
1 

 

 

 

REPERE GEOGRAFICE 

NR. 12 (1) – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Societatea de Geografie din România 
             Filiala Iași 

                                         

 

 

 

REPERE GEOGRAFICE 

 

  NR. 12 (1) – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura Pim, Iași 



4 

 

ISSN 2393 – 1271; ISSN–L 1583 – 5286 

 

 

 

 

Redacția revistei: 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/grup Revista Repere 

geografice 

 

Colectivul redacțional 
Președinte onorific  prof. univ. dr. emeritus  Ioan Donisă 

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

Iuliana Șipoteanu. Secretarul redacției  Dănuț Emil Ipate. Corectură și traduceri lb. engleză Simona Elena 

Albăstroiu, Gabriela Iancu și Ciprian Ifteme. Editor - coordonator  Viorel Paraschiv 

 

Comitetul științific 

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

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

S.G.R. - Filiala Iași 

Prof. univ. 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 

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

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 univ. dr. Marius - Claudiu Oancea – Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, profesor la Liceul Teoretic 

Sebiș  

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. 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 – Inspectoratul Școlar Județean Bacău, profesor la Colegiul Național „Gh. Vrânceanu”, 

Bacău 

Marcel Balaban - profesor, London (U.K.),  S.G.R. -  Filiala Iași 

Viorica - Mihaela Livingston - profesor South Carolina (U.S.A.), S.G.R. - Filiala Iași 

 

 

Data apariției:  martie 2017 
Notă: Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine în exclusivitate autorilor 

 
Foto coperți: I. Mănăstirea Trei Ierarhi Iași peisaje temporale (1866 foto Carol Szathmary și 2016 Viorel 

Paraschiv) IV.  Flora efemeridelor de primăvară  (Valea Putnei-Lepșa,  Depresiunea Transilvaniei, 

Depresiunile Borsec, Bilbor)- foto Viorel Paraschiv și MarTe (martie 2017) 

EDITURA PIM 

Editură acreditată CNCSIS - 66/2010 

Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, Iași – cod 700497, Iași 

Telefon  0730.086.676. Fax 0332.440.715 
www.pimcopy.ro 

mailto:sgriasi@yahoo.ro


5 

 

 

CUPRINS 

I. ANIVERSĂRI. INTERVIURI CU OAMENII 

TIMPURILOR NOASTRE. EVOCĂRI 

1 Mărculeț,  Cătălina, Mărculeț, Ioan, Profesorul 

universitar doctor Ion Zăvoianu – un geograf dedicat 

ştiinţei / Professor doctor Ion Zăvoianu – a geographer 

dedicated to science 

13 

2 Elefteriu, Crina Aurelia - Profesoara Mariana T. Coteţ - 

Botezatu, de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae  

Iorga” din Pașcani / Teacher Mariana T. Coteț-Botezatu, 

from the Technological Highschool ”Nicolae Iorga” 

Pașcani 

21 

 

3 Grumeza, Irena, Paraschiv, Viorel – In memoriam 

Profesorul universitar doctor inginer Gheorghe Lupașcu, 

la 70 de ani de la naștere / In memory of PhD engineer 

Professor Gheorghe Lupașcu (25. I. 1947 – 17. V. 2003), 
70 years after birth 

27 

II. STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

1 Pop, Vasile Viorel - Modelarea versanților  prin alunecări 

de teren. Studiu de caz, alunecarea de teren de la 

Cireșoaia / Shaping the slopes by landslides. Case study, 

the Cireșoaia landslide 

33 

2 Dobri, Radu-Vlad, Țîmpu, Simona - Using  kriging 

interpolation method for mapping atmospheric 

precipitation/ Utilizarea metodei de interpolare kriging 

pentru întocmirea hărții precipitațiilor atmosferice 

39 

3 Simu, Alexandru - Invaziile de aer tropical din țara 

noastră. Aspecte definitorii / Tropical air invasions in our 

country. Defining aspects 

47 

4 Pancu, Dumitru - Caracteristicile tornadei de la Hănești, 

Județul  Botoșani, din 11 iulie 2014/ The characteristics of 

the tornado from Hănești, Botoșani County, from July 11, 

2014 

53 

5 Buruiană, Dan, Apostol,  Liviu - Flooding risk in the 

Moldavian Plain / Riscul de inundație  în Câmpia Moldovei 

59 



6 

 

6 Paraschiv, Viorel, Tătaru, Alexandra – Utilitatea 

didactică a unor observări fizico - geografice de teren în 

nordul Scandinaviei / The usefulness of teaching of some 

physical and geographical observation of land in 

northern Scandinavia    

63 

7 Stănilă, Cristian, Stănilă, Andreea - Populaţia de etnie 

rromă din Câmpia Tecuciului: aspecte evolutive 

în perioada 1992 – 2011 / The Roma population from 

Tecuci`s Plain: evolutionary aspects during 1992-2002-

2011 

69 

8 Radu, Steluța, Voinea, Oana 
- 
Studiu comparativ  privind 

reciclarea deșeurilor menajere din unitățile de alimentație 

din Regiunea de Nord – Est a României /  A comparative 

Study on Recycling in Alimentation Unitsfrom North-East  

Region of Romania 

75 

9 Ipate, Emil Dănuţ,   Ignat, Corina,  Corduneanu, 

Cristina – Factorii nocivi din mediul specific al Fabricii 

de mobilă Iași / Noxious factors from the specific 

environment of the Iași furniture factory 

 

83 

III. DIDACTICA GEOGRAFIEI 

 

1 Amironesei, Denisa-Elena - Resursele de apă ale 

Municipiului Iaşi în abordare metodico-didactică la clasa 

a V a / Water resources of the Iaşi municipality in a 

methodological and didactic approach at the 5
th

 grade 

95 

2 Crețu, Cristina - Activități educative de cunoaștere și 

protecție a mediului, pentru ciclul primar de învățământ / 

Educational activities for environmental protection and 

research, in  primary school 

101 

3 Damian, Nicolae, Decuseară, Evelina - 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 

107 

4 Anisie, Maria - Educaţia ecologică a elevilor prin 

programul Eco-Şcoala / Ecological education of the 

115 



7 

 

students through Eco-School program 

5 Epure, Teodor - O pledoarie pentru învăţarea centrată pe 

elev în contextul parcursului educaţional din spaţiul 

românesc /  A plea for student-centered learning in the 

context of the Romanian educational journey 

119 

6 Lazăr,  Raluca - Proiect didactic - clasa a VI-a / Teaching 

project - sixth grade 

123 

7 Epure, Teodor - Comune  cu  un statut de tip semiurban 

din Transilvania / Commune status of Transyvanian 

semiurban type  

 

135 

IV. RADIOGRAFIA EDUCAȚIEI ROMÂNEȘTI. 

Analize, reviste școlare, aniversări, proiecte și programe 
 

1 Rusu,  Eugen, Paraschiv, Viorel - Raportul de activitate 

al Societății de Geografie din România – Filiala Iași, în 

anul 2016 / The activity report of the Romanian 

Geographical Society – Iași subsidiary, 2016 

139 

2 Măcieș, Doina Lămîița - Trecut și prezent în Școala 

”Alecu  Russo” din Iași, 1986 – 2016 / Past and present in 

the school” Alecu Russo” from Iași, 1986-2016 

143 

3 Pleșca, Brândușa - Imaginea unei școli în paginile unei 

reviste – ”Amphitryon” – revista Liceului Tehnologic 

Economic de Turism, Iași /The image of a school in the 

pages of a magazine – Amphitryon – the magazine of the 

Economic Technological High School of Tourism 

149 

4 Budeanu, Petronela, Albăstroiu, Elena Simona  - 

Proiectul transfrontalier ”Punți peste Prut” / ”Bridges 

across Prut” –Transfrontier project 

151 

5 Ionescu, Delia - Concursul Interjudeţean „Hoinari  prin  

Europa” / Intercounty contest ”Wanderers through 

Europe” 

155 

V. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE GEOGRAFICE 

 

1 Paraschiv, Viorel - Conferința științifică națională cu 

participare internațională ”Mediul și dezvoltarea 

durabilă”- ediția a III-a, organizată de Universitatea din 

Tiraspol și Institutul de Geologie și Seismologie al 

Academiei Republicii Moldova, la Chișinău, 06-08 

161 



8 

 

octombrie 2016 și dedicată memoriei profesorului 

universitar dr. habilitat  Alexandru Lungu la 80 de ani de 

la naștere / National Scientific Conference with 

international participation ”The environment and 

sustainable development” third edition, organized by the 

University of Tiraspol and The Geology and Seismology 

Institute of Republic of Moldova, Chișinău, 6-8 October 

2016 and dedicated to the memory of Professor PhD. 

Alexandru Lungu, 80 years after birth. 

2 Sicoe, Nicolae Rusalin - Simpozionul de mediu de la 

Abrud (Munții Apuseni) ,,Aur și oameni”- Ediția I-a, 4 – 5 

februarie 2017 / Environment symposium from Abrud 

(Apuseni Mountains) “Gold and people”-  First edition, 4-

5 February 2017 

165 

3 Paraschiv, Viorel - Simpozionul național ”Geografia în 

învățământul preuniversitar, prezent și perspective” ediția 

XXII-a cu tema ”Peisajul geografic și modalități de 

valorificare” - Bicaz, 14-15 mai 2016 / National 

Symposium ”Geography in pre-university education - in 

this moment and in future” the 22
nd

 edition, on the topic 

”Geographical Landscape and Possibilities of 

Reevaluation” – Bicaz, 14-15 May 2016 

169 

VI. GEOGRAFIA STUDENȚILOR 
 

1 Grapă-Vârlan, Dumitru Daniel – Peisajul creat de 

procesele geomorfologice actuale în bazinul hidrografic 

Măgura (Podișul Suceava) / The landscape created by the 

actual geomorphological processes in the Măgura River 

basin (Suceava Plateau) 

 

173 

VII. GEOGRAFIA ELEVILOR 

 

1 Cristea, Raluca Ioana - Comunitatea Statelor 

Independente. O mică enciclopedie a statelor / 

Commonwealth of Independent States. A small 

encyclopedia of the states 

187 



9 

 

2 Bîzdîgă,  Ana-Maria -  Cercetări ecologice asupra 

Pădurii Căprița în sezonul hiemal / Căprița Forest in the 

winter season – Environmental researches 

189 

VIII. RECENZII 

1 Chipăilă,  Mirela  -,,ETHNOS - o introducere în studiul  

omenirii” sau despre actualitatea operei lui Simion  

Mehedinţi   

199 

2 Trombitás, Jenő  - ”Bazinul Almaşului. Studiu de 
geomorfologie aplicată” Autor: Rus Mădălina - Ioana 

201 

3 Paraschiv, Viorel – ”Geografia Municipiului Onești” 

Autor: Virgil Ioan Șorgot 

203 

4 Albăstroiu, Elena Simona - ”Ion Bojoi – viața și opera”. 

Autor:  Viorel Paraschiv 

204 

5 Redacția -  Lucrări utile în procesul didactic 

preuniversitar: ”Geografia României - Caiet pentru clasa 

a VIII-a” de Ioan Mărculeț și”Caietul elevului Geografie 

clasa a XII-a” de  Mircea Furdui 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

I. 

ANIVERSĂRI. INTERVIURI CU OAMENII 

TIMPURILOR NOASTRE. EVOCĂRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Profesorul universitar doctor Ion Zăvoianu – un geograf dedicat 

ştiinţei /  

Professor doctor Ion Zăvoianu – a geographer dedicated to science 

 

 

Mărculeţ Cătălina
 1

, Mărculeţ Ioan
2
 

 

 

 

Rezumat. Profesor universitar doctor Ion Zăvoianu, 

personalitate marcantă a geografiei româneşti, s-a născut 

la 15 iulie 1932, în satul Racoviţa. A urmat cursurile 

Institutului Pedagogic de 2 ani din Bucureşti – 

Specialitatea Naturale-Geografie (1952-1954) şi pe cele 

ale Facultăţii de Geologie-Geografie a Universităţii „C. I. 

Parhon” din capitală (1954-1957). În anul 1975 a obţinut 

titlul de doctor în geografie în cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu teza 

„Particularităţile morfometrice ale reţelei hidrografice şi 

ale albiilor din bazinul Ialomiţa”. Lucrarea, cu unele 

modificări, a fost publicată în limba engleză, la 

prestigioasa editură Elsevier din Olanda, cu titlul 

„Morphometry of drainge basins” (1985). Prin publicarea 

acestui volum, dr. Ion Zăvoianu a devenit primul geograf român care a publicat integral o lucrare în 

străinătate, după anul 1945. Între 1963 şi 2000 a desfăşurat o prolifică activitate de cercetare în cadrul 

Institutului de Geografie al Academiei Române, unde a realizat numeroase studii în domeniile 

hidrologie, morfohidrografie, geografia mediului etc. În intervalul 1995-2000, în calitate de director, 

s-a preocupat şi de buna funcţionare a Institutului de Geografie, iar între 1990 şi 2011 a activat ca 

profesor universitar în cadrul Universităţii „Spiru Haret”, unde a îndeplinit mai multe funcţii: şef de 

catedră, prodecan şi decan. În cei peste 50 de ani de activitate, prof. univ. dr. Ion Zăvoianu a 

publicat 13 cărţi, peste 60 de capitole în volume de specialitate, peste 120 de articole 

ştiinţifice, şapte cursuri universitare, un manual şi numeroase recenzii şi articole de 

popularizare a geografiei. 

Cuvinte cheie: prof. univ. dr. Ion Zăvoianu, hidrologie, Institutul de Geografie, Universitatea 

„Spiru Haret” 

 

Abstract. Professor Ion Zăvoianu, an outstanding personality of the Romanian geography, 

was born on July 15, 1932, in the village of Racovița. He attended the Pedagogic Institute of 2 years 

in Bucharest -Natural Specialization-Geography (1952-1954) and the Faculty of Geology-Geography 

                                                           
1
 Cercetător ştiinţific dr. la Institutul de Geografie al Academiei Române, București; Dimitrie Racoviță, nr.12; 

tel. 0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
2
 Profesor dr. la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Bucureşti; Calea Dorobanților, nr. 163, Sector 1; tel. 

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com 
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of the University” C. I. Parhon” from the capital (1954-1957). In 1975 he obtained his PhD in 

Geography at the University” Babeș-Bolyai” from Cluj-Napoca, with the thesis” The morphometric 

particularities of the hydrographic network and the riverbeds of the Ialomița River basin”. The thesis, 

with some changes, was published in English at Elsevier, the prestigious publishing house from 

Netherlands, with the title” Morphometry of drainage basins” (1985). Through the publication of this 

volume, PhD. Ion Zăvoianu became the first Romanian geographer that published an entire work 

abroad after 1945. Between 1963 and 2000 he carried out a prolific research activity at the Institute of 

Geography of the Romanian Academy, where he has done numerous studies in the fields of 

hydrology, morphohydrography, environmental geography etc. In the period of 1995-2000, as 

director, he has been concerned about the good functioning of the Institute of Geography, and 

between 1990-2011 he worked as Professor at the University” Spiru Haret”, where he fulfilled several 

functions: Head of Department, Vice-Dean and Dean. In those over 50 years of activity, Professor Ion 

Zăvoianu has published 13 books, over 60 chapters in specialized volumes, over 120 scientific 

articles, 7 university courses, a textbook and numerous reviews and articles of popularization of 

geography. 

Key words: Professor Ion Zăvoianu, hydrology, the Institute of Geography, the University” 

SpiruHaret”. 

 

 

 

În prezent, în elita geografilor români, se evidenţiază prin profesionalism, onestitate şi 

multă modestie, profesorul universitar doctor Ion Zăvoianu. 

 Geograful Ion Zăvoianu s-a născut pe meleaguri vâlcene, în satul Racoviţa, 15 iulie 

1932, din părinţii Ilie şi Elena de profesie agricultori. 

Între 1939 şi 1946 urmează clasele şcolii elementare din satul natal, comuna Budeşti, 

iar între 1947 şi 1952 pe cele ale Liceului „Nicolae Bălcescu” din Râmnicu Vâlcea. În 

următorii ani (1952-1954) îşi continuă studiile la Institutul Pedagogic de 2 ani din Bucureşti 

(Specialitatea Naturale-Geografie), iar apoi (1954-1957) urmează, prin transfer, cursurile 

Facultăţii de Geologie-Geografie a Universităţii „C. I. Parhon” din Bucureşti, Secţia 

Geografie Fizică. Absolvă facultatea în anul 1957, cu lucrarea de licenţă intitulată 

„Caracterizarea fizico-geografică a depresiunii Brezoi-Titeşti”, realizată sub îndrumarea prof. 

univ. dr. Petre Coteţ. 

Ca student, în perioada decembrie 1956-iulie 1957, Ion Zăvoianu a fost implicat în 

prelucrarea datelor de aluviuni în suspensie, necesare realizării capitolului referitor la 

hidrologie din lucrarea „Monografia Geografică a R. P. România, vol. I, Geografie fizică”. 

Între 1957 şi 1958 a lucrat ca profesor de ştiinţe naturale-geografie la şcoala generală 

din Pârscoveni (judeţul Olt), iar din 1958, până în 1961, la Casa Pionierilor din Balş, ca 

profesor conducător de cerc şi ca director (1959-1961).
3
 

                                                           
3
 Deşi după anul 1961 activitatea prof. Ion Zăvoianu a fost strâns legată de cercetarea geografică şi de 

învăţământul superior, preocupările sale au continuat să se adreseze şi cadrelor didactice şi elevilor din ciclurile 

gimnazial şi liceal. Pentru aceştia a coordonat sau a colaborat la realizarea cărţilor „Studii geografice cu elevii 

asupra calităţii mediului înconjurător” (1981) şi „Geografia mediului înconjurător – probleme fundamentale ale 

lumii contemporane. Manual pentru clasa a XI-a” (2002), ambele publicate la Editura Didactică şi Pedagogică, 

şi a publicat o hartă murală şi mai multe articole de popularizare a geografiei: „Harta hidrografică a R. S. 
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În toamna anului 1961 Ion Zăvoianu a fost angajat, prin transfer, ca hidrolog la 

Direcţia de Gospodărirea Apelor Olt – Jiu, din Sibiu. Printre alte activităţi aici s-a ocupat cu 

întocmirea studiilor privind bilanţul scurgerii lichide şi de aluviunile în suspensie din bazinele 

râurilor Olt şi Jiu. 

