul ”Taltsy” (foto Viorel Paraschiv) 

 

O plăcută surpriză a fost descoperirea foarte aproape de malul Angarăi a 

unor tufe de Rhododendron dauricum (subspecia siberiană) care crește în tufe în 

bazinul baikaliano-siberian fiind un arbust de talie înaltă ce poate ajunge la cca 

1,5 - 1,7 m înălțime și care, în octombrie, este înflorit –foto 5- !  

Lacul Baikal a fost regalul zilei, cu toate că știam déjà în mare parte peste 

350 km de țărm cât am mers cu trenul pe malul de sud și de sud-est. La 

Listvyanka am vizitat portul Baikal, Narpinariul (cu spectacolele focilor de 

Baikal), Muzeul și grădina botanică a Lacului Baikal (foto 7) unde am avut 

ocazia ”scufundării” cu batiscaful interior din muzeu – foto 6. Muzeul cuprinde 
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numeroase săli tematice care cuprind rezultatele cercetărilor efectuate asupra 

zonei, cele mai impresionante fiind colecțiile geologice cu roci din foraje. 

    
Foto 5-6. Rhododendron dauricum și batiscaful muzeului din Listvyanka (foto Viorel Paraschiv) 

 

 
Foto 7. Lacul Baikal, văzut din parcul botanic al Muzeului din Listvyanka. În plan îndepărtat culmile 

înzăpezite ale Munților Saian (foto Viorel Paraschiv) 
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Aplicația anuală de teren a Societății de Geografie din România - Filiala 

Iași în parteneriat cu Societatea de Geografie ”Gheorghe I. Năstase”, din 

Republica Moldova, iunie 2019, în Delta secundară a Chiliei (Ucraina) / 

The Annual Practical Field Application of the Romanian Geographical 

Society - Iași Branch in partnership with Gheorghe I. Năstase Geography 

Society of the Republic of Moldova, June 2019, in the secondary Delta of 

Chilia (Ukraine) 

 

Paraschiv Viorel
55

, Niculiță Gheorghi
56

 

 

Rezumat: aplicația de teren s-a desfășurat pe durata a 3 zile (15-17 iunie 2019) și a 

avut un traseu în zona cu populație românească din Bugeac, acum pe teritoriul Ucrainei. Au 

participat un număr de 38 de profesori din România, 12 profesori din Basarabia și un invitat 

din Germania. A fost o acțiune de mare trăire sufletească între frații de o parte și de alta a 

Prutului. 

Cuvinte-cheie: români, teambuilding, excursie, Ucraina 

 

Abstract: The field application has been conducted for 3 days (June 15-17, 2019) and had a 

route in the area with Romanian population in Bugeac, now on the territory of Ukraine. A total of 38 

teachers from Romania, 12 teachers from Bessarabia and a guest from Germany participated in. It was 

an action of great soul living between the brothers on both sides of the Prut. 

 Keywords: Romanian, teambuilding, trip, Ukraine 

 

Aplicația a fost prima organizată în parteneriat de Filiala Iași a Societății 

Române de Geografie cu Societatea de Geografie ”Gh. Năstase” din Republica 

Moldova și a fost denumită ”Punți peste Prut” – după un proiect similar derulat 

de  Liceul Economic de Turism din Iași (2016) -, colaborare în urma căreia am 

urmărit consolidarea relațiilor frățești dintre geografii de pe ambele maluri ale 

Prutului. La aplicație au participat 50 de membri ai celor două societăți 

științifice și un invitat special, fiind o acțiune importantă prin faptul că au fost 

invitați profesori din alte filiale ale S.G.R.: Alba (Abrud), Bacău (Moinești), 

Botoșani (Darabani, Botoșani, Vorniceni), Suceava (Fălticeni) și Vaslui 

(Bârlad). Participarea numeroasă din Filiala Iași a fost posibilă prin participarea 

profesorilor din Pașcani și din unele școli rurale:  Valea Seacă/Topile, Ipatele și 

Deleni. Tradiția a fost respectată și anul acesta prin participarea prietenului 
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nostru Booth Walter (Germania), invitatul permanent al vice-președintelui 

Constantin Gheorghiță. 

 Itinerarul a cuprins câteva obiective importante: Chișinău (tur oraș, 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” ) - Cetatea Albă (foto nr. 1) – 

Vilcovo - Delta secundară a Chiliei (cu  un traseu turistic de tip croazieră, foto 

2, 3 și 4) -  stațiunea maritimă Primorskie – Ismail - Odesa. 

 
Foto nr. 1. La Cetatea Albă, pe limanul Nistrului 

 

Traseul s-a întins pe  3 zile de aplicație, cu două nopți de cazare la 

hotelurile ”Delta” și ”Pelican” din orașul Vilcovo, situate  pe malul stâng al 

brațului Chilia. Au fost vizitate obiective turistice naturale și antropice din 

orașul Vilcovo cu prilejul unui tur pietonal ghidat pe canalele sale, s-a efectuat o 

croazieră pe brațele deltei secundare până la monumentul ”km 0” situat la 

țărmul Mării Negre (foto 4), au fost vizitate stațiunea estivală Primorskie, orașul 

și cetatea românească Cetatea Albă (Belhorod) și orașul Odesa, cu principalele 

lui puncte de atracție turistică străbătute pietonal: clădirea amiralității, teatrul de 

operă și balet, portul și monumentele lui, treptele Potemkin, parcurile tematice 

din zona falezei, monumente de arhitectură și muzeele iar la final s-a mers într-

un tur al orașului cu autocarul. 

Tematica istorico-geografică-culturală a fost armonizată de succesiunea 

obiectivelor propuse a fi vizitate pe întregul traseu. Am fost surprinși plăcut de 

umanizarea spațiului uscat din delta secundară a Chiliei, cu numeroase 

gospodării situate pe cele trei canale vizitate pe durata croazierei noastre până la 

”Km 0”, locul în care apa Dunării ”sărută” Marea Neagră. Acolo, am descoperit 

o colonie de pelicani, alături de lebede, egrete, lopătari și cormorani, care-și 
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făceau siesta de prânz, chiar pe perisipul stâng al punctului de vărsare. Un peisaj 

de vis!  
 

 
Foto nr. 2. Ostrovul Kvakenburg situat pe bratul Ankudunovo (Delta secundară a Chiliei) 
 

Conform tradiției, recunoscută încă din anul 2015, aplicațiile  noastre 

anuale adună o donație de carte pentru o școală românească din zona vizitată, la 

această ediție fiind vizată școala gimnazială din Novoselskoe-raionul Reni, 

așezare cu o comunitate românească în proporție de cca 80%. Din  motive 

obiective donația de carte nu a mai putut ajunge la destinatarul inițial în ciuda 

înțelegerilor cu acesta din vizita pregătitoare, așa că volumele au fost deturnate 

spre Societatea de Geografie ”Gh. I. Năstase” și va fi utilizată în programele de 

formare ale profesorilor. Cea mai mare parte a donației de carte  a fost realizată 

din colecta organizată de către participanții doctoranzi geografi, Sîrbu Costel-

Cosmin și Deliu Mihaela-Georgiana, cărora le mulțumim și îi felicităm! Fiecare 

profesor participant la aplicație a donat cărți pentru acest act de suflet și trăire 

românească. 

Obiective propuse pe durata aplicației fiind îndeplinite am început să ne 

facem planuri pentru ediția următoare, din iulie 2020, când ne propunem o 

ascensiune pe vârful Goverla din Carpații Păduroși (Transcarpatia, Ucraina)! 
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Foto nr. 3. Croazieră pe brațele principale din Delta secundară a Chiliei (Dunăre) 

 

 
Foto nr. 4. La monumentul ” km 0”, punctul de vărsase al brațului Chilia (al Dunării) cu Marea 

Neagră  
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Un prim pas peste Prut 

Conferința Națională a Societății de Geografie „Gheorghe Năstase” din 

Republica Moldova - Chișinău, 9 noiembrie 2019 / 

A First Step over the Prut 

National Conference of Gheorghe Năstase Geographical  Society, The 

Republic of Moldova – Chişinău, November 9, 2019 

 

Popa Ionuț
 57

 

 

 
Rezumat. Invitarea mea și participarea la conferința de la Chișinău a avut o dublă 

semnificație, sentimentală și profesională. Am avut prilejul să văd oameni noi și locuri deosebite, să 

iau pulsul societății și predării geografiei la frații noștri de peste Prut. 

Cuvinte-cheie: conferință, Chișinău, societate de geografie, Republica Moldova 

 

 Abstract. Being invited and participating in the conference in Chisinau had a double 

significance, both soulful and professional. I had the opportunity to see new people and special places, 

to get the pulse of society and to teach geography to our fellows across Prut. 