În august 1963, în urma unui concurs, Ion Zăvoianu a fost angajat în Institutul de 

Geologie şi Geografie din Bucureşti, ca cercetător stagiar (hidrolog) la Secţia de Geografie 

Fizică, Sectorul Climatologie-hidrologie. În Institutul de Geografie (1963-2002) a parcurs şi 

promovat toate treptele ştiinţifice: cercetător ştiinţific (1963-1973), cercetător ştiinţific gradul 

III (1973-1990), cercetător ştiinţific principal gradul II (1990-1992) şi cercetător ştiinţific 

gradul I (din 1992). În acest interval de timp (1963-2002) a îndeplinit numeroase funcţii de 

conducere: şef al colectivului de hidrologie (1973-1990), şef al colectivului de Geoecologie 

(1990-1995) şi director al Institutului de Geografie al Academiei Române (1995-2000). 

În anul 1966, geograful Ion Zăvoianu s-a înscris la doctorat în cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj, la Facultatea de Biologie-Geografie, unde l-a avut ca îndrumător pe 

prof. dr. doc. Tiberiu Morariu. Susţinerea publică a lucrării de doctorat („Particularităţile 

morfometrice ale reţelei hidrografice şi ale albiilor din bazinul Ialomiţa”) a avut loc la 8 

februarie 1975, comisia fiind formată din: prof. dr. Nicolae Mezaroş (preşedinte), prof. dr. 

doc. şi membru corespondent al Academiei Române Tiberiu Morariu (conducător ştiinţific) şi 

din trei referenţi oficiali (dr. doc. Petre Gâştescu, prof. dr. Iosif Ujvari şi dr. ing. Gheorghe 

Platagea).  

Teza de doctorat, completată cu unele noutăţi, a fost publicată la Editura Academiei 

Române (1978), cu titlul „Morfometria bazinelor hidrografice”. Datorită importanţei sale, 

lucrarea a fost distinsă cu premiul „Gheorghe Murgoci”, pe anul 1978.
4
 La solicitarea Editurii 

Elsevier din Olanda, volumul, cu unele îmbunătăţiri, a fost publicat în limba engleză, cu titlul 

„Morphometry of drainge basins” (1985). Prin această lucrare, dr. Ion Zăvoianu a „contribuit 

la afirmarea cercetării geografice româneşti din Institutul de geografie, fiind prima lucrare 

românească, de geografie, publicată integral în străinătate după anul 1945”
5
. Ea a fost 

solicitată de specialişti din Argentina, S.U.A., Polonia şi Grecia şi a fost recenzată pozitiv în 

numeroase publicaţii din România şi străinătate. 

La desăvârşirea ştiinţifică a geografului Ion Zăvoianu au contribuit şi numeroasele 

stagii de pregătire şi schimburi de experienţă care au avut loc în străinătate: Franţa (în 1970 şi 

2000), Polonia (1972), Cehoslovacia (1973, 1985 şi 1990), China (1987), Bulgaria (1992 şi 

1997), Republica Moldova (1993), Marea Britanie (1993 şi 1997) şi Slovacia (1994 şi 1995). 

În Institutul de Geografie, dr. Ion Zăvoianu a fost preocupat de hidrologie (resursele 

de apă, excesul de umiditate, scurgerea de aluviuni, fenomenele hidrologice extreme şi hărţile 

                                                                                                                                                                                     
România, scara 1:400.000” (în colab., 1979), „Setea lumii” (1964), „Prima hidrocentrală mareomotrică din 

lume” (1968), „Marele canal chinez – o minune a orientului”, „Dunărea intră în cartea recordurilor” ş.a. 
4
 Iată cum se exprima prof. univ. dr. Florina Grecu – redactorul volumului – despre autor şi lucrare: „A aplicat şi 

dezvoltat clasificarea reţelei de drenaj propusă de Horton (1945) şi a legilor de dezvoltare a reţelei hidrografice 

stabilite de acelaşi autor. A realizat în acest sens reprezentări grafice ale datelor ce exprimă aceste legi la râuri 

din bazinul Ialomiţei. A pus accent pe caracterul sistemic al bazinului hidrografic ce rezultă din interacţiunea 

apei asupra suprafeţei topografice. Toate aceste obiective sunt dublate de noţiuni şi reprezentări matematice, în 

special legi şi formule, contribuţia la matematicizarea geomorfometriei fiind evidentă” („Ion Zăvoianu, 

cercetător al reţelei hidrografice”,  p. 178). 
5
 „Personalităţi contemporane: Ion Zăvoianu”, 2012, pp. 102-103. 
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hidrogeografice)
6
, de cercetarea morfohidrografică

7
, de studierea mediului şi a 

componentelor sale
8
 şi de identificarea ori aplicarea unor metode noi în cercetarea geografică 

românească
9
. 

În cercetarea morfometrică, geograful Ion Zăvoianu a aplicat principiile elaborate de 

Horton şi Strahler încă de la sfârşitul anilor ’60, rezultatele fiind publicate, iniţial, în studiul 

„Caracteristicile morfometrice ale reţelei hidrografice din bazinul râului Doftana” (1968), iar 

prin lucrarea „Legătura dintre adâncimea medie şi lăţimea oglinzii apei în profil longitudinal 

al Dunării inferioare” (1966), a demonstrat, „pentru prima dată în literatura geografică 

românească, că între aceste mărimi există relaţii bine definite, de tip hiperbolă, care pot fi 

exprimate matematic, dimensiunea lor fiind strâns legată de panta de scurgere a apei”. Mai 

exact, „la acelaşi debit de apă, o creştere a adâncimii medii atrage după sine o scădere a 

lăţimii, proporţional cu creşterea vitezei şi implicit o putere sporită de evoluţie şi transport. În 

schimb, o scădere a adâncimii medii şi o creştere a lăţimii este asociată cu o scădere a vitezei 

de scurgere şi deci o reducere a puterii de transport care furnizează sedimentarea şi formarea 

grindurilor şi ostroavelor”.
10

  

În cei 37 de ani de activitate în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române, 

dr. Ion Zăvoianu s-a implicat în elaborarea majorităţii lucrărilor fundamentale de geografie 

realizate de membrii instituţiei. Între acestea semnalăm: „Geografia Văii Dunării româneşti”, 

Edit. Academiei Române, 1969, „Excesul de umiditate din Câmpia Română de nord-est 

                                                           
6
 „Regimul nivelurilor”, „Debitele lichide”, „Viiturile şi inundaţiile” (în colab.) ş.a. în volumul „Geografia 

Dunării Româneşti” (1965), „Interaction des eaux phreatiques et des eaux de surface dans le Delta du Danube” 

(1969), „Hidrografia” (în colab.), „Regimul hidric al apelor freatice”, „Regimul hidric al râurilor” (în colab.) ş.a. 

în volumul „Excesul de umiditate din Câmpia Română de nord-est (1969-1973)” (1979), hărţile „Reţeaua 

hidrografică şi staţiile hidrometrice, scara 1:1.500.000” pl. V-1 (în colab.), „Principalele elemente ale regimului 

Dunării în profil longitudinal” pl. V-4, „Harta hidrogeografică, scara 1:1.000.000” pl. V-6 (în colab.) ş.a. în 

„Atlas R. S. România” (1972-1979), „Legătura dintre debitele de apă şi de aluviuni în suspensie pe râurile din 

România” (în colab. 1992),  „Romania’s Water Resources and Their Use” (1993), „Resursele de apă ale 

României pe bazine hidrografice” (în colab., 2002),  „Hydrological particularities of the Southern Carpathians” 

(2002), „Fenomene de risc datorate proceselor de albie – inundaţiile”, în volumul „Fenomene naturale de risc – 

geologie şi geomorfologie” (1997), „Relations among water discharge, length of network and total number of 

stream segments in drainage basins” (2012) etc.  
7
 „Variaţia elementelor morfometrice ale albiei minore în profilul longitudinal al Dunării inferioare” (1967), 

„Clasificarea cursurilor torenţiale din punct de vedere mofohidrografic” (1970), „A morphometric model for the 

surface area of hydrographic basins” (1975), „Rocks and the morphometrical dimensioning of drainage basins” 

(1997), „Morphometric features of relief units from Bârlad river basin” (în colab., 2011) etc.  
8
 „Observaţii privind starea mediului în împrejurimile staţiunii Pătârlagele (Subcarpaţii de Curbură)” (în colab., 

1979), „Scurgerea solidă şi degradarea terenurilor din Subcarpaţii Buzăului” (1986), „Environmental 

consequence of rural development in the Curvature Carpathians of Buzău county”(1993),  „Preocupări legate de 

studiul peisajului” (în colab. 1994), „The critical environment of the Subcarpathian region of Romania (state-of-

art)” (în colab., 1996), „Relationship between rainfall, slope runoff and erosion in the Valea Muscel basin” 

(1996), „The water cycle – control factor in the natural organisation of the geographical space” (1997),   

„Modificarea antropică a peisajului în Munţii Apuseni – efecte pozitive şi negative” (în colab., 1999), 

„Probleme ale factorilor de mediu în România” (2001) etc. 
9
 „Noi metode pentru determinarea densităţii reţelei hidrografice” (1967), „Determination of drainage density of 

the hydrographic network based on Horton’s laws” (1969), „Estimarea elementelor bilanţului hidric folosind 

principiul curbelor hipsometrice” (1980), „Dimensiuni de lungime folosite în morfometria bazinelor 

hidrografice” (2005), „Asupra determinării lungimii medii a scurgerii de pantă” (2006), „Utilizarea Sistemelor 

Geografice Informaţionale în cercetarea de detaliu în bazinele hidrografice mici” (în colab. 1999), „Sistemele 

Geografice Informaţionale – mijloc de aprofundare a prelucrării şi analizei datelor geografice. Studiu de caz – 

rezervaţia Întregalde” (în colab., 2001), „Using Geographical Information Systems in the management of 

protected natural areas” (în colab., 2006). 
10

 „Personalităţi contemporane: Ion Zăvoianu”, 2012, pp. 97-98. 
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(1969-1973)”, Edit. Academiei Române, 1979, „Atlas R. S. România”, Edit. Academiei 

Române, 1972-1979, „Geografia României, I, Geografie fizică” Edit. Academiei Române, 

1983, „Atlas geografic R. S. România”, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1985, „Potenţialul 

mediului în Subcarpaţii judeţului Buzău”, Institutul de Geografie, 1989, „Geografia 

României, IV, Regiunile pericarpatice”, Edit. Academiei Române, 1992, „Vegetation, Land 

use and Erosion Processes, Symposium proceedings”, Institute of Geography, 1999, 

„România, spaţiu, societate, mediu”, Edit. Academiei Române, 2005 şi „Geografia României, 

V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul Românesc al Mării Negre şi 

Platforma Continentală”, Edit. Academiei Române, 2005. 

 

 
Volume realizate de prof. univ. dr. Ion Zăvoianu 

 

La iniţiativa conducerii Institutului de Geografie de la acea dată, a fost iniţiată colecţia 

„Judeţele Patriei”, care avea ca scop realizarea monografiilor geografice ale judeţelor 

României, după un plan unitar, cu o hartă la scara 1:200.000. Dr. Ion Zăvoianu i-au revenit 

judeţele Dâmboviţa (în colaborare cu dr. Dragoş Bugă) şi Timiş (în colaborare cu dr. Victor 

Ardelean). Ambele volume au fost publicate la Editura Academiei Române. Primul volum în 

anul 1974, iar al doilea în 1979.    

În urma unui concurs, în octombrie 1995, dr. Ion Zăvoianu a fost numit director al 

Institutului de Geografie al Academiei Române. Până la 1 ianuarie 2000, când a fost eliberat 
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din funcţie, s-a preocupat de buna funcţionare a instituţiei. Bun gospodar, sub mandatul său 

Institutul de Geografie a fost dotat cu 21 calculatoare, 10 imprimante, o planşetă digitală cu 

soft ArcInfo, trei scannere, un xerox performant, un plotter, un aspectomat, un set de morişti 

hidrometrice, o centrală telefonică, un program de contabilitate, o casă de bani etc. A fost 

realizat şi dezvelit bustul academicianului Vintilă Mihăilescu, a fost schimbat o parte din 

mobilierul instituţiei şi a fost achiziţionat, prin transfer de la Parlament, un autoturism Dacia 

1300. De asemenea, a încurajat manifestările ştiinţifice desfăşurate în Institutul de Geografie 

şi a avut în vedere buna funcţionare a staţiunii de cercetări de la Pătârlagele.  

Cu directorul adjunct (dr. Mircea Buza) şi cu membrii Institutului a avut o relaţie 

foarte bună, bazată pe încredere, seriozitate, cinste şi respect reciproc. Referindu-se la aceste 

aspecte, prof. univ. dr. Cristian Tălângă, fost angajat al Institutului de Geografie, remarca: 

„profesorul Ion Zăvoianu nu s-a comportat ca un director, care de la înălţimea funcţiei sale 

comandă, dispune, iar subordonaţii execută. A fost un director-coleg care se consulta ce 

ceilalţi membri ai Institutului înainte de a lua deciziile, indiferent că erau de ordin ştiinţific 

sau financiar, respectând opiniile colegilor, chiar dacă aceştia aveau mai multă sau mai puţină 

experienţă”.
11

 

Începând din anul 1990, dr. Ion Zăvoianu a primit dreptul de conducere de doctorat în 

domeniul geografie-hidrologie, în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române. 

Dintre cei circa 30 de doctoranzi, proveniţi din diferite instituţii din ţară, semnalăm pe: 

Marius Mătreaţă (cu teza „Aplicaţii ale geometriei fractale şi reţelelor neuronale artificiale în 

hidrologie”), Iulian Dincă (cu lucrarea „Peisajele Munţilor Căliman cu accent pe rolul 

resurselor de apă în diferenţierea lor”), Daniel Diaconu (cu teza „Sinteze hidrologice privind 

scurgerea lichidă şi de aluviuni în bazinul hidrografic Buzău”), Viorel Chendeş (cu teza 

„Scurgerea lichidă şi solidă în Subcarpaţii de la Curbură”), Atanasie Mustăţea (cu teza 

„Viiturile excepţionale pe teritoriul României. Geneză şi efecte”) şi Silvia Chelcea (cu 

lucrarea „Resursele de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic al râului Bârlad”).  

Legat tot de activitatea doctorală, dr. Ion Zăvoianu a fost referent oficial în peste 45 

de comisii de doctorat, fiind desemnat de prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu, prof. univ. dr. 

Gheorghe Alexandru, prof. univ. dr. Ioan Donisă, prof. univ. dr. Valer Trufaş, prof. univ. dr. 

Iosif Ujvari, prof. univ. dr. Valeria Velcea, prof. univ. dr. doc. Grigore Posea, prof. univ. dr. 

Nicolae Barbu, prof. univ. dr. Ion Pişota, prof. univ. dr. Ion Mac, prof. univ. dr. Mihai 

Ielenicz, dr. Cîrţă Petru, prof. univ. dr. Josan Nicolae, prof. univ. dr. Florina Grecu şi prof. 

univ. dr. Grigore Mihai.  

La solicitarea prof. univ. dr. doc. Grigore Posea, în 1998 dr. Ion Zăvoianu a fost 

angajat ca profesor universitar (disciplina hidrologie) la Facultatea de Geografie din 

Universitatea „Spiru Haret”. Până la ieşirea la pensie (2011), ajutat de capacitatea de sinteză 

şi de exprimarea fluentă, prof. univ. dr. Ion Zăvoianu a predat mai multe cursuri: 

„Oceanografie”, „Hidrologie”, „Probleme speciale de hidrologie”, „Prelucrarea datelor 

hidrometeorologice” şi „Organizarea turistică a spaţiului geografic”. Aici, pentru buna 

pregătire şi documentare a studenţilor, a publicat mai multe cursuri universitare la Editura 

Fundaţiei „România de Mâine”: „Hidrologie” (1999; ediţia a II-a în 2002), „Sinteze anul I. 

                                                           
11

 Tălângă C., „Profesorul Ion Zăvoianu – un geograf pentru geografi”, în vol. „Personalităţi contemporane: Ion 

Zăvoianu”, 2012, p. 183. 
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Învăţământ la distanţă” (coord., 2003), „Probleme speciale de hidrologie” (2005) şi 

„Prelucrarea datelor hidrometeorologice” (2007). 

În universitate, prof. univ. dr. Ion Zăvoianu a îndeplinit mai multe funcţii: şef al 

catedrei de geografie (1999-2004 şi 2008-2011), decan al Facultăţii de Geografie (2004-2007 

şi 2007-2008), prodecan al Facultăţii de Istorie şi Geografie (martie-septembrie 2007). 

Ion Zăvoianu, atât ca cercetător în Institutul de Geografie, cât şi ca profesor în 

Universitatea „Spiru Haret”, şi-a respectat şi onorat înaintaşii şi colegii. Pe acest fond, a scris 

mai multe articole în care a evocat activitatea profesională a geografilor : Mircea Peahă (în 

1991), Victor Tufescu (1999), Gheorghe Niculescu (1999), Petre Gâştescu (2001, 2002 şi 

2008), Grigore Posea (2003 şi 2008), Şerban Dragomirescu (2003), Gheorghe Măhăra (2004) 

şi Nicolae-Adam Josan (2004).    

Datorită experienţei sale, după anul 1990, dr. Ion Zăvoianu a fost cooptat în comitetul 

de redactare şi coordonare al Tratatului de Geografie – „Geografia României”, vol. IV (1992) 

şi „Geografia României”, vol. V (2005) – şi a fost membru în comitetele/colectivele de 

redactare sau editare ale revistelor/periodicelor: „Revue Roumaine de Géographie” (1991-

2000), „Studii şi Cercetări de Geografie” (1991-2000); „Revista Geografică” (1994-2000, 

redactor şef din 1995), „Buletin geografic”, II-III (1998-1999) şi „Analele Universităţii Spiru 

Haret, Seria Geografie” (2001-2011, redactor şef adjunct din 2005). 

Pentru meritele sale profesionale (ştiinţifice şi didactice), prof. univ. dr. Ion Zăvoianu 

a fost onorat cu numeroase premii, diplome şi medalii, emise de Academia Română (1970), 

Societatea Română de Geografie (2000), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

(2004), Universitatea „Spiru Haret” şi Fundaţia „România de Mâine” (2006, 2011), Serviciul 

Hidrografic Român (2010), Universitatea „Valahia” din Târgovişte (2012) etc.  