 Keywords: conference, Chişinău, geographical society, The Republic of Moldova 

 
 

Aflată la a doua ediție, prima având loc în anul 2018, chiar la fondarea 

Societății de Geografie „Gheorghe Năstase” din Republica Moldova, conferința 

anuală a societății moldovene din 2019 a avut ca temă „Educația multiculturală 

pentru un mediu sustenabil” și a beneficiat de o participare impresionantă a 

geografilor de pe ambele maluri ale Prutului. Dacă mobilizarea geografilor 

basarabeni era oarecum firească, având în vedere importanța evenimentului, 

remarcabil a fost interesul specialiștilor români, din diferite domenii, care au 

ținut să onoreze o manifestare științifică aflată deocamdată la început, dar care, 

țănând cont de implicarea gazdelor și de dedicația și sufletul cu care au fost 

organizare atât conferința propriu-zisă, cât și vizitele și întâlnirile premergătoare 

și ulterioare manifestării, va deveni, suntem siguri, un eveniment anual de 

referință pentru suflarea geografică din regiune. 

Am trecut granița împreună, pe 08 noiembrie, pe la vama Albița, într-o 

după-amiază însorită, numai bună pentru observații de teren filtrate prin ochii 

unor geografi experimentați. Controlul rapid al documentelor personale și ale 

mașinii ne-a permis ca după numai 30 de minute să ne continuăm drumul spre 

Chișinău printr-un peisaj relativ similar cu cel de pe malul românesc al Prutului,
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 ceea ce ne-a întărit convingerea că Podișul Moldovei și cel al Codrului, cum 

este el denumit în Republica Moldova sunt, în fapt, o singură unitate de relief. 

Culmile, care se succed relativ monoton, la fel ca cele ale Colinelor Tutovei de 

pe partea românească, sunt mai împădurite și mai puțin folosite agricol, 

așezările fiind concentrate mai mult pe văi, în regiunile joase. Am călătorit prin 

Moldova într-o după-amiază caldă, însorită, ireală, colorată în ruginiu și verde, 

în contrast cu maroniul pustiu, mongoloid, din Colinele Tutovei. Am traversat 

Podișul Codrilor la relanti, cu ochii căutând curioși frumusețea naturii sălbatice.  

În plin codru, Viorel îmi arăta diverse atracții și îmi depăna povestea 

peisajului. La 37 de kilometri de Chișinău, în mijlocul pădurii, un semn spre 

stânga... Mănăstirea Căpriana (foto 1). 

Îmi doream s-o văd, dar inspirația lui 

Viorel a făcut ca acest lucru să se 

întâmple mai frumos și mai intens ca 

niciodată: adică pe nepregătite. Am 

virat spre sat și în două minute trăgeam 

frâna de mână în parcarea amenajată, nu 

de mult, la poarta mănăstirii. Câteva 

fete își încercau norocul la ușa unui 

autocar, în timp ce pe noi ne-a abordat imediat Maxim, un puști blond, frumos 

ca un rus, de vreo 10 ani. I-am dat lei moldovenești și românești, să-și cumpere 

bomboane, apoi am vizitat, în tihnă mănăstirea, cu cele două biserici, cu conacul 

și chiliile ce le străjuiesc roată. Un loc minunat, scăldat în lumina unui asfințit 

înflăcărat! 

După ce ne-am cazat în Chișinău, într-un apartament de protocol al 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, am ieșit la pas, pe bulevardul 

Ștefan cel Mare și Sfânt, până în Piața Catedralei și am întârziat pe străzi până 

după miezul nopții. 

 
Foto 2. Deschiderea festivă 

În deschiderea lucrărilor conferinței, care s-a desfășurat pe 09 noiembrie 

2019 într-unul dintre amfiteatrele Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău (foto 2), a fost prezentat mesajul domnului prof. univ. dr. 

Foto 1 
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Nicolai Chicuș, rectorul instituției gazdă, urmat apoi de o sinceră și 

convingătoare pledoarie pentru geografie și pentru cunoașterea personalității și 

operei geografului Gheorghe Năstase, cel dă astăzi numele societății geografice 

moldovene, susținută de prof. dr. Viorel Paraschiv, reprezentant al Filialei Iași a 

Societății de Geografie din România și cadru didactic la Liceul Economic de 

Turism din Iași, alături de care, de altfel, aveam să descopăr, cu o bucurie greu 

de exprimat, Chișinăul, împrejurimile și câteva minuni ale Moldovei de dincolo 

de Prut. 

În prima parte a conferinței ne-am bucurat, ca invitați onorați de căldura 

și prietenia gazdelor, de mesajele conf. univ. dr. Gheorghi Niculiță, de la 

Universitatea Pedagogică de Stat din Chișinău, președinte al Societății de 

Geografie „Gheorghe Năstase” din Republica Moldova (foto 3), și al distinsei 

doamne Serafima Roșcovan, lector dr. al Institutului de Științe ale Educației din 

Republica Moldova și secretar științific al societății geografice de peste Prut, 

sufletul organizatoric al evenimentului.  

 

Foto 3-4. Aspecte din timpul conferinței 

 

A urmat o extrem de bine structurată și argumentată prezentare de carte, 

„Studii etnografice în Republica Moldova”, realizată de Silvia Șărănuță, 

etnograf și muzeograf la Muzeul Național  de Etnografie și Istorie Naturală și 

Chișinău, prezentarea beneficiind de susținerea reputatului scriitor, publicis și 

traducător Vlad Pohilă. Ca invitați de onoare și membri ai distinsului prezidiu al 

manifestării, ne-am bucurat de o atenție deosebită din partea autoarei, primind 

cartea cu dedicație. Avea să fie o primă lucrare din ceea ce urma să devină o 

parte consistentă a bagajului nostru de întoarcere, pentru că, atât în timpul 

conferinței, cât și ulterior, am primit sau achiziționat un întreg raft de cărți și 

jocuri de geografie, manuale, atlase, caiete sau lucrări științifice de specialitate. 

Înainte de pauză, am avut plăcerea și onoarea să prezint pachetele 

educaționale realizate, împreună cu Carmen-Camelia Rădulescu și prof. univ. 
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dr. Silviu Neguț, la ”Art Klett”, insistând pe importanța și rolul unu pachet 

educațional complet pentru disciplina geografie (manual, caiet de lucru, atlas, 

ghid al profesorului, resurse didactice gratuite, accesibile sub formă de open-

source, de tipul planificări calendaristice anuale, proiectări ale conținuturilor pe 

unități de învățare și mai ales pe versiunile digitale ale manualelor școlare, 

îmbogățite cu activități multimedia de învățare – AMII, foto 4). După pauza de 

cafea au urmat prelegerile și prezentările invitaților din România, deloc puțini la 

număr, care s-au bucurat de un real interes. Momentele „românești” au fost 

pigmentate cu interveții din partea gazdelor (foto 5), fie că a fost vorba despre 

emoționante momente artistice, fie de acțiuni de merketing: m-a uimit faptul că 

în Republica Moldova are un atât de mare succes o revistă numită „Natura”, de 

factură ecologică, dar care cuprinde generoase spații dedicate limbii române, 

culturii și publicisticii românești. După conferință, întreaga delegație din 

România a fost invitată la restaurantul „La plăcinte”, în centru, și am profitat de 

vecinătatea Librăriei „Mihai Eminescu”, pentru a achiziționa câteva manuale de 

geografie moldovenești și, desigur, cadouri. 

A doua zi dimineață am onorat vizita protocolară la Facultatea de Istorie-

Geografie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” și apoi am plecat 

spre țară, nu înainte de a vizita cramele de la Mileștii Mici și câteva localități 

(sub)-urbane ”sateliți” ai Chișinăului (Ialoveni, Durlești ș.a.), cu cartiere de vile 

și locuințe moderne, rafinate și beneficiind de poziții privilegiate pe coastele 

domoale ce ofereau o panoramă fantastică asupra capitalei. 

La întoarcere, același balet deal-vale, al colinelor împădurite fragmentate 

de râuri paralele, care păreau că nu se vor întâlni niciodată, nicăieri. Pentru 

semnatarul acestor rânduri, o experiență inegalabilă, intensă, ca începutul unei 

frumoase prietenii. Un prim act al unei piese în mai multe episoade, care nu se 

poate încheia decât cu... va mai urma! 

 
Foto 5. La finalul conferinței cu profesori din Republica Moldova
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Seminarul metodologic „Învățarea activă: 

 Oportunități curriculare. Experiențe de succes” 

Chișinău – 14 decembrie 2019 / Methodological Seminar Active Learning: 

  Curricular Opportunities. Successful Experiences  

Chişinău – December 14, 2019 

 
 

Mihai Ala
58

,   Ouatu Ana Maria
59

,   Potop Carmen Adriana
60

  

 

Rezumat. Participarea la seminarul de metodologie didactică de la Institutul de Formare 

Continuă de la Chișinău a fost o reușită pentru toți participanții, de pe ambele maluri ale Prutului. 