Realizând un bilanţ al activităţii ştiinţifice şi al lucrărilor publicate de domnul prof. 

univ. dr. Ion Zăvoianu, constatăm faptul că, în cei peste 50 de ani de activitate în domeniul 

geografiei, a participat cu peste 130 de comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate şi a scris 13 

volume
12

 (ca autor, coordonator şi editor), peste 60 de capitole în volume de specialitate, 

peste 120 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, 

şapte cursuri universitare şi sinteze pentru studenţi, un manual pentru clasa a XI-a, opt lucrări 

de popularizare a geografiei, peste 40 de recenzii şi zece cronici ale vieţii ştiinţifice. De 

asemenea, a fost implicat în realizarea a numeroase teme de cercetare, contracte, proiecte şi 

granturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pe lângă volumele amintite mai sus, mai precizăm: „Râurile – bogăţia Terrei” (1988, Edit. Albatros) şi 

„Quantitative relationships between suspended sediment yield and enviromental factors” (coord. 2011, Edit. 

Transversal). 
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Profesoara Mariana T. Coteţ- Botezatu, de la Liceul Tehnologic Economic  

”Nicolae Iorga” din Pașcani /  Teacher Mariana T. Coteț-Botezatu, from 

the Technological Highschool ”Nicolae Iorga” Pașcani 

 

   Un om simplu căruia îi place adesea să spună ,,sub decenţa unei 

educaţii dobândite ancestral, prin rădăcinile mele duale, româno-aromâne, 

mă pierd uneori în acest imens malaxor social numit generic viaţă, dar 

revin de fiecare dată la propria-mi matcă prin resorturile mele de 

supravieţuire: familia, şcoala, oamenii cu care mă însoţesc”.                                                                                          

Un om absolut obişnuit, în viziunea şi-n percepţia căruia există o geografie 

a fiecăruia dintre noi, o geografie personală care ţine de natura fiecărui om, 

dar mai ales de, arealul geografic în care s-a născut, a copilărit şi şi-a 

consumat anii tinereţii. ,,Se pare că datoria noastră…”, spune doamna 

profesoara Mariana T. Coteţ - Botezatu, ,,…ar fi aceea de a scoate la 

lumină această geografie statuată pe trăirea lăuntrică, pe gândurile şi 

amintirile care ne compun viaţa”.   

*** 

Este absolventă a Facultăţii de Biologie – Geografie - Geologie, secţia Geografie-

Germană, promoţia 1987, iar în baza unei repartiţii guvernamentale, în acelaşi an, devine  

profesor de geografie la Școala nr. 5 din Paşcani, devenită ulterior liceu. Este autoarea a două 

cărţi de proză memorialistică: ,,Amintirile unui geograf. Rădăcini - aşteptări - certitudini” 

apărută în 2013 (Editura Pim Iași) şi ,,Jumătate armâncă”, apărută în 2016 la aceeași editură 

ieșeană (foto 2). Pasiunile care-i definesc traseul existenţial sunt: geografia, scrisul şi muzica. 

Motto-ul individual pe care-şi construieşte existenţa socio-profesională şi viaţa de zi cu zi 

această distinsă doamnă este: ,,Nu privi la ceea ce primeşti, priveşte la ceea ce poţi dărui. Ȋn 

ochii lui Dumnezeu asta contează!“ 

Referinţe asupra activităţii şi preocupărilor 

doamnei profesor Mariana T.COTEŢ- BOTEZATU 

A parcurs până în prezent multe lucrări structurate pe o tematică preponderent  

geografico - ştiinţifică, poate prea puţine de factura celei realizate în spirit literar (după 

spusele doamnei profesor) şi unde elementul geografic se strecoară elegant printre cuvinte 

meşteşugit alese. Este un ,, dar” , pe care doamna profesor ni-l prezintă în forma unor amintiri 

de suflet, dar lasă deschisă poarta sufletului domniei sale.                                                                                                  

Ce reprezinta volumul ,, Jumătate armâncă”, apărut în 2016 ?  Sunt laolaltă, mentalul şi 
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sufletul unui om atât de simplu, care prin forţa şi magia cuvintelor aşternute pe hârtie, aduce 

în prim-planul atenţiei noastre, emoţii şi experienţe reale în parfum de Dunăre şi ritm de 

geamparale. I-aş spune simplu, o carte ce pendulează prin excelenţă de la cuvânt la cântec, de 

la emoţie la vibraţie, doar că aici în filele cărţii avem un cântec nerostit în cuvinte, un cântec 

tăcut al unui suflet aflat mereu în căutarea lucrurilor simple, cantonate în amintiri. 

                   E ca şi cum, poetul ar spune  :  ,, Prin fire de nisip …. 

                                                      Îmi caut …. Timpul …… “ 

                                                                  Lector univ dr. Daniela LARION     Dincolo de 

asperităţile fireşti ale unui ger de mijloc de ianuarie şi poate unei oboseli generate de o agendă 

semestriale suficient de încărcată  cu activităţi cu un spectru şcolar multiplu, am realizat că 

interviul solicitat colegei mele, doamna profesor Mariana T. Coteţ – Botezatu, m-a 

binedispus, m-a relaxat şi mi-a readus acea stare de confort şi linişte emoţională pe care o poţi 

avea doar în compania unui om deosebit. Spun 

acest lucru în contextul în care, în urmă cu ceva 

ani, viaţa şi hazardul său dantelat, mi-o adusese 

în calea mea pe această doamnă discretă şi 

sensibilă. Acum mă poziţionam în rolul unui 

reporter ad-hoc, care avea şansa reală de a afla 

multe alte lucruri neştiute, nespuse, ori poate 

negândite, dar cu siguranţă trăite ori simţite de 

această femeie dăruită profesiei de dascăl, de 

acest om profund în trăiri şi sentimente, atent cu 

cei din jurul său.                         

    Mi-am dorit un dialog al sufletelor 

deschise către necuprins şi nemărginire, 

nicidecum unul grefat pe tipare ştanţate clasic şi 

obositor de conformiste în relaţie cu 

interlocutorul. Ce am gândit şi simţit, cred că 

am realizat în acest interviu aplecat mai puţin 

către geografia ca ştiinţă, dar orientat în speţă 

spre acele virtuţi care construiesc şi susţin 

temelia ,, geografiei noastre individuale, a 

drumului nostru în viaţă.                                                                             

Analizaţi şi reflectaţi asupra acestui dialog : 

         -Doamnă profesor, sunteţi o brăileancă cu rădăcini aromâne, care nu-şi dezminte 

niciodată neamul, rădăcinile, credinţa, vorba şi portul, vă bucură acest lucru ?  

         -Este evident că fiecare dintre noi datorează mai mult sau puţin, rădăcinilor sale 

ancestrale. Ȋn cazul meu, relaţia de sânge este sacramentală, încerc să duc, în virtutea 

preceptelor noastre educaţionale, moştenirea primită de la străbunii mei, în iubire, credinţă, 

demnitate şi desigur discreţia asociată cu o anume ,, cultură a răbdării”. Este ceea ce încerc să 

respect primordial şi să pot duce mai departe. Este în fapt zestrea pe  care o am ca o  

capacitate de la  bunicii mei. Depinde însă de noi şi de voinţa noastră modul în care 

transpunem faptic aceste virtuţi.  

            - Cât din evoluţia dumneavoastră ulterioară, credeţi că datoraţi acestui tip de educaţie ?  
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     -  Aş spune că, fără putere de tăgadă, aşa mi-am construit baza, fundamentul, pe care mi-

am pliat ulterior priorităţile, trăirile mele şi desigur aşteptările. Pornind de aici, de la bază, m-

am dus ulterior în lumea cuminte a cărţilor, a cititului. Aşa am descoperit şi am învăţat că 

viaţa în sine, este un examen continuu, examen după examen, Și degeaba vrei să copiezi…. să  

nu uităm că fiecare dintre noi îşi are propriile subiecte în această existent vremelnică.  

          - Când aţi descoperit geografia şi ce anume v-a determinat să alegeţi acest parcurs 

existential ? 

          - M-au fascinat de când  mă ştiu scrierile cu conţinut beletristico - geografic şi modul în 

care elemental geografic în speţă era prezentat şi îmbrăcat într-o anume ,,haină stilistică”, care 

să-i confere suport logistic, dar şi suficientă originalitate în prezentare. Aşa am descoperit în 

perioada gimnaziului lumea mirifică create de Jules Verne, Karl May, ori Mark Twain. Era  o 

permanentă atracţie spre lumea aceea amestecată a literelor şi informaţiei cu conţinut 

geografic, o lume paralelă cu orizonturile mele reale de atunci. Ȋn liceu, cred că eram în clasa 

a XII a , am avut şansa de a găsi întâmplător pe rafturile prăfuite şi învechite de patina vremii 

în cadrul Bibliotecii Municipale ,,Panait Istrati” din Brăila, o carte fascinantă, o carte care mi-

a răvăşit torenţii lăuntrici şi lumea aceea cuminte şi perdantă a scriitorilor consacraţi. Era 

altceva, era un univers nou, în care literele şi cuvintele îşi consumau substanţa, oarecum 

analitic şi reliefau termeni, conţinuturi geografice. A fost şi va rămâne prin excelenţă  

raportarea mea inițială la geografie, dar a unei geografii existenţiale, ce a reliefat traseul socio 

- profesional al unui mare geograf roman, nimeni altul decât Vintilă Mihăilescu. Cartea se 

numea ,, Drumul meu în geografie”. 

           -Doamna profesor, dincolo de universul acesta, tăcut şi cuminte al cărţilor, care v-a 

trimis în lumea geografiei scrise, a literaturii cu conţinut geografic, au existat şi oameni, 

persoane care să vă fi marcat într-un anumit fel traiectoria în viaţă ?  

              - Sigur că da. Şi apoi ce am fi fost noi, oamenii în absenţa unor modele umane ? 

   Să nu uităm un lucru esenţial în existent noastră, că am fost create după chipul şi 

asemănarea cu Bunul Dumnezeu. Prin urmare, avem din start o raportare şi un model indusde 

rostul nostrum aici pe pământ, Să ținem seama că ,,pe umerii noștrii de lut, Dumnezeu ne-a 

hărăzit să purtăm haine de împărat” iar pentru acest lucru şi pentru încă multe altele, să avem 

disponibilitatea şi îngăduinţa de a spune şi recunoaşte, care ne-au fost aceste modele 

formatoare. Dintr-o pleiadă de oameni absolut superbi, mă voi opri la trei nume referenţiale în 

parcursul meu existential: 

    - Ȋntâlnirea în clasa a XI a cu doamna profesoară Mioara Moise, pe băncile liceului, 

acolo undeva pe terasele înalte ale Dunării, n-a făcut decât să mă determine în a-mi schimba 

opţiunile şi desigur a reformula traseul profesional. Spun acest lucru deoarece aproape trei ani 

de zile, am cochetat cu ideea de a face medicină. Doamna Moise era produsul Universităţii 

ieşene, promoţia 1967, şef de promoţie Geografie Biologie, la vremea aceea. Sunt multe de 

spus, nimic însă nu poate defini relaţia noastră, era ceva ce venea din noi şi din acea 

comuniune arhetipică ce suda relaţia noastră profesor – elev.  Era un om profund, foarte 

atentă, chiar şi la micile detalii, extrem de riguroasă şi operaţională, dar mai cu seamă, foarte 

bine educate. Doamna Moise,  m-a învăţat geografia dincolo de frontierele sale descriptive, o 

geografie cu creionul, axată pe scheme logice, deductive şi cu aplicabilitate practică. A fost în 

fapt fascinaţie şi ulterior motivaţie, iar motivaţia a devenit realitate, o realitate pe care astăzi 

încerc, pe măsura posibilităţilor mele profesionale şi senzoriale, s-o cultiv copiilor noștri.  
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 La facultate, din toată configurația traseului meu universitar, din tot zbuciumul, trăirile 

noastre și desigur, frământările mele lăuntrice, mi-au rămas în memoria afectivă, două nume 

emblematice coraborate cu o ținută academică impecabilă. Și totul leg de prestația și 

profesionalismul fără echivoc al regretatului profesor doctor Vasile Băcăoanu și-n egală 

măsură a regretatului profesor doctor Nicolae Barbu. Poate pe undeva, structura mea, cu 

siguranță formatul meu profesional a avut o aplecare evidentă către latura fizică ca știință,iar 

acest lucru l am asociat prestației indubitabile academic a domnilor profesori. Erau în fapt, doi 

coloși în tehnica experimentală aplicativă a geomorfologiei și pedologiei, doi fini observatori 

proceselor în speță, oameni complecși, oameni dăruiți celor din jur. De altfel, am beneficiat la 

acea vreme (anii ”80) de acel ,,triunghiular simbol al abordării sistemice” în materie de 

geografie fizică, montat pe nume sonore ale geografiei ca știință și mă refer aici la Băcăoanu – 

Barbu - Ungureanu. Vedeți nume emblematice ce ne-au dat un sens formator în viață! 

-Mi-ați vorbit cu atâta patimă și cu respect deosebit față de modelele dv umane, în relația cu 

elevii pe care–i formați ați creat situații în care discipolul să-și urmeze mentorul? 

-Nu mi-am propus niciodată ca în virtutea acestui aspect să-mi pot crea un scop în sine. La 

urma urmei lucrurile vin de la sine. Fiecare este singurul său arbitru în viață. Am fost educata 

de mică să mi fac treaba riguros, niciodată cu jumătăți de măsură , și așa cum spuneau bunicii 

mei armâni, să las permanent loc de „bună ziua”. Poate în relație cu aceste virtuți umane și în 

consonanță cu preocupările și așteptările tinerilor noștri, unii au ales geografia, alții și au 

asumat o doar ca pasiune colaterală, însă niciodată nu au anulat–o și asta mă bucură si mă 

mulțumește cel mai mult. 

     -Stimată doamnă professor care ar fi în viziunea și accepțiunea dv calitatea definitorie a 

omului Mariana T. Coteț - Botezatu?? 

    - Ce bine ar fi să întrebați aici oamenii care mă însoțesc zi de zi, însă îmi dau seamacă aveți 

nevoie de o viziune personală. Nu prea m-am gândit la acest aspect, știu însă mai degrabă ce 

defecte am și aș aminti printre altele o prea mare încredere în oameni și o direcție 

încrâncenată în a spune ceea ce gândesc, ceea ce simt. Probabil este pe undeva acel segment 

de trăire năvalnică, clocotitoare, acel spirit balcanic moştenit pe linie maternală de la bunicii 

aromâni. Ştiu de asemenea că nu am refulări ostentative, nu sunt pătimaşă şi nu am 

resentimente în relaţia cu cei din jur.  

- Totuşi, doamna profesor, aştept o calitate definitorie şi trebuie să mi-o formulați?  

- Să înţeleg, în acest sens, c-ar trebui să am o anume calitate, mai cu seamă că fiecare dintre 

noi îşi cunoaşte cel mai bine trăirile, patimile sufletului şi-n virtutea aşteptărilor, viaţa în sine 

îi confirmă certitudinile. Ȋn acest context, o anume certitudine, ce-mi confirmă pe undeva acea 

calitate definitorie, ar putea fi faptul că n-am înşelat niciodată pe cineva, că n-am cules 

nicicând de acolo de unde nu am semănat.  

- Ce vă nemulţumeşte cel mai mult, în prezent ? 

- Sunt mai multe lucruri, însă cel mai aprig, mă doare indiferenţa oamenilor, această stare de 

,,sleire etică”, care a ridicat ziduri uriaşe între oameni, ajungând în anumite circumstanţe, să 

trăim asemenea unor insule, insule de indiferenţă şi singurătate. Din păcate, oamenii au ajuns 

să reacţioneze mai degrabă, prea puţin să acţioneze şi să se implice responsabil. Mai rău este 

c-am ajuns, noi oamenii în marea noastră majoritate, să ne definim prin relaţia cu obiectele, 

uitând că totul este efemer.  
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- Doamna profesor, a fost o reală plăcere conversaţia cu dumneavoastră, aveţi ceva anume de 

transmis cititorilor nostri, ceva grefat pe lungimea sufletului şi trăirilor dumneavoastră ?  

- Sunt încă multe de spus, însă cei ce doresc să mă cunoască mai bine, vor putea afla cu 

siguranţă mai multe aspect, răsfoind şi lecturând în linişte cărţile mele. Ce le voi spune ? voi 

contra totul într-o frază armânească: ,, Trebuie să învăţăm să ne trăim viaţa, propria viaţă, nu 

să pierdem timpul observând ce fac ceilalţi cu viaţa lor .”  

 - Reflectaţi numai asupra acestui conţinut sintetizat în pildă, şi-n final ce vom înţelege?  

 - Nu ai nevoie de nume mare şi funcţie pentru a arăta cine eşti, ai nevoie doar de câteva 

cuvinte, care să te reprezinte oriunde. Cei care ştiu să facă diferenţa vor şti ce fel de om eşti.  

 

 

  
Cercul pedagogic teritorial nr. 5 desfășurat în nov. 2016 după programul realizat de profesoara Mariana 

Botezatu, aici cu profesorii pășcăneni la final 

 

 

 

 

 

 

Interviu realizat de profesor Crina Aurelia Elefteriu  - Colegiul Tehnic Căi Ferate 

,,UNIREA” din Paşcani 
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In memoriam profesorul universitar doctor inginer Gheorghe Lupașcu  

(25. I. 1947 – 17. V. 2003),  la 70 de ani de la naștere / In memory of PhD 

engineer Professor Gheorghe Lupașcu (25. I. 1947 – 17. V. 2003), 70 years 

after birth 

 

Grumeza Irena
13

, Paraschiv Viorel
14 

 

 

 
 

1. Date biografice 

S-a născut pe meleaguri mioritice, în localitatea Țifești din județul Vrancea. A absolvit 

liceul în orașul Panciu (1965-1970), a urmat cursurile Facultății de Biologie-Geologie-

Geografie a Universității ,,Al. I. Cuza” Iași (secția Geografie) în perioada 1965 - 1970. 