Experiențele profesionale ale noastre s-au împletit fericit cu cele ale colegilor noștri din Basarabia și 

cred că am reușit un transfer de competențe viabile procesului didactic.  

Cuvinte-cheie: seminar, didactică, geografie, Chișinău 

 
 Abstract. The participation in the seminar of didactic methodology at the Institute of 

Lifelong Education in Chişinău was a success for all participants, from both sides of the Prut. Our 

professional experiences have happily interwoven with those of our colleagues in Bessarabia and I 

think we have managed a viable transfer of skills to the teaching process. 

 Keywords: seminar, didactics, geography, Chişinău 

 

În ziua de 14 decembrie 2019 s-a desfășurat, la Chișinău, Seminarul 

Metodologic - „Învăţarea activă: Oportunităţi curriculare. Experienţe de 

succes”, din cadrul Conferinței Anuale a Societății de Geografie „Gheorghe 

Năstase” din Republica Moldova. Acest seminar a fost organizat de Societatea 

de Geografie „Gheorghe Năstase”, Societatea de Geografie din România, 

Institutul de Formare Continuă și Revista ”Natura”, o publicaţie de ecologie, 

turism şi cultură, din Chișinău. 

Participarea la acest seminar a reprezentat o oportunitate importantă de 

dezvoltare a carierei didactice. Participanţii au fost interesaţi de temele 

dezbătute, au avut privilegiul de a asista la prezentarea unor lucrări cu un 

deosebit interes teoretic şi practic. Au stabilit noi relaţii strânse de colaborare, 

între membrii celor două societăţi de geografie, de pe ambele maluri ale 

Prutului. 

 Această activitate  a reprezentat o ocazie adecvată pentru a cunoaşte noi 

cadre didactice  şi de a împărtăşi din experienţa didactică acumulată (foto 1).
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Foto. 1. Participanții la seminar                                                                   

Comunicările prezentate în cadrul acestui 

seminar au fost eficiente, atractive, cu idei 

inovatoare, punându-se mult accent pe 

interdisciplinaritate. 

Un moment inedit a fost marcat de 

domnul prof. dr. Viorel Paraschiv, care a 

dăruit o copie importantă a unei părți a 

operei geografului emerit, pedagog 

desăvârşit și făuritor al Marii Uniri, 

basarabeanului-român Gheorghe I. Năstase 

(1896 -1985). Această colecție de lucrări a 

savantului unionist a fost donată Societății 

de Geografie, care îi poartă numele cu onoare în Republica Moldova.  

Un alt moment impresionant al seminarului a fost cel al  doamnei Adriana 

Velicinschi, coordonator de proiecte la Centrul Naţional de Mediu din Chișinău, 

care a prezentat „Cutia Climatică”, o resursă educaţională eficientă pentru 

învăţarea activă în cadrul lecţiilor de geografie. Această cutie este un suport 

educațional pentru cadre didactice și elevi pe tema „Schimbările climatice”.  

        „Cutia Climatică" este un tip de enciclopedie ilustrată despre climă și are 

ca scop principal transmiterea, într-un 

mod interesant și captivant, a unor  

informații cu privire la problemele 

legate de schimbările climatice globale, 

atât elevilor, cât și profesorilor (foto 2).  

Oferă recomandări cu privire la  

discutarea acestei teme în                                            

cadrul orelor de geografie și nu numai. 
                       Foto 2. Cutia climatică                       

           (sursa: http://www.madrm.gov.md/)                 

Până în 2017 ”Cutia climatică” a fost lansată deja în 8 țări din Europa 

de Est, Caucaz și Asia  Centrală, devenind cu adevărat un proiect educațional 

internațional, cu privire la schimbările climatice. Planurile de viitor includ 

participarea unor țări noi și publicarea "Cutiei climatice" în toate limbile 

principale ale ONU (Cutia Climatică, Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare, 2019). Așteptăm cu nerăbdare ca acest proiect internațional și 

suport educațional, să îl preia și România.  



Repere geografice nr. 14 (2) / 2019 

 

131 

 

           Comunicările prezentate au atins o problematică variată, ceea ce 

demonstrează că Geografia cuprinde un domeniu vast și că interacționează cu 

celelalte discipline. La o bună desfăşurare a acestui seminar a contribuit și 

echipa de cadre didactice din municipiul Bacău. Sub raportul rolului geografiei 

a fost prezentată comunicarea „Învăţarea activă în clasa a V-a - Proiectul 

educaţional Călător în Univers” de către doamnele profesoare de geografie: Ala 

Mihai și Ana Maria Ouatu. 

 Derularea proiectelor educaţionale de colaborare, în parteneriat cu alte 

instituţii, oferă o schimbare reală, o satisfacţie profesională şi personală a 

cadrelor didactice și  creşte motivaţia elevilor pentru cunoaştere şi învăţare. 

Motivul pentru crearea unor astfel de parteneriate este de a ajuta copii să aibă 

succes la şcoală, pentru a se integra activ în viaţa socială.   

În cadrul proiectului „Călător în Univers”, în colaborare cu Observatorul 

Astronomic “Victor Anestin” Bacău, elevii de la Şcoala Gimnazială Secuieni şi 

Şcoala Gimnazială Filipeşti, jud. Bacău, au participat la diverse activităţi, 

excursii și vizite, care au pus în evidenţă 

cunoştinţele, dar şi competenţele pe care 

copiii le-au dobândit.  Scopul proiectului a 

fost îmbogăţirea cunoştinţelor despre 

Univers, stimularea interesului elevilor 

pentru astronomie şi ştiinţă în general (foto 

3). 

Importanţa desfăşurării acestui 

proiect educaţional în şcoală este evidentă. 

Toate acestea ne-au oferit satisfacţii uriaşe. 

Acţiunile desfăşurate au                

reprezentat un demers benefic în viaţa 

elevilor, au contribuit la promovarea 

imaginii şcolii în comunităţile din care fac 

parte şi în afara lor, dar şi o bună 

colaborare între toţi partenerii educaţionali.                                 

Foto 3. Prezentarea proiectului 
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În comunicarea doamnei profesor 

psiholog, Potop Carmen Adriana, „Rolul 

activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare în integrarea copilului 

cu CES” (foto 4), a fost pus accentul pe 

importanța activităților extracurriculare 

în formarea personalităţii copiilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite 

domenii.  

Proiectul educaţional  „PRIMIM 

ZÂMBETE!”, s-a desfăşurat în fiecare  

Foto. 4 Prezentarea proiectului           an şcolar, s-a adresat elevilor de gimnaziu 

şi a fost orientat spre acţiunea practică în folosul comunităţii, prin activităţi de 

caritate, de socializare, de divertisment, de terapie desfăşurate cu copii şi adulţi 

care au acces limitat la viaţa comunităţii. 

Misiunea noastră, a profesorilor, este să oferim tuturor elevilor 

posibilitatea de a-şi forma competenţe, de a le crea condiţii să şi le exprime, de a 

simţi bucuria copilariei, de a descoperi lumea care-i înconjoară, de a li se oferi 

elevilor un alt mod de însușire a trăirilor, valențelor pozitive ale vieții, valorilor 

morale și nu numai. 

Participarea noastră la o asemenea activitate reprezintă garanţia alinierii 

la stantardele internaţionale de studiere şi predare a geografiei. Suntem convinși 

că cele două Societăți de Geografie vor colabora în continuare cu mult efort și 

dăruință pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă la ora actuală 

sistemele educaționale de pe ambele maluri ale Prutului.               aaaaa
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Manuela Popescu, Geografie – cultură generală pentru elevi. Întrebări şi 

răspunsuri,  

Editura Litera  (ISBN 978-606-33-3388-0), Bucureşti, 2019, 192 pag. 
 

 
 

Încă de la începutul lucrării, nota editorului informează cititorii că 

prezentul „volum, alcătuit de un profesor de specialitate
*
 şi structurat în trei 

secţiuni tematice de întrebări şi răspunsuri aferente – Poziţia României, 

Geografie fizică şi Geografie umană şi economică –, precum şi din casete «Ştiai 

că…?», se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu” şi că „fiecare întrebare 

are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.” Comparativ 

cu alte lucră de specialitate, în prezenta carte „răspunsurile, concepute mai 

amplu, exclud subiectul punctual vizat de întrebare, oferind explicaţii şi o serie 

de informaţii suplimentare pentru a lărgi universul de cultură generală al 

elevului.” 

Prima secţiune, „Poziţia României”, este compusă din 70 de întrebări şi 

răspunsuri (p. 7-35), a doua, „Geografie fizică”, din 280 de întrebări şi 

răspunsuri (p. 36-125) şi a treia, „Geografie umană şi economică”, din 225 de 

întrebări şi răspunsuri (p. 126-192). 