Ulterior, în perioada 1977-1981, a urmat și absolvit  a doua facultate, pe cea de  Horticultură, 

în cadrul Institutului Agronomic ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași. A lucrat ca cercetător 

geograf la Stațiunea de cercetări biologice-geologice și geografice ,,Stejarul’’ din Pângărați - 

                                                           
13

 Profesor  Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”,  str. Sfântul Andrei, nr. 70, Iași cod 700028, 

email: grumezairena@yahoo.com 
14

 Profesor dr. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 11, email: vpv2012@yahoo.ro 
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Neamț (1971-1976), apoi la Centrul de cercetări biologice Iași (1977-1988) și, ulterior, în 

cadrul colectivului de cercetare din Facultatea de Biologie-Geologie-Geografie (1988-1989). 

Perioada 1989-2000 este deceniul afirmării sale precum al unui mare meteorit, care a 

strălucit puternic implicându–se în cercetarea și activitatea didactică, în modernizarea 

învățământului geografic. În 1990 devine cercetător principal III; 1991- își susține public teza 

de doctorat intitulată ,,Depresiunea Cracău - Bistrita, studiu de pedogeografie”. În 1995 

devine cercetător principal I și conferențiar doctor la Facultatea de Geografie și Geologie, iar 

în 1998 devine profesor universitar la aceeași facultate. În 2000 devine conducător de 

doctorat în Geografie, este ales șef de catedră și mai apoi șef de departament. 

2. Activitatea științifică 

În cercetare a coordonat și a lucrat la realizarea a 102 teme științifice, a publicat 

singur și în colaborare 147 de lucrări științifice (15 în străinătate), din care 10 sunt cărți. Din 

colaborările cu specialiști în ecologie, biologie vegetală, chimie, informatică, agronomie, 

știinte economice au rezultat o sumedenie de lucrări de cercetare științifică, enumerăm aici 

câteva din aceste lucrări: 

- Cercetări de geografie fizică și pedogeografie în  Carpații Orientali, Munții Apuseni, 

Subcarpații Moldovei, Podișul Moldovei, Câmpia Română și Delta Dunării; 

- Cercetări ecologice asupra unor biocenoze din Carpații Orientali.; 

- Cercetări ale solurilor aluviale din văile Bistriței, Moldovei, Sucevei, Trotușului; 

- Cercetări privind starea de degradare a solurilor din Moldova; 

- Cercetări privind poluarea solurilor din zonele Săvinești, Borzești, Roman; 

- Cercetări privind influența antropică asupra solurilor; 

- Cercetări asupra pajiștilor din Carpații Orientali; 

- Cercetări ecopedologice în vederea bonitării terenurilor agricole din jud. Neamt; 

- Cercetări asupra pajiștilor din Carpații Orientali;  

- Aplicații S.I.G. în studiile de geografie fizică, a peisajelor și solurilor. 

A fost redactor la 4 hărți pedologice regionale (la scara 1:200.000), foile: Suceava, 

Rădăuți, Piatra Neamț și Bacău.  

Inițiator și participant din 1992 la 12 ediții ale Sesiunii științifice cu participare 

internațională ,,Factori și procese pedogenetice în zona temperată” desfășurate la:  Iași 

(1994), Chișinău (1997), Focșani (1998), Tulcea (1999), Botoșani (2000), Miercurea Ciuc 

(2001) și Târgu Neamț (2002). A coordonat revista ”Geosol”  din 1996 (au apărut 8 numere). 

În activitatea științifică  se remarcă și prin participarea la o serie de congrese și conferințe 

internaționale (Lillle-1994, Grenoble-1996, Chișinău 1995 și 1997, Montpellier (1998 – 

Congresul Mondial de Știința Solului), Orleans ( 2000), Simpozionul internațional de 

clasificare a solului de la Debrecen (Ungaria - 2001) Bangkok (Thailanda - Congresul 

Mondial de Știința Solului,  2002) ș.m.a. 

În ultimii ani ai vieții a pus la dispoziția studenților cursuri, caiete de lucrări practice 

și alte lucrări de mare valoare, printre care amintim: 

1. Pedologie Generală (1998), Editura Junimea Iași. 

2. Dicționar de știința și ecologia solurilor (1998), Editura Universității,,Al .I. Cuza” Iași 

3. Geografia solurilor lumii cu elemente de pedologie (2000), Editura Universitatii,,Al. 

I.Cuza” 
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4. Două caiete cu lucrări practice: Pedologie și Geografia Solurilor (1995 și 2001) pentru 

studenții universităților din Iași și Suceava (în colaborare). 

Ca șef de catedră și șef de departament s-a implicat în dezvoltarea organizarea 

specializărilor și a procesului de învățământ, în construcția și dotarea celor două stațiuni de 

cercetare geografică și practica studențească de la Rarău-Suceava și Tulnici-Vrancea. S-a 

implicat în organizarea și modernizarea spațiilor de învățământ (amfiteatru și laboratoare), în 

desfășurarea în condiții cât mai bune a procesului didactic, a cercetării aplicative și teoretice, 

pentru un învățământ competitiv și de performanță. A contribuit la dotarea tehnică de 

excepție a Departamentului de Geografie prin amplificarea cercetării pe baza de contracte și 

granturi, a dezvoltat schimburi de experiență cu străinătatea. 

Profesorul universitar Gheorghe Lupașcu a lăsat în urma sa o operă științifică 

remarcabilă, cercetări știintifice valoroase, proiecte profesionale extrem de ambițioase, multe 

din ideile sale au rămas în stadiul de proiect, viața sa fiind scurtată  prea  devreme.  

 

 
Profesorul Lupașcu Gh. la cursul festiv al absolvenților, promoția 1999 (foto Claudia Dumitrașcu) 
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II. 

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
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Modelarea versanților  prin alunecări de teren. Studiu de caz, alunecarea 

de teren de la Cireșoaia / Shaping the slopes by landslides. Case study, the 

Cireșoaia landslide 

 

 

Pop Vasile Viorel
15

 

 

Rezumat. Această lucrare are ca obiect studiul unei alunecări de teren situate dealurile 

Ungurașului. Alunecare produsă pe valea Daroțului la sud de localitatea Cireșoaia, județul Bistrița 

Năsăud, cauza fiind precipitațiile catastrofale din ani 1970. Lucrarea se axează pe prezentarea 

condițiilor care au dus la astfel de alunecări de teren, mecanisme de declanșare a alunecărilor de teren 

și descriu evoluția lor în viitor. Studiul geomorfologic al alunecări de teren a fost realizat pe baza 

observațiilor din teren și ajutorul softului Arcgis prin care s-au analizat mai multe serii de documente 

cartografice. Alunecarea de la Cireșoaia este o alunecare produsă în cel puțin două etape, aflându-se 

într-o stare relativă de echilibru. Studiul de faţă are ca obiectiv principal stabilirea legăturilor care 

există între alunecările de teren şi modelarea versanților din Câmpia Transilvaniei. 

Cuvinte cheie: alunecare de teren, modelarea versanților, Arcgis, alunecare detrusivă 

 

Abstract. This paper aims to study a landslide located on Ungurașului hills, on the Daroțului 

Valley, South of Cireșoaia, in Bistrița Năsăud county, landslide caused by the catastrophic rainfalls 

from 1970. The study focuses on presenting the conditions which led to such landslides, the triggering 

mechanisms and describes their future evolution. The geomorphological study was conducted based 

on observations in the field and using the Arcgis software to analyse several series of cartographic 

documents. The landslide from Cireșoaia is developed in at least two stages, being in relative 

equilibrium. The present study has as main objective the demonstration of the connections between 

landslides and the shaping of the slopes from Transylvanian Plain. 

Key words: landslide, the shaping of the slopes, Arcgis 

 

Introducere. Alunecările de teren  constituie procese geomorfologice predominante  

în peisajul geografic al Câmpiei Transilvaniei. Morfologia lor, dinamica cât si evoluția 

suprafețelor în pantă afectate de procesul de alunecare într-un ciclu de alunecare este în 

strânsă corelație cu: 

-substratul geologic pregnant nisipo-argilos format din alternanța orizonturilor 

permeabile cu cele permeabile; 

-morfologia preexistentă generată în cicluri de modelare anterioare. În acest caz se 

poate face o corelare evidentă între vechile arii de modelare prin procese de alunecareși noile 

                                                           
15

 Profesor la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj Napoca. Doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj 
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arii afectate de ele dar și o corelație între relief cuestiform și frecvența procesului (V. 

Surdeanu, I. Mac, 2003); 

-evoluția climatului din pleistocen si până în perioada actuală; 

-modul de utilizare a terenurilor și-a pus amprenta alături de structură și climat în 

apariția și evoluția suprafețelor afectate de alunecări. 

Modelarea versanților  din această unitate prin alunecări de teren are o pondere 

însemnată. Dezvoltarea mare a suprafețelor de versant afectate de alunecări este în strânsă 

dependență cu densitatea mare a fragmentării reliefului. Pentru Câmpia Transilvaniei, zona 

cu mare frecvență a alunecărilor de terense constată o frecvență de 0,88km de 

rețeahidrografică permanentă/Km² la care se adaugă 0,7 km de rețea temporară/km². Văile 

pemanente au lungimi de până la 30 km pe când cele temporare de 0,5-3 km. Versanți care 

însoțesc aceste văi, în special cei cuestiformi au înclinări de 10-30º ce constitue o condiție de 

favorabilitate pentru apariția și dezvoltarea proceselor de mișcare în masă (V.Surdeanu, 

I.Mac, 2003). Alunecarea de teren studiată este situată pe valea Daroțului, la sud de 

localitatea Cireșoaia din județul Bistrița Năsăud, mai exact în dealurile Ungurașului, după 

regionarea făcută de Victor Tufescu. Este vorba despre o alunecare detrusivă,  făcând parte 

din categoria alunecărilor de tip clepsidră, numite de Posea (1969) alunecări ștrangulate, ori 

alunecări dublă pâlnie (Donisă, 1968), (citați de Surdeanu, 1998), dezvoltată în treimea 

superioară a versantului, unde este prezentă râpa de desprindere, urmată de corpul alunecării 

care se extinde  până la  baza versantului. 

 

 
Fig. 1. Poziția geografică a alunecării. 

 

Metodologia cercetării. În urma observaților efectuate pe teren s-a observat existenţa 

unei alunecări  de tip curgere care afectează versantul sudic al dealului Marosálya din 

regiunea precizată. Elementele morfometrice ca suprafață, lățime maximă, lungime maximă, 

parametri specifici zonei de desprindere (lățime, rază, adâncime, lungime), ale alunecări au 

fost determinate folosind softul Arcgis 10.4. Acestea au fost extrase de pe aerofotogramele 

ediția 1970, hărțile topografice 1:5000, ortofotoplanurile ediția 2005 și 2012. 

Analizând mai multe serii de documente cartografice (hărțile sovietice, aerofotograme 

ediția 1974, hărțile topografice 1:5000, ortofotoplanuri (ediția 2005, 2012) cu ajutorul 
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softului Arcgis a fost determinată evoluția morfodinamică a alunecări de teren în timp. 

Perioadele de reactivare a alunecării au fost identificate pe baza observațiilor din teren, 

chestionarea populației si analiza mai multor serii de documente cartografice.  

  Cauzele  care au favorizat producerea unei asemenea alunecări au fost cantitățile 

imense de precipitații produse în anul 1970 în toată Transilvania și constituției geologice a 

regiuni, formațiuni litologice alcătuite din intercalații de marne, nisipuri,  tufuri vulcanice și 

mici lentile de gips. Caracteristic pentru aceste  nisipuri este prezența a numeroase 

concrețiuni sferoidalesau ovoidale, de mărimi foarte variate (I. Pătruț, 1950), (fig.2). 

Conform literaturii de specialitate anul 1970 aintrat în istoria  măsurătorilor hidrologice 

prin cantitatea de precipitați icăzută, nemaiîntâlnită în ultimii 500 de ani în Transilvania. 

Precipitațiile abundente au îmbibat solul, iar în lunci și pe versanți au determinat ridicarea 

maximă a nivelului pânzei freatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Formațiuni sferoidale sarmațiene 

 

 
Fig.3. Cantitățile lunare de precipitații ale lunii mai din anul 1970 comparativ cu media anuală multianuală a 

lunii mai pentru intervalul 1960-2000 în Câmpia Transilvaniei (după Croitoru, 2000). 
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Adina Croitoru studiind precipitațiile din Transilvania (1961-2000), remarca existența 

unor ani excedentari de precipitații cum ar fi 1970, 1975, 1981, sfârșit de decembrie 1995-

început de ianuarie 1996, unii dintre ei chiar catastrofali-1970. Cantitatea de 

precipitațiicăzută în acești ani excedentari 1970, 1975, 1981, sfârșit de decembrie 1995- 

început de ianuarie 1996 coroborată cu anii deficitari și topirea zăpezilor se constitue factori 

favorizanți în producerea și reactivarea unor alunecări în Câmpia Transilvaniei. 

 
Fig. 4.  Evoluția alunecării de teren în perioada 1972-1980 

 

Rezultatele cercetării. Conform populației alunecarea s-ar fi produs în anul 1972 (fig 

4), cauza  producerii lor fiind precipitațiile catastrofale din Transilvania produse în anul 1970. 

 Acest gen de alunecări au mecanism de producere și evoluție complex: rotațional în zona 

superioară și translațional, în secțiunea inferioară, rezultând un dublu caracter: detrusiv 

inferior și delapsiv superior. (Corina Arghiuș et al., 2009) 

 Alunecarea de teren are următoarele componente (fig.5 a): 

- „bazinul de recepție funcționează ca areal de alimentare cu material deluvial, se 

prezintă sub forma unei cornișe de desprindere cu o diferență de nivel de 

aproximativ 20 m; 

- canalul de evacuare a deluviului sau jgheabul de alunecare, are o lungime de 714 

m având maluri abrupte înierbate. 

- Zona de debușarea deluviului sau fruntea alunecării, se prezintă sub formă cvasi-

conică și aspect lobat având înălțimi cuprinse între 1 și 2,5 m.  
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Micromorfologia corpului alunecat se caracterizează prin prezența a două zone distincte: o 

zona inferioară de formă lobată mai unitară având mici denivelări pe suprafața ei; o  zonă 

superioară se prezintă sub forma unor trepte de sau microterase de alunecare despărțite pe 

alocuri de zone îmlăștinite sau cu exces de umiditate ( fig.5, b). 

a   b 
Fig. 5. Elementele componente ale alunecării (a ), microterase de alunecare (b) 

  

Parametri morfometrici au foste extrași cu ajutorul softului Arcgis de pe hărțile 

topografice 1 : 5000 și ortofotplanurile ediția 2012. Suprafața actuală (2012) a acesteia este 

de aproximativ 9,23 ha, având o lungime de 910 m, măsurată de la râpa de desprindere până 

la fruntea alunecării (fig. 5, 6). Lățimea acesteia variază de la 238 m în zona frunții, doar 36 

de m în zona mediana a acesteia, ajungând la 131 m în zona cornișei de desprindere.  

 
                Fig. 6. Schița geomorfologică a alunecări de la Cireșoaia 
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Altitudinea cornișei fiind de 521 m iar poziția frunții alunecări este  situată la altitudinea 

330m, spre baza versantului. Făcând diferența între cele două cote  obținem energia de relief 

sau intervalul vertical al masei deranjate: 

H
ͮ ͨ

v = Hc – Hf = 521 – 330 = 191m 

Suprafața inițială a alunecării cartată de pe hărțile topografice 1:5000 a fost de 4,83 

ha, iar lungimea cornișei de desprindere lungă de 272,6 m are formă de semicerc. Reactivarea 

alunecării s-a făcut probabil după 1980 care conform studiilor lui  Adina Croitoru a fost un an  

cu excedent de precipitații, an în care sau desprins alte două zone, conturându-se suprafața 

alunecării la nivelul anului 2012.   

În concluzie alunecarea studiată permite conturarea unei idei asupra rolului pe care l-

au avut și-l au procesele geomorfologice actuale și contemporane reprezentate prin 

alunecările de teren în modelarea versanților din Câmpia Transilvaniei, în scopul atingerii 

unei stării caracterizate de echilibru dinamic. Observațiile făcute în teren au scos în evidență 

prezența unor fisuri situate lângă cornișa de desprindere ceea ce indică o viitoare evoluție a 

acesteia, actualmente alunecarea situându-se într-o etapă de stabilitate relativă. 
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Using  kriging interpolation method for mapping atmospheric 

precipitation/Utilizarea metodei de interpolare kriging pentru întocmirea 

hărții precipitațiilor atmosferice 

 

 

Dobri Radu-Vlad
16 

, Țîmpu Simona
17 

 

 

Abstract. In this study there have been analyzed, in geostatistical terms, data that refer to the 

amount of accumulated precipitation in the county of Suceava on the  of May 1987, analysis that 

has been conductedby means of several statistical parameters, and also by GIS software, using the 

ordinary kriging interpolation method, materialized in the end in a suggestive cartographic material. It 

should be noted that the data were submitted to a test for normality to further prove their normal 

distribution and their validity from a geostatistical point of view. Also, the chosen method was 

commented in technical terms, the errors and the chosen parameters were discussed, so as to be as 

accurate as possible, recommendations being made upon the model which generates the fewest errors, 

the final process being as fair as possible. 

 Key words: geostatistical analysis, geostatistical method, errors, GIS, ROCADA 

 

Rezumat. În acest studiu au fost analizate din punct de vedere geostatistic, datele ce fac 

referire la cantitatea totală de precipitații acumulată la nivelul județului Suceava în ziua de 3 mai 

1987, analiză făcută cu ajutorul a mai multor parametri statistici, dar și cu ajutorul softurilor GIS, 

utilizând metoda de interpolare kriging ordinar, concretizată la final cu un material cartografic 

sugestiv. Trebuie menționat de asemenea și faptul că datele au fost supuse unui test de normalitate 

pentru a fi dovedită distribuția normală a acestora și validitatea din punct de vedere geostatistic. De 

asemenea a fost comentată metoda aleasă din punct de vedere tehnic, au fost comentate erorile și 

parametrii aleși, astfel încât aceasta să fie cât mai corectă, făcându-se recomandări asupra modelului 

care generează cele mai puține erori, produsul final fiind unul cât mai corect. 

Cuvinte cheie: analiză geostatistică, metodă geostatistică, erori, SIG, programe 

 

 Methodology. Creating the database consisted in introducing the geographical 

coordinates of 111 localities of Suceava county in GIS software TNT Mips 6.9, coordinates 

taken by the means of Google Earth software, expressed in longitude and latitude. 