Pentru o mai bună clarificare a cititorilor prezentului material asupra 

conţinutului volumului doamnei profesoare Popescu, reproducem câte un 

exemplu preluat din fiecare secţiune/capitol: 

Întrebarea cu numărul 40 (secţiunea I): „Care dintre afirmaţii nu este 

potrivită României? a. este o ţară central-europeană   b. este membră UE   c. 

este membră NATO   d. este o ţară alpină” (p. 14). 

                                                           
*
 Doamna Manuela Popescu este cadru didactic în capitală şi autoare a numeroase lucrări de specialitate: 

manuale şcolare (la clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a IX-a şi a X-a), atlase grafice şcolare, dicţionare. 
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Răspunsul pentru întrebarea cu numărul 40: „d) Munţii Alpi se întind pe 

teritoriul a opt ţări care astfel au preluat titulatura de ţări alpine: Franţa, Elveţia, 

Italia, Austria, Germania, Liechtenstein, Monaco şi Slovenia.” (p. 29). 

Întrebarea cu numărul 177 (secţiunea II): „Care este cel mai mare lac 

situat exclusiv în Europa? a. Balaton   b. Ladoga   c. Onega   d. Vättern” (p. 

63). 

Răspunsul pentru întrebarea cu numărul 177: „b) Cu o suprafaţă de 18 

200 km
2
, o lungime de 219 km şi un volum de 908 km

3
 de apă, lacul Ladoga 

este cel mai mare lac cu apă dulce din Europa. Lacul este situat în nord-vestul 

Rusiei, lângă graniţa cu Finlanda. Cei mai importanţi afluenţi sunt râurile 

Volhov, Svir, Vuoksi.” (p. 110). 

Întrebarea cu numărul 118 (secţiunea III): „În ce oraş se află Muzeul 

Prado? a. Lisabona   b. Barcelona   c. Madrid   d. Roma” (p. 144). 

Răspunsul pentru întrebarea cu numărul 118: „c) Prado este unul dintre 

cele mai vizitate muzee de artă ale lumii. Muzeul Prado a fost deschis la Madrid 

în anul 1918. Colecţia permanentă a muzeului este formată din aproximativ 9 

000 de tablouri 5 000 de desene, 2 000 de tipărituri, 1 000 de monede şi medalii 

etc.” (p. 176). 

Pentru o mai bună prezentare a realităţilor geografice, lucrarea este 

îmbogăţită cu numeroase imagini sugestive: „Triplex Confinium” (p. 9), 

„Dinspre Gibraltar se văd atât Africa (stânga), cât şi Europa (dreapta)” (p. 13), 

„Taiga în regiunea Arhanghelsk, Rusia” (p. 71), „Peştera Coliboaia din Munţii 

Apuseni” (p. 84), „Cetatea Kalemegdan” (p. 147) ş.a.  

În încheiere, recomandăm cu încredere parcurgerea conţinutului 

volumului de către toţi iubitorii de geografie, indiferent de vârstă, dar, îndeosebi 

elevilor de gimnaziu şi liceu pentru care lărgirea culturii generale ar trebui să 

reprezinte un deziderat constant. 

 

 

Prof. dr. Mărculeţ Ioan 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” – Bucureşti



 

136 

 

GHICITORI GEOGRAFICE 

Autori: Irinel - Lucian Ilinca, Alexandra Tătaru 

Editura Larisa Câmpulung Muscel, ISBN 978-973-51-1566-1; 125 pagini, 

2020, format A5 

 

Volumul adună la un loc ghicitori 

realizate sub forme diverse, în versuri și 

peisagistice (fotografii), fiind destinată 

procesului didactic și în special nivelului 

primar - gimnazial. Este un auxiliar de 

interes asimilat jocului didactic-

geografic, care poate genera un alt nivel 

al cunoștințelor elevilor, care prin 

intuiție, istețime, inteligență și logică vor 

rezolva aceste ghicitori. 

  Cartea este structurată pe 7 

capitole care urmăresc curriculum școlar  

începând cu geografia fizică și 

continuând cu geografia umană, iar apoi 

cu geografia regională a continentelor, 

România și geografia mediului. 

Ghicitorile pentru fiecare continent în 

parte vizează tot ansamblul geografic, de la competențele de geografie fizică și 

până la cele de transporturi și turism, țări și orașe. Ghicitorilor despre România 

le-au fost acordate 26 de pagini și cuprind tot sistemul geografic național, 

începând cu vecinii țării noastre și se încheie cu turismul. La finalul lucrării sunt 

oferite toate răspunsurile corecte, aspect care mărește valoarea acesteia și 

utilitatea ei dincolo de învățământul formal. Noi considerăm că valoarea 

prezentei culegeri de ghicitori este mărită și prin posibilitatea utilizării ei pentru 

activitățile recreative ale elevilor. Credem că ghicitoarea folosită la cuvântul 

înainte este foarte inspirat aleasă: ”Există o casă. Cei care intră în ea, intră orbi! 