Subsequently, the precipitation values were extracted from the ROCADA data set (Barsan si 

Dumitrescu, 2014), a set of climatological data with references to 8 different parameters, 

including the atmospheric precipitation. After being extracted the values for all of the 111 

localities by overlapping the vector layer with the coordinates of the 111 localities and the 

layer with the precipitation data from ROCADA and introduced into the Excel program from 
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the Microsoft Office service pack, the coordinates expressed in longitude and latitude were 

transformed into x and y coordinates, specific to the Stereo 70 projection system, to be read 

by the GIS software ArcGIS 10.3, and, furthermore, the geostatistical analysis to be 

conducted, which is the subject of this study.
18

 

Results. The county of Suceava is located in the extreme north-western region of 

historical Moldova, on the plateau carrying the same name, subdivision of Moldova 

Plateau( 47°39′5″ lat. N and 26°15′20″ long. E) (Fig.1). 

The selected database for the analysis is represented by the total amount of 

precipitation accumulated in 111 localities in the county of Suceava on the of May 1987. 

Regardless of the form in which they reach the land surface (liquid or solid), precipitations 

shows multiple parameters including intensity, duration, frequency, torrentiality, and last but 

not least the total amount of precipitation accumulated in 24 hours. In this case, precipitations 

were caused by a cyclone with Atlantic origin, in a synoptic point of view, which influenced 

the weather aspect especially in the northern and north-eastern area of the country, process 

highly correlated with the final map, where it can be clearly observed that the whole county 

of Suceava was affected, the amount of precipitations decreasing north to south and west to 

east (fig. 1, fig. 2).  

Also, these are the most affected areas of Moldova by cyclones of Atlantic origin, 

only the northern half of the area benefits of a quantitatively high pluviometric regime, due to 

these baric formations, the other areas of Romania being less affected. (Clima Romaniei, 

2008).  

 
Figure 1 Geographic location of the Suceava county 

 

 

                                                           
 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Suceava&params=47_39_5_N_26_15_20_E_type:city&language=ro
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      Figure 3 The distribution of atmospheric 

precipitation on the 3
rd

of May 1978 

Sorce: E-OBS daily maps (www.ecad.eu) 

 

 
The main cause of Atlantic origin cyclones not affecting in higher proportions areas 

from east and south of Romania, is the Carpathian mountain chain with a well defined role of 

orographic barrier (Apostol, 2000). Likewise, it is to be noted that in Romania, the 

pluviometric maximum of the year is produced in May and June (Geografia Romaniei, 1983). 

 The first step in a fair analysis of data consisted in conducting a test of normality to 

verify their normal distribution, with the help of Lilliefors normality test, which can be 

accessed at this link: http://in-silico.net/tools/statistics/lillieforstest. 

 The selected data are quantitative data because they show the measures and the extent 

of a phenomenon, in this case the atmospheric precipitations, numerically expressed, but also 

continuous, considering the fact that they can take any value on a numerical scale. 

 Analyzing the results (Fig. 3), it can be observed the fact that the data are normally 

distributed, no longer being necessary a transformation. Considering the fact the  p-value has 

a value of 0.1442, and the data with a higher value than 0.05 are considered to be normal, this 

example is more than eloquent. Also, from the specific histogram of these data (Fig. 4), it is 

clear that they are included within the normal range by the fact that the Skewness index is -

0.41867, within the normal range of -0.5 and +0.5, also the Kurtosis index is 3.599, included 

within the normal range of 3 and 4. Last but not least, the approximate equality between the 

52.259 mean and the 53.22 median largely proves the symmetry of data. 

 The minimum value is 26.27, the maximum value is 75.68, standard deviation is 

9.3294, the first quartile is 47,22 and the third quartile is 57.047. 

 The normality of data and the fact that they do not need a transformation is moreover 

proved by the fact that in case of a log or box cox transformation, the data had values not 

included within the normal range (fig. 5). 

 

  

 

 

Figure 2 – The cyclone of Atlantic origin on the 

3
rd

of May 1978 

Sorce: Global Forecast System-Analyse 

(www.wetter3.de) 

http://www.ecad.eu/
http://in-silico.net/tools/statistics/lillieforstest
http://www.wetter3.de/
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Figure 4- The data test for normality 

Source: http://in-silico.net/tools/statistics/lillieforstest 

 

 
Figure 5 - The database histogram 

                                                                Geostatistical method: kriging 

http://in-silico.net/tools/statistics/lillieforstest
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 For this method it has been chosen the kriging method (fig.6), ordinary type (which is 

also the most widely used type and the most suitable one). 

 Using the term spatial interpolation, it cannot be understood anything but the process 

through which the values of a studied parameter from areas with no informations can be 

approximate based on the surrounding points where the information exists, thus achieving a 

continuous graphic representation of it (Patriche, 2009). 

 There were delimited 8 sectors, with an angle of 10°. The type of neighborhood is the 

standard one, with the maximum number of neighbors 20 and the minimum one 5. 

 

 
Figure 6 – Kriging ordinary method report   

From the method report (Fig. 6) it can be deduced that it shows a very small nugget 

effect, almost inexistent, the chosen model being the Stable model and showing an anisotropy 

effect, meaning the studied parameter shows direction of movement, in this case the path of 

the cyclone which provoked the precipitations on the of May 1978 and the disposition of 

the amount of precipitation in the county of Suceava. Also, partial sill has the value of 5.90. 

The number of lags is 31, their size being 250. 

 It has to be noted again that the most suitable parameters have been chosen in order 

that the final product to show errors as small as possible, after many attempts (Fig. 7). Out of 
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the first window it is clear the rightness of this method by the fact that the two lines which 

indicate the predicted errors are almost connected, while the line of errors and standardized 

errors are very close to the ideal horizontal position. 

 Moreover, the rightness of this model is clear by the fourth window, more exactly 

normal QQPlot, considering that all values are very close to the theoretical normal 

distribution represented by the straight line, but also from the fifth window which indicates 

the fact that all the values of the database were taken into account, and that there are no big 

errors which could conduct to an elimination of one of them. 

 

 
 

 
Figure 7 - The predicted errors of the kriging method 
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Figure 8 - The map of the studied parameter’s value points 

 

Figure  9- The final cartographic product resulted afterapplying  the geostatistical method (ordinary kriging) 
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Conclusions 

 In order to achieve a cartographic material, there must be chosen the most suitable 

methods and means, so as the cartographic product to be as relevant and correct as possible, 

and with the least possible errors. 

 There are recommended GIS softwares with a high number of technical features, 

methods and parameters which can be chosen and modified so that the cartographic material 

represents reality in a percentage as big as possible. It must be taken into account the studied 

parameter, its nature (continuous or discontinuous), the time scale in which it is produced 

(daily, monthly, seasonal, multiannual), so that the final product to have a high accuracy and 

to show interest for the reader. 

 In this case it was followed the mapping of the amount of precipitation on the of 

May 1978, thus being a parameter with daily production, of discontinuous character, the 

dynamic and synoptic causes at the base of its production (cyclone of Atlantic origin), with 

maximum accuracy, whereas the errors were minimum, thus resorting to the geostatistical 

method ordinary kriging through the GIS software ArcGis 10.3. 
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Invaziile de aer tropical din țara noastră. Aspecte definitorii / Tropical air 

invasions in our country. Defining aspects 

 

 

Simu Alexandru
19

 

 

 

Rezumat. Valurile de caldură reprezintă fenomene meteo-climatice de risc, ce devin tot mai 

vizibile pe masura accentuării încălzirii globale. Acest studiu prezinta analiza datelor meteorologice 

colectate la 11 stații meteorologice situate în sudul României, între anii 1963 și 2013. Pentru a 

identifica valurile de căldură, a fost utilizată temperatura maximă absolută înregistrată la fiecare stație 

meteorologică și apoi aceste valori au fost comparate cu percentile 90. Analiza principalilor 

parametrii meteorologici a fost realizată prin utilizarea metodelor statistice, ce pun în evidență o 

creștere semnificativă a acestor fenomene. În termeni socio - economici efectele identificate 

evidențiază creșteri ale costurilor medicale, energetice și comunitare, ce se reflectă în puterea de 

cumpărare a cetățenilor. 

  Cuvinte-cheie: val de căldură, percentilă, sudul României, temperatură maximă, caniculă, 

consecințe 

 

Abstract. Heat waves represents meteo-climatic risk phenomena which are becoming more 

visible as a result of the increasing of global warming. This study analyses the meteorological data 

collected at 11 weather stations located in the southern Romania, between 1960-2013. To identify the 

heat waves, has been used the value of absolute maximum temperature recorded at each weather 

station and then these values were compared with the 90 percentiles. The analysis of main 

meteorological parameters was performed using statistical methods, which reveal a significant 

increase of these phenomena. In terms of socio-economic effects identified shows an increase of 

medical costs, energy and communities costs, which is reflected in the purchasing power of citizens. 

Keywords: heat wave, percentile, southern Romania, maximum temperature, heat, 

consequences 

 

 

1. Introducere 

În ultimele decenii se vorbește constant despre schimbări climatice. Aceste schimbări se referă 

de cele mai multe ori la modificarea valorilor temperaturilor și în special a celor maxime. Din această 

cauză aceste manifestări sunt incluse în categoria hazardelor meteo-climatice. Datorită creșterii 
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frecvenței și a intensității acestor manifestări, în prezent la nivel mondial se constată o creștere a 

numărului de studii și cercetări dedicate acestora. 

Cercetările științifice sunt orientate pe analiza parametrilor specifici, a cauzelor generatoare și 

a impactului asupra populației și economiei. 

 

Fig. 1. Zona de studiu 

2. Arealul analizat 

Alegerea acestui areal (Fig. nr. 1) are la bază faptul că aici se produc cele mai frecvente și 

intense invazii de aer tropical, iar din punct de vedere morfologic unitățile de relief ce se suprapun 

acestui areal prezintă o mare varietate. Astfel apar câmpii întinse, dealuri subcarpatice și podișuri – 

cu altitudini cuprinse între 5-10 m în deltă și peste 1000 m în Subcarpații Getici, ce influențează 

modul în care evoluează în timp și spațiu aceste fenomene extreme.  

3. Sursa datelor utilizate în studiu 

Pentru analizarea parametrilor valurilor de căldură, au fost utilizate temperaturile maxime 

absolute înregistrate pe parcursul a 63 de ani, în intervalul 1960-2013, la un număr de 11 stații 

meteorologice (Fig. nr. 1).  

 

Tabelul nr. 1. Staţiile meteorologice analizate 

Nr. 

Crt. 
Staţiameteo 

Altit. 

(m) 
Latitudine Longitudine 

Nr. 

obs. 

valabile 

Nr. 

zilelipsă 

1 Bucureşti-Băneasa 90 44°31’ N 26°05’ E 19202 3 

2 Buzău 97 45°08’ N 26°51’ E 19205 0 

3 Călăraşi 19 44°12’ N 27°20’ E 19205 0 

4 Constanţa 13 44°13’ N 28°37’ E 19158 47 

5 Craiova 192 44°13’ N 23°52’ E 19185 20 

6 Drobeta Tr. Severin 77 44°38’ N 22°38’ E 19087 118 

7 Galaţi 71 45°30’ N 28°01’ E 19193 12 

8 RâmnicuVâlcea 239 45°06’ N 24°22’ E 19205 0 

9 Roşiorii de Vede 102 44°06’ N 24°59’ E 19205 0 

10 Sulina 3 45°10’ N 29°44’ E 19166 39 

11 Tulcea 4 45°11’ N 28°49’ E 19180 25 
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Aceste date statistice sunt furnizate de către proiectul european ECA&D [8], iar alegerea 

acestui interval de timp a avut la bază faptul că la 4 din 11 stații meteorologice nu au 

existat date lipsă, iar la restul informațiile lipsă au fostfoartepuține, sub 200 de zile 

(Tabel nr. 1), iar în acest mod datele au fost ușor de omogenizat. Pentru ușurința lucrului 

cu aceste date statistice, a fostaleasă metoda de interogare a bazei de date astfel încât 

setul de temperaturi a fostpreluatîn format blended. 

4. Metode de cercetare 

Analiza și studierea valurilor de căldură s-a realizat prin utilizarea mai multor metode 

statistico-matematice și grafice, ce sunt descrise în literatura de specialitate. Atfel, un val de 

căldură este descris prin intermediul a doi parametrii de bază: intensitatea și durata. 

Cea mai utilizată metodă pentru identificarea acestor perturbații atmosferice este 

metoda percentilelor, ce permite identificarea în setul de date a intervalului de timp în care 

sunt depășite anumite trepte de intensitate. Durata în timp reprezintă un alt parametru ce este 

analizat, astfel se consideră de către specialiștii climatologi că un val de căldură durează 

două, trei, patru și mai multe zile. Această metodă nu este sensibilă la schimbarea de locație 

a stațiilor meteorologice și permite compararea datelor din areale geografice variate ca 

întindere și relief. În vederea obținerii datelor necesare studiului pragul critic utilizat în 

cadrul acestei metode este percentila 90. 

5. Cauzele generatoare 

Cunoaşterea condiţiilor genetice ce stau la baza apariţiei fenomenelor climatice cu 

character extrem, oferă posibilitatea de a crea modele climatic dinamice care să ofere suportul 

pentru realizarea unor prognoze şi tipare de evoluţie spaţială şi temporală. Înțelegerea 

modului în care factorii genetici respectivi se combină şi interacţionează oferă informaţii 

despre modul în care fenomenul climatic extreme debutează, se manifestă, evoluează în timp 

şi spaţiu şi determină producerea anumitor consecinţe de ordin socio-economic. Cauzele 

principale sunt reprezentate de circulaţia generală a maselor de aer, condiţiile fizico-

geografice (suprafaţa subiacentă, hidrografia, gradul de acoperire cu vegetaţie), cantitatea de 

radiaţie solară primită de Pământ într-un anumit areal, toate acestea influenţează distribuţia şi 

poziţia în spaţiu a centrilor barici 

permanenţi şi sezonieri. 

Interacţiunea dintre masele de aer 

reci sau calde şi relieful regiunii şi 

în special rolul de barieră 

orografică pe care îl are lanţul 

montan carpatic, imprimă 

modificări ale traiectoriilor, vitezei 

şi temperaturii principalilor curenţi 

de aer ce traversează spaţiul ţării 

noastre şi în special regiunile 

extracarpatice [6]. 

Cei mai importanți factori 

genetici sunt : factorii radiativi, 

reprezentați de către activitatea solară, 

la care se adaugă factorii dinamici. 

 
 

Fig. nr. 2. Direcțiile de pătrundere ale maselor de aer 
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Aceștia din urmă sunt repreznetați de către circulația atmosferică. Teritoriul țării noastre este supus 

continuu acțiunii maselor de aer cu origine mediteraneană, polară sau siberiană, generate de centrii de 

acțiune permanenți sau sezonieri. Apariția și manifestarea valurilor de căldură se datorează atât în 

sezonul cald, cât și în cel rece acțiunii maselor de aer de origine tropicală (Fig. nr. 2). 

6. Clasificarea valurilor de căldură 

În literatura de specialitate, există numeroase modele de clasificare a fenomenelor de 

risc, a hazardelor, dezastrelor sau calamităţilor meteo-climatice, printre care se numără și 

valurile de căldură. 

Înacest context amintim clasificările realizate de Zăvoianu Ion şi Dragomirescu Șerban 

în anul1994, Octavia Bogdan și Niculescu Elena în 1999, Ecaterina Ion-Bordei şi Simona 

Căpşună (2000), Bălteanu Dan şi Rădiţa Alexe în 2000, Florina Grecu (2004), Octavia 

Bogdan şi Ion Marinică (2007) ș.m.a. 

Astfel, considerăm că cele mai importante criterii de clasificare sunt următoarele: 

I. După modul de manifestare (viteza de deplasare) : 

a) lente 

b) progresive 

II. După durata în timp : 

a. scurte (3-5 zile) 

b. medii (5-10 zile) 

c. lungi (10-20 zile) 

d. extreme (peste 20 zile) 

III. După sezonul de producere : 

a. iarna 

b. vara 

c. în anotimpurile tranziţionale 

IV. După intensitatea temperaturii (maximele termice) : 

a. mică, în timpul cărora temperatura maximă lunară (iulie, august) > cu 25°C 

b. medie, în timpul cărora temperatura maximă absolută lunară> 31°C 

c. mare, în timpul cărora temperatura maximă absolută lunară> 35°C 

d. foarte mare, în timpul cărora temperatura maximă absolută lunară> 40°C 

V. După intensitatea temperaturii medii se consideră că: 

a. Cele mai intense încălziri sunt cele în timpul cărora temperatura medie lunară 

este> 25°C 

b. vremea caniculară este caracterizată prin valori ale temperaturii aerului care 

ating sau depăşesc 35°C, situaţii în care indicele de confort temperatură-

umezeală (ITU), depăşeşte 80 de unităţi. 

Înconformitate cu metodologiile Administraţie Naţionale de Meteorologie (Ion 

Marinică, 2006), clasificarea încălzirilor puternice se face astfel: 

I. zi de vară, ziua în timpul căreia Tmax> cu 25°C 

II. ziua tropiclă, ziua în timpul căreia Tmax> cu 30°C 

III. noapte tropicală, noaptea în timpul căreia Tmax> cu 20°C 

IV. zi caniculară, ziua în timpul căreia Tmax> cu 35°C 
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7. Principalele consecințe 

Pentru viitor sunt preconizate creșteri semnificative ale cheltuielilor ce derivă în urma 

manifestărilor climatice cu caracter extrem [5]. 

Cele mai importante urmări sunt enumerate în cele ce urmează: 

Reducerea resurselor de apă potabilă supra și subterană și creșterea restricțiilor de 

consum. 

Creșterea numărului de bolnavi cardio-vasculari, ce determină creșterea costurilor de 

spitalizare. 

Scăderea productivității în sectoarele de activitate din domeniul transporturilor, 

comerțului ori construcțiilor, urmate de scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor. 

Însezonul rece creșterea numărului de inundaţii din timpul iernii, împrimăvărarea şi 

pornirea vegetaţiei de timpuriu sau menţinerea unui deficit pluviometric în sol, toate au un 

impact negative asupra productivității agricole, urmate de o creștere a cheltuielilor de 

alimentație a populației. 

În sezonul cald canicula, seceta, fenomenul de uscăciune, vijeliile însoţite de ploi torenţiale şi 

căderi de grindină duc la creșterea consumului de electricitate, apă potabilă, urmate de cheltuieli cu 

întreținere a infrastructurii, dar și cu asigurările producțiilor agricole. 

8. Concluzii 

În final se poate conchide că modificările climatice și meteorologice în ultimile decenii au 

devenit tot mai severe, astfel că impactul asupra societății este în creștere. Urmarea acestei stări de 

fapt se resimte în creșterile de costuri ce afectează standardul de viață a locuitorilor. În același timp se 

constată o slabă implicare a instituțiilor de specialitate în studierea amănunțită a acestui fenomen 

extrem, lucru ușor de observat din lipsa de informații pe care pe le oferă. Din acest motiv considerăm 

că în viitor această regiune a țării rămâne extrem de vulnerabilă în fața manifestării acestor fenomene 

climatice. 
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Caracteristicile tornadei de la Hănești, Județul  Botoșani, din 11 iulie 2014/ 

The characteristics of the tornado from Hănești, Botoșani County, from 

July 11, 2014 

  

Pancu Dumitru
 20

 

 

Rezumat. Apariția și studiul tornadelor pe teritoriul României sunt recente. De aceea, am 

apelat la literatura geografică americană folosind Scara Îmbunătățită Fujita (EF scale) ce redă puterea 

tornadelor din Statele Unite (2007) și Canada (2013) pe baza pagubelor pe care le provoacă. 

Utilizarea  Scării Îmbunătățită Fujita se face pe baza anumitor puncte de daune din zona afectată, 

cunoscute sub numele de indicatori de daune (DI). Pentru fiecare indicator de daune se atribuie o 

anumită viteză estimată a vântului, în funcție de gradul lor de distrugere (DOD) și în cele din urmă 

tornadei îi este atribuită valoarea maximă a tuturor indicatorilor. Au fost analizați șase indicatori de 

daune. La ultimii doi  indicatori de daune (27 și 28) se poate vedea clar că vântul a atins viteze de 128 

-134 mph, echivalent cu 206 - 215 km/h. Acest lucru înseamnă că tornada produsă la Hănești a fost un 

EF2 încadrându-se între 178 - 217 km/h (111 - 135mph). 

Cuvinte cheie: tornadă, Hănești, scala Fujita 

 

Abstract. The occurrence and study of tornadoes in Romania are recent. Therefore, we have 

consulted thegeographical American literature, utilizing the Enhanced Fujita scale (EF scale) which 

measure the intensity of tornadoes in the United States (2007) and Canada (2013) based on the 

resulting damage.Using the Enhanced Fujita scale is based on certain points of damage in the affected 

area, known as damage indicators (DI). For each indicator of damage is attributed a certain estimated 

wind speed, depending on their degree of damage (DOD), and finallyto the tornado is applied the 

maximum value of all indicators. 

 We have analysed six damage indicators. At the last two indicators (27 and 28) can be clearly 

seen that the wind has reached speeds of 128 - 134 mph, equivalent to 206 - 215 km/h.Therefore, we 

concluded that the tornado that occurred in Hănești was an EF2, with a wind speed of 178 - 217 km/h 

(111 - 135 mph). 

Key words: tornado, Hănești, Enhanced Fujita scale 

 

 Introducere. Studiul efectuat are ca scop cercetarea științifică  a fenomenului 

atmosferic care  a avut loc pe 11 iulie 2014, ora 12:58 -13:00  în satul Hănești și constă în 

parcurgerea a trei etape specifice cercetărilor geografice:  

                                                           
20

 Profesor la  Liceul Teoretic ”Dr. Mihai Ciucă”, orașul Săveni, județul Botoșani, 

email:dumitrupancu@yahoo.com 
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1. Identificarea factorilor climatici care au favorizat apariția tornadei pe teritoriul localității 

Hănești;  

2. Realizarea unei baze de date prin informațiile, fotografiile și materialul video culese direct 

din teren și din materialul bibliografic;  

3. Analiza și interpretarea lor în vederea stabilirii forței cu care a acționat tornada. 

1. Condițiile atmosferice de formare a tornadei. La condițiile atmosferice care au stat la 

baza formării acestei tornade am ajuns prelucrând datele preluate de la Stația meteorologică 

Botoșani aflată la 20 km în linie dreaptă. Ziua de 11.07.2014 se caracterizează prin 

instabilitate, la ora 13:00 temperatura 

aerului era de 20,4ºC și coboară la 16,2 

ºC la ora 14:00 - după producerea 

tornadei. Vânt din direcția est, 

umiditatea 100%, oraje cu sau fără 

precipitații și nori cumulonimbus (60-

80%)  adesea cu nicovală, au stagnat din 

data de 10.07.2014 ora 23:00 până la 

11.07.2014 ora 19:00 la o altitudine de 

600-1000 m. (Sursa: http//www/rp5.ru.). 

Înregistrarea video a fenomenului 

meteorologic de la Hănești prezintă o 

tornadă anticiclonică cu pâlnie vizibilă în      Fig. 1. Nor de tornadă, 11.07.2014, Hăneşti 

(Botoşani)
21

    contact cu solul şi cu norul de tornadă.(Sursa: prof. Lucian Manole) 

Realizarea unei baze de date prin 

informațiile, fotografiile și materialul 

video culese direct din teren și din 

materialul bibliografic. Din măsurătorile 

realizate pe teren, tornada a atins solul în 

partea de est a Hăneștiului, în extravilan,  

spre Brăteni, în câmp liber, între punctele 

P1-P3 pe o distanță de 4,5 km. Pătrunde în 

intravilanul localității Hănești între 

punctele P3 - P6 (fig. 2) pe o distanță de 2 

km, de la est spre vest, paralel cu DJ 294 

B,  afectând  un diametru  de cca. 100 m. 

La intersecția cu DJ 282, diametrul crește 

la cca. 150 m și provoacă cele mai mari 

daune, ca  

Fig. 2.Traseul tornadei din 11.07.2014 pe teritoriul 

localității Hănești 
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 Sursa: Buletinul Societății Meteorologice Române Nr. 3, Septembrie 2014, pg. 30 
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în final să se deplaseze pe luciul Iazului Hănești, sub formă de trombă și diminuîndu-și din 

intensitate, spre localitatea Miron Costin.  

 Tornada a fost însoțită de fenomene orajoase și o ploaie torențială pe o durată de 20 minute 

ce a desprins bucăţi din asfalt. Cantitatea de precipitații la Stația meteorologică Botoșani în 

ziua de 11.07.2014  a fost de 79,8mm (media unei luni de vară). Sursa: http//www/rp5.ru)           

3. Analiza pagubelor tornadei de la Hănești. În România  o analiză a prejudiciului 

cauzat de o tornadă, pentru a determina viteza maximă a vântului, este greu de realizat pentru 

că nu putem corela toți  indicatorilor de daune din SUA cu cei din România,  sunt diferite 

stiluri de construcții și materiale de construcții. 

  Dar nu avem nici scara Fujita consolidată pentru România și suntem nevoiți să 

folosim Scara  actuală Enhanced Fujita (EF scale) după care sunt evaluate tornadele în Statele 

Unite (2007) și Canada (2013), pe baza pagubelor pe care le provoacă. Cea mai mare viteză a 

vântului unui indicator  de daune va stabili ratingul tornadei. 

 În urma procesării datelor din  Fișa (inventarul)  locuințelor avariate  din localitatea 

Hănești, ca urmare a fenomenului meteorologic din data de 11.07.2014 ora 12:58 -13:00 - 

vizată de Prefectura județului Botoșani rezultă:   

Tabel.nr.1. Fișa (inventarul)  gospodăriilor avariate  din localitatea Hănești, 

ca urmare a fenomenului meteorologic din data de 11.07.2014 

Nr.crt. Materialul din care a fost 

construită 

Acoperiș din Șarpanta Geamuri 

Chirpici Cărămidă Bolțari Țigle Azbest Tablă Cherestea Sticlă Termopan 

Avarii construcții 64 8 1 15 78 15 17 2 1 

Avarii m²    298,0 1.760,0 766,0 17,0 20 10 

Valoare (lei) 1.160 1.500 17.200 67.335 17.568 9.420 376 3000 

Asigurări                                                            18 

Total familii afectate  = 73 Total valoare avarii (lei)  = 117.559 lei 

Sursa: Primăria comunei Hănești. 

 Au fost afectate 73 de gospodării incluzând  

65 de locuințe și 53 de anexe, pagubele însumând 

117559 lei. În această evaluare, am folosit doar 

indicatorii care se pliază pe suprafața afectată 

de tornadă,  6  indicatori  de daune din totalul 

de 28.  

Indicatorul  1. Anexe mici si dependințe 

(SBO). Conform acestui indicator, viteza 

vântului corespunde între 130-192km/h 

Fig. 3. Anexă cu acoperișul ridicat și deplasat 50 de m 

Indicatorul  2. Reședință de una sau două 

familii (FR 12).  Acoperișurile a 44 de locuințe 

au suferit daune peste 20% indicând  viteze ale 

vântului între 130-186 km/h. Prezența tornadei 

rezultă și din modul de desprindere a 

acoperișului din tablă, de jos în sus.  

Fig. 4. Locuință cu acoperișul desprins și deplasat 150m. 
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Indicatorul 24. Linie de transport 

electricitate (ETL). Forța vântului a rupt reţele 

electrice, de telefonie şi de internet. Unii stâlpi au 

rămas fără izolatorii de susținere a firelor și chiar au 

fost rupte brațele de oțel.  Am considerat pragul 

daunelor vizibile minim, indicatorul  vitezei  

vântului corespunde  la 185 km/h.  

 

                                                                                                         Fig. 5. Stâlp de electricitate cu braț de oțel rupt 

Indicatorul 26. Stâlpi izolați, de iluminat sau 

suport steaguri etc. (FSP). Vântul a îndoit stâlpii de 

susținere a indicatoarelor din localitate până la 

contact cu solul. Am stabilit pragul daunelor vizibile 

minim, viteza minimă de 137 km/h, pentru că 

suportul metalic avea  diametru mic. 

 

Fig. 6. Panouri și indicatoare metalice din localitate îndoite 

pănă la contactul cu solul.  

Indicatorul  27. Arbori de esență tare (TH). În centrul satului mai mulți arbori de 

esență tare (salcâmi, castani) cu trunchiuri de  30 - 40 cm în diametru  au fost rupți la 

aproximativ 1,0-1,5 m  deasupra nivelului solului, 

indicând  viteze ale vântului între 150 km/h – 215 

km/h și am atribuit valoarea maximă 215 km/h. 

Acest lucru este echivalent cu gradul IV de 

distrugere de copaci, după  indicatorul daune 

Hardwood. Consider că acești indicatori sunt 

corecți și nu au nevoie de adaptare, pentru că în 

ambele țări există aceeași specie de foioase iar 

gradul de distrugere  nu poate fi diferit. 

Fig. 7. Arbori rupți, cu diametru de 30-40 cm (castan). 

Indicatorul  28. Arbori de esență moale 

(TS). Mai mulți arbori de esență moale (brad, 

molid) cu trunchiuri de  30 - 40 cm în diametru  au 

fost rupți la aproximativ 1,0-1,5m  deasupra 

nivelului solului, indicând  viteze ale vântului între 

141 km/h -205 km/h. 

Fig. 8. Arbori de rășinoase  rupți, cu diametru de 30-40 cm  
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De asemenea, considerăm că și acești indicatori sunt corecți și nu au nevoie de 

adaptare pentru că în ambele țări există aceeași specie de  rășinoase, iar gradul de distrugere  

nu poate fi diferit. 

Concluzii 

 Intensitatea tornadei este determinată individual pentru fiecare indicator daune și în 

cele din urmă tornada este atribuită  valorii maxime a  tuturor indicatorilor. La ultimii doi  

indicatori  de daune (27 și 28) se poate vedea clar că vântul a atins viteze de 128 -134 mph, 

echivalent cu 206 - 215 km / h . Acest lucru înseamnă că tornada a fost un EF 2 încadrându-

se între 178 – 217 km/h (111-135mph). 
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ANEXA 

 Indicatorul  27. Arbori de esență tare (TH) 

 

 

Gradul de 

distrugere 

Descrierea daunelor Mediu 

Mile/h 

Mediu 

Km/h 

Minim 

Mile/h 

Minim 

Km/h 

Maxim 

Mile/h 

Maxim 

Km/h 

1. Ramuri mici până la 2,5 cm diametru 60 97 48 77 72 116 

2. Ramuri mari între 2,5-7,6 mm diametru 74 119 61 98 88 141 

3. Copaci dezrădăcinați 91 146 76 122 118 190 

4. Trunchiuri rupte 110 177 93 150 134 216 

5. Scoarță decojită 143 230 123 241 167 269 

http://toread.bjbraila.ro/opac/author/1334;jsessionid=4C8E31C9E6F2F817069930420B9ED3AD
http://toread.bjbraila.ro/opac/author/1334;jsessionid=4C8E31C9E6F2F817069930420B9ED3AD
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Indicatorul  28. Arbori de esență moale (TS) 

 

Sursa: http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/ef-scale.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de 

distrugere 

Descrierea daunelor Mediu 

Mile/h 

Mediu 

Km/h 

Minim 

Mile/h 

Minim 

Km/h 

Maxim 

Mile/h 

Maxim 

Km/h 

1. Ramuri mici până la 2,5 cm diametru 60 97 48 77 72 116 

2. Ramuri mari între 2,5-7,6 mm diametru 75 121 62 100 88 142 

3. Copaci dezrădăcinați 87 140 73 117 113 182 

4. Trunchiuri rupte 104 167 88 141 128 205 

5. Scoarță decojită 131 211 112 180 153 246 
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Flooding risk in the Moldavian Plain / Riscul de inundație în Câmpia 

Moldovei 
 

 

Buruiană Dan22, Apostol Liviu23 

 

 
Abstract. In the context of the hydrological events  taken place in the last 50s years in the 

Moldavian Plain-the floods of 1969,1975,1979 and 2010-a certain focus has to be done to the floods 

peaks and overflows generating hydrological mechanism by analyzing cautiously the local climate 

conditions and morphometrics and morphological local conditions of the Jijia,Baseu,Bahlui rivers 

basins and the valley of The Prut river.Measures have to be taken in order to decrease the negative 

effects  on vulnerable communities surrounding the flooding areas by accurately mapping the river 

beds,developing the risk maps and severely restrictions on building legal documents. 

Keywords: The Moldavian Plain, hydrological risk, structural/non-structural measures, 

ponding effect 

 

 

Rezumat. În contextul evenimentelor hidrologice care au avut loc în ultimii 50 de ani în 

Câmpia Moldovei -respectiv inundațiile din 1969,1975,1979,2010 – o atenție deosebită trebuie 

acordată mecanismului de producere a viiturilor și reversărilor, prin analiza detaliată a elementelor 

climatice locale și a caracteristicilor morfologice și morfometrice ale bazinelor hidrografice ale Jijiei, 

Bașeului, Bahluiului și a văii Prutului. Măsurile care ar trebui să reducă efectele negative asupra 

comunităților vulnerabile din zonele inundabile trebuie să urmarească zonarea albiilor râurilor mari, 

dezvoltarea unor hărți de risc și restricții severe pentru construcții. 

Cuvinte cheie: Câmpia Moldovei, risc hidrologic, măsuri structural/non-structurale, efect de 

ponding 

 

 

   1. General characterization 

The Moldavian Plain, a hilly plain, with a altitude between 40 m - 300 m,  is a physical-

geographical subunit of the Moldavian Plateau. It is located in the North-Eastern part of 

Romania and is drained mainly by five river systems: Ghireni, Volovăţ, Başeu, Corogea and 

Jijia. The supply basins of the rivers Corogea, Volovăţ and Ghireni are entirely within the 

Moldavian Plain. The superior basin of the river Başeu (10% from total surface) is situated in 

the Suceava Plateau. Jijia River has 10% of its hydrographic basin in the Suceava Plateau and 

10% in the Bârlad Plateau. All these hydrographic basins are affluents on the left side of the 

Prut River, which is a Danube tributary. 
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The accumulation of water reserves and their space and time variation are influenced by 

geographical factors. The climate - through its components (temperature, humidity, 

precipitation, air masses dynamics etc.) has a direct influence. The liquid or solid nature of 

precipitations and the quantity, determine the type of water supply; the quantity of  rainfall 

affects the volume of the liquid overspill; the thermal air regime influences the water 

temperature regime and the development of various ice formations during winter; the 

temperature, humidity and dynamics of air masses amplify or reduce water consumption in 

the vaporization process; the distribution and intensity of rainfall during the year and the 

intensity of snowmelt affects the solid outflow regime, etc. The atmospheric precipitations 

represent an important climatic element that put their mark especially on the geographical 

landscape as a whole, and also have a great impact on the economy because of the 

quantitative variations. The climate of this region is temperate of transition type and the 

sector situated outside the Carpathian arch has continental influences. The predominant is 

Western circulation (both over and North the Carpathians), with dominance of old maritime 

polar air and a moderate annual amount of precipitation [1]. The mediterranean and retrograd 

cyclones produced cca. 25% of precipitations quantity. The Moldavian Plain is directly 

exposed to the continental air mass circulation. The air masses that reach the Moldavian Plain 

from South or West frequently undergo Foehn phenomena, during their descent from the 

surrounding plateaus. For this reason, on these sides of the Moldavian Plain, the average 

annual precipitation quantities are reduced to 480-530 mm. 

With relatively homogeneous lithologies and little possibility of underground water 

storage or supply of river flow, rainfall is the main source of surface and underground water 

supplies. The extreme temporal and spatial variability of this parameter also implies a great 

heterogeneity for the other components of the hydrological balance (evaporation, drainage, 

infiltration), which makes more difficult the quantitative determinations regarding small 

surfaces and brief time intervals. The other components of the natural environment, such as 

the petrographic constitution, vegetation and soil, and dimensional elements, among which 

the hydrographical network length, the angle of the junctions, the degree of sinuosity, the 

depth of the minor river bed, the basin area and so on, mainly determine the time required for 

the water to reach the point of fall in the collecting hydrographic network and then to be 

released into the environment. 