Când ies, pot vedea. Ce este?”  Răspuns: școala. 

 

Prof.dr. Viorel Paraschiv  

– Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași-
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI  

”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI 

  

Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an și se 

bucură de aprecierile unui număr tot mai însemnat de cititori fiind, credem 

noi, una din puținele reviste care își respectă termenele apariției. 

TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN 

REDACȚIE sunt 01 martie și 01 octombrie.  

Începând cu nr. 13(1), din 2018, revista a trecut în domeniul online, 

apărând pe http://sgr-iasi.ro și pe Facebook grupul Revista Repere 

geografice, având  și ISSN electronic. 
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic pe una din 

adresele de e-mail: vpv2012@yahoo.ro sau paraschiv03@gmail.com, 

respectând următoarele cerințe de tehnoredactare: 

-  textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New 

Roman, mărimea 14, margini egale 2 cm; mărimea lucrărilor va fi de 2 - 10 

pagini. În cazul studiilor ample acceptăm și lucrări mai mari de 10 pagini; 

- elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb negru și 

înserate explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică 

(figura/foto/tabel nr…..); 

- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română 

(maxim 150 cuvinte TNR 11)  și de 3-5 cuvinte-cheie care vor fi traduse de 

redacție; 

-  titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, Bold, 

centrat, două rânduri libere; 

- numele şi prenumele fiecărui autor cu Times New Roman 12 pt, 

Bold, centrat.  (exemplu: Voicu Cristina
1 

, Marin Viorel 
2 

). În subsolul 

primei pagini se vor scrie datele explicative despre autor/autori:
 
ocupația, 

instituţia de provenienţă, adresa instituției, numărul de telefon, urmat de adresa  

de e-mail; 

- Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi 

ISO 690:2010.  

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

(scris cu majuscule, bold, corp 11, centrat, câte un spaţiu liber între litere), apoi 

un rând liber.   

Model de întocmire- font 11-: 
PARASCHIV, V., Evoluția spațială și temporală a peisajului în Depresiunea Giurgeului. Editura 

Pim, Iași, 2014, 359 pag. 

DULAMĂ, Eliza Maria, BUDA, Mihaela, ”Activități de explorare a Pârâului Cundului cu elevii din 

clasa pregătitoare”.Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei/Contemporary Trends in 

Teaching and Learning Geography, vol. 13 (1), Presa Universitară Clujeană, 2014, pp.166-176. 

COVĂSNIANU, A., Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi 

realitate teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011 

http://sgr-iasi.ro/
mailto:vpv2012@yahoo.ro
mailto:paraschiv03@gmail.com
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Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

Pagini web  
Model:  

Titlu. Editor sau organizaţie, dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

 

- Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în 

acele texte să nu fie citate corect sursele, sau informațiile respective să nu aibă 

valoare științifică reală!  

- la terminarea redactării lucrării verificați dacă ați menționat concluziile, 

bibliografia și rezumatul + cuvintele cheie (3-5).  

- Suntem interesați și de articole integral realizate în limbi străine astfel 

calitatea revistei noastre va fi mai ridicată și articolele dvs mai cunoscute. 

- Dacă un articol a fost susținut la o manifestare științifică nu uitați să precizați 

acest aspect în text (sau nota de subsol) sau în mesajul prin poșta electronică de 

înaintare către noi, urmând să facem precizările care se impun. O condiţie a 

publicării este ca dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi 

rezervă dreptul de a face o rearanjare în pagină şi corecturile de tip 

tehnoredacţional care se impun. 

- Redacţia noastră vă poate trimite, la cerere, pe adresa dv. de e-mail, un atestat 

redacţional pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu publicăm articolele care nu 

respectă condițiile anunțate. 

- Revista ”Repere geografice” publică gratuit articolele și nu condiționează 

în vreun fel apariția acestora.  

 

CUPRINS. REZUMATE/ABSTRACTS/RÉSUMÉS 

I Aniversări, evocări, omagii   

II Studii și cercetări științifice  

III Didactica geografiei. Cercetări pedagogice  

IV Analize, evenimente și manifestări geografice (programe, 

proiecte, workshop-uri, stagii etc.) 

 

V Geografia studenților  

VI Geografia văzută de elevi  

VII Recenzii 

 

 

 

 

 