The surrounding heights and the lowered local base level of Prut valley, favored the 

appearance of a dense network of valleys, with an average density of 0.49 km/km
2
[5]. The 

present landscape of this 

appeared from a single surface that was consecutively fragmented by the river valleys. The 

average altitude of the landscape is about 150 m, the average energy of the landscape is 60-70 

m and the average width of interfluves is 700 m [3]. V. Bacauanu (1968) stated there are 

three subdivisions of the Moldavian Plain’s territory: 1. upper Jijia and Başeu Plain; 2. lower 

Jijia and Bahlui Plain 3. Prut Valley [2]. 

2. Risk and hazard hydrologic phenomena   
Floods are one of the most disastrous extreme natural phenomena in the Moldavian 

Plain, a phenomenon triggered as a result of a direct causal relationship between atmospheric 

factors (precipitations) and hydric ones. Many times, other geomorphic and anthropogenic 

factors contribute to the phenomenon. [4], [6], [7], [8]. 

Flooding is the interaction result between precipitation - as a generating factor – and the 

hydrographic basin, which specifically responds to a meteorological impulse, depending on 

its hydrological parameters. 

Extreme hydro climatic phenomena are risk factors with great destructive potential. 

Between climate and the hydrological elements there is a strong link, since extreme 

hydrological events are triggered and maintained by the climate. Therefore, floods (at the end 
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of spring and summer, typical for the temperate climate zones with high rainfall in May, June 

and July) are determined primarily by the existence of rich and torrential rainfall.  The floods 

at the end of the cold season (February-March) when the snow melts are often produced by 

the accelerated melting by heavy rains. The strong anthropization of the area, with its many 

towns and dense rural settlements, with large deforested areas provoked radical changes in 

the evolution of extreme hydro-climatic phenomena, the character of torrential rainfall and 

water flow being determined and influenced also by the effect of human activities. 

3. Floods in the Moldavian Plain 

The analysis of climate data from the period 1991-2012 shows that the flood regime in 

this region is in some years controlled by the water resulting from the snow melting and ice 

accumulation during the spring, and in others by heavy rains during the summer. Sometimes 

there are floods during both seasons. Therefore most floods have occurred in the period 

between late spring and early fall. Sometimes instead, floods haven’t occurred during the 

summer and drought has persisted since late spring, rarely acting melting of snow caused by 

heat waves, even in January. During the period covered by the analysis over 140 major events 

were identified, generally caused by: 

•   flash flooding on the slopes, affecting vulnerable communities; 

• prolonged flooding on the main rivers and at their confluence due to the effect of 

ponding in these depression areas; 

• fast flooding caused by the rapid overflow and complex form of the land; 

A number of structural and non-structural measures for flood protection in the 

Moldavian Plain were applied to by the authorities. These actions were extended mainly as a 

result of the past floods in 1969, 1975, 1979. 

Structural measures taken by the authorities in the Moldavian Plain. The structural 

measures applied in the Moldavian Plain can be categorized according to their effect on 

floods: actions that reduce the maximum flow rate (peak) of flood, actions that reduce the 

maximum water levels in the riverbeds, actions that reduce the flood duration; actions aimed 

to protect the population and the important objectives. 

Non-structural measures undertaken by the authorities in the Moldavian Plain. These 

measures include: land planning and management, zoning and management of major 

riverbeds, developing risk maps, discouraging the development of settlements and other 

objectives in the floodplains, specifying the restrictions in the building permits [10]. 
           4. Case study: the Dorohoi high flood of 28

th
 - 29

th
 June 2010  

Following the flood occurred in the hydrographic basin Jijia between 22.06.2010 - 

0.06.2010 six  Dorohoi inhabitants lost their lives, 53 houses were completely destroyed and 

437 other buildings were damaged and endangered of collapsing.  

Conclusions. The Moldavian Plain is an area where the hydrological risk occurs both 

along the main river courses and their tributaries. The torrential rains caused by cyclone 

specific activities create favorable conditions for triggering hydrological risks. On small 

tributaries, especially those with semi-permanent character, the torrential rains produce 

extremely large flows, flows that often can not be contained by minor riverbeds.  The effect of 

heavy rains significantly decreases on the main low flood plains. Here, instead, long periods of 

rains or melting snow during rainy periods have an essential role in determining a maximal 

increase in overflow. Communities established along tributaries with a higher drainage slope 

are more exposed to rapid floods, while lower flood plains are vulnerable to prolonged 

flooding. 
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Rezumat. Articolul de față prezintă câteva din concluziile științifice preliminare desprinse în 

urma expediției NordKap 2016. Pe durata celor 15 zile au fost traversate teritoriile a 14 state și mai 

multe unității fizico-geografice ale Europei nordice. Lucrarea a fost prezentată în sinteză la Seminarul 

geografic internațional ”Dimitrie Cantemir”, ediția a XXXVI-a, octombrie 2016, la secțiunea de 

didactică geografică. 

Cuvinte cheie: Scandinavia, observare de teren, corelații geografice, Lapland 

 

Abstract. This article presents some of the preliminary conclusions drawn from scientific 

expedition Nordkap 2016. During those 15 days werw passing through the territory of 14 states an 

more physical and geographical unity of northenr Europe. The work was presented in brief the 

International Geographical Seminar ”Dimitrie Cantemir, edition XXXVI, in october  2016, the area 

teaching geography. 

Keywords: Scandinavia, observation of land, geographical correlations, Lapland 

 
 

Scopul expediției noastre a fost de a observa pe teren umanizarea spațiului geografic 

în condiții de mediu restrictive de tip suboicumenă, dispunerea latitudinală a comunităților  

umane (Lapland/Samiland), și atingerea punctului cel mai nordic al Europei (Nordkapp), 

situat pe insula Mageroya. Au fost parcurși în total peste 10000 km, traversând 14 state și 9 

capitale (fig.1). 

Observări geologice și geomorfologice. Am identificat pe teren  modalitățile de 

punere în valoare a rocilor mutonate de eroziunea glaciară în celebrele granite de Rapakiwi, 

în Finlanda și Norvegia. Pe alocuri aceste roci sunt armonios îmbinate în peisajul local 

antropic, așa cum am remarcat  în unele stații de carburanți, popasuri turistice sau chiar 
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supermarketuri. În Finlanda, Norvegia și Suedia sunt porțiuni de drum modernizat care taie 

măgurile granitice prin deblee spectaculoase oferind un teren natural geologic de observare 

deosebit. 

 

Fig. 1. Traseul expediției (autor Alexandra Tătaru) 

Recolta de monoliți din podișul Fino-scandinav și fiordurile norvegiene,  compusă din 

șist cloritos cu granați, metacuarțit, granit de Rapakiwi ș.a. vor fi donate Muzeului de 

minerale și roci ”Gr. Cobâlcescu” al Facultății de Geografie și Geologie - Departamentul de 

Geologie, din Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași și cabinetului de geografie al Liceului 

Tehnologic Economic de Turism din Iași (foto 1). 

 
Foto 1. Roci colectate din Munții Scandinaviei 
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Observările asupra biodiversității au fost cele mai ample și ne-au permis unele 

constatări interesante. La nivelul general în tundra din Arctica se află cca 33% din carbonul 

stocat la nivel mondial (Goulden, 1998, citat de Larion, 2010:62) sub forma materiei organice 

descompuse parțial sau total în permafrost. Concentrația atmosferică a gazelor considerate cu 

efect de seră a crescut exponențial în ultimii 50 de ani ca rezultat al creșterii numerice a 

populației și activităților derulate de aceasta, ca vapori de apă, dioxidul de carbon, metanul. 

Măsurătorile efectuate pe carotele glaciare arctice, în bulele de aer, arată o creștere cu 25-

30% a conținutului de CO2 , față de perioada preindustrială (Erdeli și col, 2016:8) perioadă 

denumită de cercetătorii britanici antropocen (Crutzer, 2002 și Zalasiewicz, J., Williams, M., 

2008  citați de Paraschiv, 2015 - a). Nivelul concentrațiilor de CO2 a crescut pe fondul arderii 

combustibililor fosili, care a condus la reducerea drastică a fondului forestier și a determinat 

reducerea activității fotosintezei. Agricultura intensivă, irigată, din Asia de Sud și de Sud-Est, 

acolo unde întâlnim mari densități umane specializate pe monocultura orezului și creșterea 

bovinelor (bubaline) a determinat creșterea rapidă a concentrației metanului în atmosferă. 

Importanța dezvoltării actuale a silvotundrei din Scandinavia este un efect al actualei încălziri 

globale și va atrage după sine modificări ample ale peisajului subarctic, fapt reflectat de 

apariția terenurilor cultivate în sudul Groenlandei și de extinderea spațiului forestier în 

Islanda și Groenlanda.  

Dezghețul permafrostului în spațiile inundate sau înmlăștinite extrem de întinse în 

nordul Scandinaviei determină procese de creștere a concentrației CH4  și o scădere a ritmului 

procesului de oxidare a metanului (Larion, 2010:63). Schimbarea peisajului fitogeografic al 

tundrei este deja o realitate, iar până în 2100 se estimează că între 10-50% din plantele 

specifice vor dispărea și vor fi înlocuite cu păduri (Larion, 2010:62). Modificarea albedoului 

va determina o mai rapidă topire a gheții și zăpezilor și efecte modelatoare diferite asupra 

microreliefului și a microclimatelor. Biomasa va putea crește considerabil și capacitatea 

ecologică de a purifica atmosfera a actualelor spații ale tundrei va crește și ea prin 

înmagazinarea unei cantității mult mai mari de CO2 provenit din spațiile industriale sau 

urbane. Creșterea productivității plantelor va putea fi stimulată și pe fondul proceselor 

specifice din cadrul circuitelor hidrologice din cadrul permafrostului, prin eliberarea azotului 

și a altor nutrienți în urma procesului de dezgheț . 

Alte efecte observabile în silvotundra și tundra finlandezo-norvegiană sunt 

următoarele: alunecări de teren -de la cele superficiale care se confirmă cel mai vizibil în 

peisaj și până la cele mai spectaculoase pe versanții mai înclinați-, torențialitatea,  apariția de 

”drunken forests” datorită subsidențelor numeroase, apariția termocarstului, colmatările 

accentuate ale lacurilor glaciare, eutrofizări rapide (turbării) a lacurilor glaciare puțin adânci. 

Spre exemplu am remarcat că Lacul Inari este extreme de ramificat și cu multe golfuri 

eutrofizate, iar pe alocuri măgurile de granit caledonian formează mici insule. Cartografierea 

lacului credem că este o operațiune extreme de anevoioasă, masurătorile satelitare fiind cele 

mai precise și de efect (fig. 2). 

Studiu de caz Lacul Inari 

Lacul Inari este al treilea lac ca suprafață din Finlanda, fiind situat pe soclul puternic 

erodat al Scandinaviei de nord la o altitudine de 119 m. Ocupând o suprafață de 1040 km
2 

 și 

cu o adâncime redusă în cea mai mare parte a sa, lacul cuprinde cca 3000 de insule granitice 
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de dimensiuni reduse (foto 2), care creează împreună cu mediul forestier boreal tipic un 

peisaj natural de o rară frumusețe. Zona este circumscrisă administrativ comunei Inari. Lacul 

are un contur extrem de întortocheat și greu de urmărit pe fondul modificărilor mediului din 

ultimii ani, cu numeroase golfuri mici colmatate sau în curs de colmatare (foto 5), care au o 

vegetație specifică dominată de Evonymus (bumbăcărița).  Malurile lacului sunt pe alocuri 

ușor înalte cu faleze granitice erodate actual de abraziunea lacustră și cu numeroase stânci 

mutonate pe maluri sau în apă. Pe alocuri unele golfuri înguste au fost separate prin colmatare 

de zona mai largă a lacului, evoluând ca brațe secundare și căpătând individualitate spațială 

dar nu și toponimică locală! (fig.2, foto 4) 

 

 
Fig. 2.  Traseul pe malul Lacului Inari 

 

   
Foto 2-3. Lacul Inari și Aplii Scandinaviei văzuți dinspre Narvik 

 

Populația Sami (saami) ocupă nordul extrem al Europei scandinave totalizând cca 

70000 de locuitori, în Finlanda, Suedia și Norvegia. Centrul cu cea mai numeroasă populație 

sami este orașul Inari, unde trăiesc cca 6787 locuitori. ”Saami Siinda” din orașul Inari este 

muzeul etnografic specific al acestei civilizații a nordului Europei care cuprinde colecții de 

artizanat și de habitație specifice, elementele de floră și faună identitare.  
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Foto 4-5 . Lacul Inari: turism și eutrofizare 

 

Observări economice. Hidroenergia este peste tot o resursă bine pusă în valoare, în 

ciuda faptului că declivitatea reliefului nu este peste tot avantajoasă. În comunitățile izolate 

hidroenergia este necesară și funcțională (foto 8-9). Fermele agricole sunt predominant 

zootehnice și rentabilizează la maxim orice suprafață funciară. Dincolo de Cercul Polar de 

Nord silvicultura și creșterea extensivă a renilor sunt unicele ocupații tradiționale. Renii pot fi 

văzuți aproape peste tot, dincolo de latitudinea de 68°. Cei care aparțin locuitorilor sunt lăsați 

vara să pască liberi, fiind ușor de recunoscut după crotalul galben din urechi cu care sunt 

marcați. În insula Mageroya sunt chiar multe exemplare. În campingul de lângă Capul Nord, 

unde am fost cazați, farmecul ”zilelor” polare eterne este întregit de turmele de reni care 

pătrund și pasc printre clădiri. Liniștea locului îi face să se apropie la doar câțiva metri și să 

pască în voie (foto 6). 

     
Foto 6 -7. Reni și cătun sami cu activitate comercială de souveniruri (Finlanda) 

 

Concluzii. Înțelegerea realității geografice pe teren a fost total diferită față de 

geografia  ”povestită” și accesibilă în diversele surse  bibliografice românești. Observările de 

teren ne-au reconfirmat ipotezele despre fenomene și cauzalitățile geografice, cum ar fi 

relația mediu-bios și posibilele modificări climatice globale cu reflectare în relația 

permafrost-carbon și în  extinderea silvotundrei actuale cu pași rapizi, vizibil prin tinerețea 

acesteia. Situațiile din teren ne-au reconfirmat ipotezele proprii cu privire la relația evolutivă 

a reliefului regiunii, a scutului vechi  nord-european și a orogenului caledonian, 

metamorfozarea constantă a reliefului pe fondul glaciației de calotă și a evoluției spațio-
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temporale a ghețarilor montani actuali. Adaptarea populației sami la condițiile de mediu 

ostile (suboicumena) și valorificarea puținelor resurse pe care le au aceștia la dispoziție a fost 

confirmată. 

Un aspect pozitiv remarcabil este grija supremă pentru protecția mediului, în 

ansamblu său. Am observat și deșeuri nebiodegradabile prin unele parcări din Norvegia, lucru 

de neconceput la plecarea noastră în expediție! Relațiile sociale observate în marile orașe dar 

și în mediile ostile (spații comerciale în Oulu și portul de baleniere Hammerfest) ne-au 

confirmat cultul oamenilor pentru natură, relație reflectată admirabil în comportamentul 

locuitorilor prin calmul afișat în orice moment, ceea ce noi am considerat a fi rolul educației 

primite și mentalul colectiv civilizat. 
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Foto 8-9. Hidrocentrale în Finlanda și Norvegia (insula Mageroya) 
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http://www.sciencealert.com/siberia-s-huge-doorway-to-the-underworld-is-getting-so-big-it-s-uncovering-millennia-old-forests-and-carcasses/
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 Rezumat. Populația de etnie rromă reprezintă o minoritate în schimbare, de un real interes în 

ceea ce privește caracteristicile culturale și socio-economice, fiind influențată  de condiții istorice, 

economice sau politice. Obiceiurile și tradițiile, ocupațiile, limba, condițiile de viață și relațiile 

interetnice cu românii au o anumită specificitate. Evoluția lor, comunitățile lor compacte, problemele 

majore cu care se confruntă pot fi supuse unor studii monografice extinse. 

Cuvinte cheie: Câmpia Tecuciului, rromi, minoritate, limba rromani  

 

 Abstract. Gypsies shows a real interest considering the characteristics of their socio-

economic and cultural life, representing a minority population in changing, influenced by different 

factors, historical, economic or political. Customs and traditions, occupations, language, living 

conditions and interethnic relations with the Romanians have a certain specificity. Their evolution, 

their compact communities, faces major problems and can be subject of extensive monographic 

studies. 

 Key words: Tecuci Plan, gypsies, minority, Romany language. 

 

1. Motivaţia alegerii temei 

Rromii prezintă la ora actuală un real interes din punct de vedere al caracteristicilor 

socio-economice şi culturale, constituindu-se într-o populaţie minoritară în continuă 

schimbare, fiind influenţată de diverşi factori istorici, economici sau politici. 

Obiceiurile şi tradiţiile lor, ocupaţiile, limba, condiţiile de trai, dar şi relaţia interetnică 

cu românii au o specificitate aparte.  

Evoluţia lor fulminantă, comunităţile lor compacte, problemele majore cu care se 

confruntă, pot constitui obiectul unor studii monografice ample. 

2. Metodologia 

În realizarea studiului s-a apelat la diverse studii bibliografice, observaţii directe în 

teren şi culegerea datelor de la INS.  

  Realizarea suportului cartografic şi a prelucrării datelor statistice a fost posibilă prin 

utilizarea softurilor: 

 Philcarto 5.7; 

 Adobe Ilustrator CS3; 
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27
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 Microsoft Excel 2003/2007. 

3. Câmpia Tecuciului: aşezare geografică şi caracteristici administrative 

 Câmpia Tecuciului, este o câmpie formată pe terasele Bârladului, delimitată în partea 

nordică de Colinele Tutovei, spre est de podişul şi câmpia Covurlui, iar spre sud şi vest de 

Câmpia Siretului Inferior. Împreună cu câmpia Covurlui formează o unitate de relief majoră, 

Câmpia Galaţiului, parte componentă a Câmpiei Române. Altitudinile au valori cuprinse între 

5 m în Lunca Bârladului şi 270 la contactul cu Colinele Tutovei. 

Are o suprafaţă de 1150 km
2
, ceea ce reprezintă 26,6% din suprafaţa judeţului Galaţi 

şi o populaţie de 141997 locuitori (la recensământul din 2011), din care 34871 locuitori în 

municipiul Tecuci, singurul centru urban al câmpiei. Acest spaţiu fizico-geografic cuprinde 

20 de comune (Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti, Fundeni, Tudor Vladimirescu, 

Griviţa, Cudalbi, Valea Mărului, Corod, Matca, Munteni, Negrileşti, Ghidigeni, Nicoreşti, 

Cosmeşti, Gohor, Movileni, Ţepu) şi un municipiu cu rol de centru polarizator, municipiul 

Tecuci, oraş accesibil atât din punct de vedere rutier cât şi feroviar, poziţia sa nodală 

oferindu-i prilejul de a converge drumuri din toate direcţiile. 

 Câmpia Tecuciului reprezintă de asemenea o importantă regiune agricolă pe plan 

local/regional/naţional, ceea ce conferă securitate alimentară populaţiei. Comunele adiacente 

Tecuciului au ca ocupaţie principală agricultura (Matca, Corod, Barcea, Umbrăreşti, etc.), 

oraşul reprezentând o importantă piaţă de desfacere (fabrica de conserve Contec Foods). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scurt istoric asupra populării spaţiului 

Situat la contactul dintre Câmpia Română şi Podişul Moldovei, la intersecţia unor 

vechi drumuri comerciale ce legau Moldova de Ţara Românească şi Dobrogea, precum şi în 
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apropierea confluenţei celor trei mari ape ale Moldovei (Siret, Prut şi Bârlad), spaţiul 

Câmpiei Tecuciului poartă mărturii materiale ale prezenţei neîntrerupte a omului încă din 

perioada preistorică, dovadă fiind descoperirile arheologice din paleoliticul superior. 

În regiunea municipiului Tecuci primele urme de locuire umană au fost atestate încă 

de acum 6000 de ani, dovadă fiind obiecte neolitice din piatră lustruită găsite pe terasele 

Bârladului (la punctul fosilifer Rateş şi la marginea nordică a cartierului Tecuciul Nou).  

 În privinţa populaţiei de etnie rromă, aceştia sunt amintiţi pentru prima dată în 

Moldova în jurul anului 1414, încă din vremea lui Alexandru cel Bun. 

În Câmpia Tecuciului, la nivelul recensământului din 2011, au fost declaraţi un număr 

de 8388 persoane de etnie rromă din totalul de 141997 persoane. Acest număr scoate în 

evidenţă o importantă creştere în rândul populaţiei de etnie rromă faţă de precedentele 

recensăminte. 

5. Populaţia de etnie rromă din Câmpia Tecuciului: aspect evolutive 1992-2002-2011 

Perioada de după anul 1989 a reprezentat o perioadă de tranziţie demografică atât la 

nivel local cât şi naţional, cu schimbări evidente în structura socio-economică a spaţiului.  

La primul recensământ de după 1989, cel din 1992, Câmpia Tecuciului a înregistrat 

prin unităţile administrative componente o populaţie totală de 175164 locuitori, din care 

169014 români, 5963 rromi şi 187 de alte etnii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

În privinţa distribuţiei populaţiei de etnie rromă în teritoriu, semnificative sunt localităţile 

Tecuci (1045 rromi), Iveşti (1398 rromi), Lieşti (736 rromi), Munteni şi Barcea (aprox. 500 

rromi). La polul opus se situează 7  localităţi în care niciun locuitor nu s-a declarat de etnie 
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rromă la recensământul din 1992 (Fundeni, Tudor Vladimirescu, Cudalbi, Valea Mărului, 

Corod, Matca şi Ţepu). 

 La recensământul din 2002, Câmpia Tecuciului a înregistrat o populaţie de 1165905 

locuitori din care 159343 români, 6432 rromi şi 130 alte etnii. 

În decursul celor 10 ani, dintre cele două recensăminte amintite, s-a înregistrat o 

creştere a populaţiei de etnie rromă cu aproximativ 500 de persoane conform datelor oficiale. 

În municipiul Tecuci s-a înregistrat cel mai mare număr de rromi în 2002, 1540 persoane, pe 

locul al doilea situându-se Iveştiul cu 1327 persoane. Spre deosebire de precedentul 

recensământ, în 2002 doar 3 unităţi administrative au fost fără rromi declaraţi (Matca, Corod 

şi Valea Mărului), iar comuna Fundeni a înregistrat cel mai mic număr, 1 rrom. 

La ultimul recensământ (2011), conform datelor oficiale publicate, unităţile 

administrative ale Câmpiei Tecuciului au înregistrat o populaţie totală de 141997 locuitori, 

din care 133547 români, 8388 rromi şi 62 persoane de alte etnii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensământul din 2011 a scos în evidenţă o creştere a populaţiei rrome la Iveşti de la 

1327 rromi (2002) la 1536 rromi şi o oarecare stagnare la Tecuci în jurul a 1500 de rromi. În 

comunele Matca, Corod şi Valea Mărului nicio persoană nu s-a declarat de etnie rromă, la fel 

ca şi la precedentele recensăminte. 

Se poate observa cu uşurinţă o creştere spectaculoasă, în decursul celor 20 de ani, a 

populaţiei de etnie rromă cu peste 2000 de persoane şi o scădere drastică cu aproximativ 

40000 de pesoane de etnie română. 
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Grafic nr.1: Evoluţia populaţiei Câmpiei Tecuciului la ultimele trei recensăminte 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Galaţi 

Această situaţie are ca principal factor natalitatea crescută din rândul populaţiei de 

etnie rromă (25‰), coroborată cu o mortalitate destul de scăzută (sub 10‰), spre deosebire 

de populaţia de etnie română care înregistrează un bilanţ natural negativ (deficit). 

De asemenea o serie de factori secundari contribuie la această creştere semnificativă: 

gradul scăzut de emancipare/educaţie a femeii rrome, „căsătoriile” timpurii şi rata crescută a 

abandonului şcolar la vârste fragede. 

Un lucru foarte important de menţionat este faptul că din cele 8388 persoane declarate 

rromi la recensământul din 2011, mai puţin de  jumătate dintre aceştia, 3730 persoane au 

declarat ca limbă maternă, limba rromani, iar în 2002 din 6432 rromi doar 2824 s-au declarat 

vorbitori de limba rromani. O posibilă cauza ar putea fi asimilarea acestora de către românii 

din comunităţile în care convieţuiesc, atunci când populaţia de etnie rromă este dispersată în 

teritoriu. Cei care s-au declarat vorbitori de limba rromani trăiesc în comunităţi compacte, în 

cartiere cu populaţie majoritară rromă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Probleme ale rromilor din Câmpia Tecuciului 

Sub aspect global şi local, rromii reprezintă o etnie ce se confruntă dar şi generează 

mari probleme. Una din principalele probleme o constituie discriminarea/rasismul, faptul că 
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etnicii rromi sunt marginalizaţi de români, consecinţă a contrastelor sociale dintre cele două 

etnii.  

Abandonul şcolar încă din şcoala primară, căsătoriile timpurii încheiate între familiile 

de etnie rromă conform tradiţiilor, dar şi lipsa unui loc de muncă, conduc la discriminarea 

acestora şi  imposibilitatea integrării în societate. 

7. Concluzii 

Oficial la ultimul recensământ au fost înregistraţi în Câmpia Tecuciului 8388 rromi. 

Corelând ritmul de creştere semnificativă din ultimii 20 de ani cu indicele natalităţii, 

în cazul unei menţineri a acestor factori, se preconizează pentru anul 2050 ca numărul 

rromilor să ajungă la 20000 persoane, aproape jumătate faţă de români, iar în anul 2100 

rromii ar putea ajunge la 35000 persoane pe când populaţia de români ar putea tinde spre 0 în 

Câmpia Tecuciului. 

 Membrii minorităţii întâmpină probleme în toate aspectele vieţii. În trecut erau trataţi 

asemeni proprietăţii care poate fi vândută şi cumpărată dupa bunul plac al proprietarului, 

pentru ca apoi sa fie consideraţi cetăţeni de rang inferior, ei au petrecut secole opunându-se 

opresiunii. 

Standardele de viaţa sunt joase, lipsa instalaţiilor sanitare şi a conştientizării 

importanţei igienei duc la extinderea bolilor şi la o rată a mortalităţii infantile foarte ridicată. 

Vârsta medie la căsătorie este mult mai mică decât în cazul populaţiei majoritare. 

Fetele se căsătoresc de obicei la 13-14 ani. Nu numai ca aceasta le scurtează durata copilăriei, 

dar conduce la o creştere inevitabilă a familiei, înrăutăţind problemele cauzate de sărăcie. 

 

 

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

GHINEA, Dan, (2002), Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti. 

PRODAN, Gianina Cătălina, coord. (2011), Problematica femeii  rrome din România,  

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.  

SANDU, Mariana, (2005), Rromii din România. Repere prin istorie, Editura Vanemonde, Bucureşti. 

SARĂU, Gheorghe, (1997), Rromii, India si limba rromani, Editura  Kriterion, Bucureşti  

ZAMFIR, Cătălin, PREDA, Marian, coord. (2002), Rromii în România, Editura Expert, Bucureşti.  

www.recensamantromania.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.recensamantromania.ro/


75 

 

 
 
 
 

Studiu comparativ privind reciclarea deșeurilor menajere din unitățile de 

alimentație din Regiunea de Nord – Est a României /  A comparative Study 

on Recycling in Alimentation Unitsfrom North-East  Region of Romania 

 

 

Radu Steluța
28

,  Voinea Oana
29

 
 

 
 

 

Rezumat:  Articolul tratează problematicile complexe a reciclării deșeurilor menajere pe baza 

exepriențelor în domeniu din SUA. În studiul de faţă ne propunem să transformăm deşeurile menajere 

rezultate de la restaurantele, fast – food-urile, pizzeriile şi hotelurile oraşului Iaşi, în hrană pentru 

animale destinată fermelor de porci din zona periferică a Iaşiului. A fost proiectată o schemă de 

sortare şi preparare a deşeurilor menajere, precum şi o estimare a economiei care se realizează prin 

această recirculare. 

Cuvinte cheie: reciclare, reutilizare, redirecţionare. 

 

Abstract. The article is about the complicated issues of recycling. It is based on the 

experiences from USA. In the present paper I suggest to transform the household waste which is 

produced by the restaurant, fast-food, pizza and hotel of Iași town. This rubbish would be tranformed 

in food for animals destined to farms of pigs from the peripheric area of Iași. It is designed scheme 

(project) of sorting and preparing of household waste. Also I can estimate a scheme of economy 

which is realised through circulation. 

Keywords: recycling, reusing, redirection 

 

 

 

Argument. Încă din 1963, în afara oraşului Las Vegas, ferma R.C. Farms transformă 

9979 t de resturi de mâncare provenită de la hoteluri şi restaurante. Ferma localizată la ieşirea 

din oraş, cu o capacitate de 6000 de suine are nevoie de hrană zilnică în cantitate foarte mare 

pentru nutriţia animalelor. Această problemă a fost rezolvată prin reciclarea resturilor de 

mâncare – deşeuri menajere care provin de la restaurante şi fast - food-urile din zonă. Astfel, 

staţia de încărcare M.G.M. Grand sortează 3600 kg de mâncare în fiecare zi, de aici 

transportul de deşeuri menajere pleacă la ferma R.C. Farms unde sunt supuse unei noi sortări 

din care se extrag părţile ce nu pot fi digerate (pungi de plastic, sticle, doze, furculiţe, cuţite 

de unică folosinţă). Apoi, resturile de mâncare curăţate sunt transvazate într-un container 
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special care realizează fierberea acestora şi le transformă în hrană pentru suine. Prin acest 

ciclu, în câteva ore, deşeurile menajere au fost reciclate în mâncare pentru furajarea suinelor. 

Suinele din ferma sunt sacrificate, iar o parte din carne, în funcţie de comenzi, este 

trimisă către aceeaşi reţea de restaurante, fast – food-uri şi hoteluri din Nevada. 

Introducere.Tema proiectului propus de noi are o importanţă deosebită în cadrul 

economiei de piață a României, implicit a Uniunii Europene. Problematica privind impactul 

negativ asupra mediului şi sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea 

unor metode și tehnologii nepotrivite rămâne de actualitate, mai ales în contextul tendinţei 

susţinute de creştere a cantităţilor de deşeuri generate. Devine astfel necesară includerea în 

priorităţile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum declinul resurselor naturale 

şi oportunitatea utilizării deşeurilor ca materie primă pentru susţinerea unor activităţi 

economice. Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor impune luarea în 

considerare a “modelului natural”, respectiv al modului potrivit căruia are loc, în sistemele 

ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea organismelor vii. În 

natură, “deşeurile” generate de organismele vii sunt reintegrate în circuitele bio-geo-chimice 

naturale prin procese de descompunere şi „reciclare”care stau la baza dezvoltării unor noi 

lanţuri trofice, adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme) care 

procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice. Altfel spus, în natură deşeurile 

dintr-un proces sunt întotdeauna un nutrient, un material sau o sursă de energie pentru un alt 

proces. Totul rămâne în fluxul de nutriţie. Astfel, “soluţia nu numai pentru provocările de 

mediu privind poluarea, ci şi pentru provocările economice privind lipsurile, poate fi găsită în 

aplicarea modelelor pe care le putem observa într-un ecosistem natural.” 

  

METODE EXPERIMENTALE 

 Studiul s-a făcut pentru restaurantele, fast-food-urile, pizzeriile, supermaeket-urile şi 

hotelurile din Judeţele Iaşi, Bacău, Suceava, Neamț, Vaslui, Botoșani. 

Pe fondul scăderii/alterării continue a resurselor naturale, precum şi a necesităţii conservării 

acestora (în principal a celor de natură biologică) este necesar să reevaluăm opţiunile privind 

gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii gradului de valorificare a 

acestora şi de reducere drastică a cantităţilor care necesită eliminare. În acest sens, trebuie 

aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru 

reutilizare, reciclarea și valorificarea,  în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată ca 

ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel de pierdere şi alterare a 

resurselor. 

                        Tabel nr. 1 - Deșeuri recuperate 

Materiale % 

Hârtie şi carton 9,9 

Sticlă 4,1 

Metale 2,3 

Materiale plastice 9,9 

Materiale 

biodegradabile 

56 

Altele 15,8 

Lemn 2 

Total 100% 

Sursa: Baza de date Medius 2010 
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Tabel nr. 2 - Repartiția și natura deșeurilor recuperate                                  

ZONA 

Rata potenţială de 

amestecare a deşeurilor 

menajere (%) 

Rata reală de 

amestecare a deşeurilor 

menajere (%) 

Rata de recuperare a 

deşeurilor menajere 

(%) 

Bacău  15,5 3,4 21,9 

Suceava 9,68 2,92 30,17 

Fălticeni 13,98 3,31 23,68 

Iaşi  26,05 0,22 0,57 

Sinaia 15,48 1,49 9,63 

Azuga 16,1 5,05 31,37 

Ploieşti 1,05 0,46 43,81 

Otopeni 8,35 5,94 71,14 

Bucureşti, 

Sectorul 6 

15,95 2,58 16,19 

Cluj 10,08 2,14 21,23 

Mediaş 18,24 1,3 7,13 

Tulcea 11 3,3 39 

Năvodari 10,92 0,34 3,11 

Făurei 11 3,6 33 

 

 În acest scop, s-a înfiinţat Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD), ce 

a apărut din necesitatea identificării obiectivelor și politicilor de acțiune, pe care România 

trebuie să le urmeze în domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii statutului de 

societate a reciclării.  

 Prin urmare scopul SNGD este de a îndrepta România către o ”societate a reciclării” 

prin: 

- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, în conformitate cu 

ierarhia deşeurilor;  

- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă a 

resurselor; 

- dezvoltarea şi extinderea sistemelorde colectare separată a deșeurilor în vederea 

promovării unei reciclări de înaltă calitate; 

- dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificare cu 

randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri; 

- evitarea exporturilor și încurajarea importurilor unor tipuri de deșeuri pentru care 

există tehnologii  de reciclare/valorificare; 

- susţinerea recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile  care nu pot fi 

reciclate; 

- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. 

 Resturile de la abatoare, improprii consumului uman (carne şi organe confiscate, 

deşeuri, sânge), precum şi resturile culinare de la cantine şi restaurante, constituie o sursă 

importantă pentru hrănirea animalelor şi în special a porcilor şi păsărilor. În acelaşi timp însă, 

folosirea pentru furajare a acestor resturi fără o prealabilă sterilizare poate constitui o cale de 

difuzare în efectivele de animale şi păsări a unor boli grave (pesta porcină, holeră aviară, 

rujetul). 
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 Centrele de colectare şi sterilizare a acestor deşeuri vor fi organizate în aşa fel încât să 

aibă două zone distincte şi anume:  

- o zonă în care vor avea acces vehiculele, care aduc la centre resturile alimentare 

nesterilizate;  

- o zonă în care vor avea acces numai vehiculele care transportă resturile sterilizate la 

unităţile beneficiare.  

 Vehiculele şi vasele în care se transportă resturile alimentare nesterilizate nu vor fi 

folosite şi pentru transportul celor sterilizate. Vasele destinate transportului resturilor culinare 

nesterilizate vor avea ca semn distinctiv o dungă galbenă lată de 10 cm pe capac.  

 Aceste centre vor trebui să aibă o rampă pentru spălarea şi dezinfecţia vehiculelor şi 

vaselor în care se transportă deşeurile, cu posibilităţi de dezinfecţie a apelor de spălare. Ele 

trebuie să dispună de mijloace şi materiale suficiente pentru dezinfecţia vehiculelor şi 

vaselor, iar la intrări şi ieşiri să aibă amenajate dezinfectoare pentru roţile vehiculelor.  

 Serviciile veterinare judeţene vor elibera autorizaţii pentru intrarea în funcţiune a 

centrelor de colectare numai în cazul cînd sînt asigurate toate condiţiile prevăzute mai sus.  

 Resturile culinare destinate hrănirii porcilor se sterilizează prin fierbere în cazane cu 

pereţi simpli sau dubli, după o prealabilă diluare cu apă pentru obţinerea unei consistenţe 

convenabile. Sterilizarea va dura cel puţin 1 oră din momentul când începe fierberea.  

 Întreprinderile şi instituţiile care folosesc resturi culinare pentru hrana porcilor din 

gospodăriile anexe proprii, precum şi cele care livrează aceste resturi centrelor de colectare, 

sunt obligate în prealabil să îndepărteze oasele, deoarece acestea nu se sterilizează, putând 

păstra în măduvă germeni infecţioşi şi după fierbere.  

 Resturile de la abatoare se pot folosi în hrana animalelor numai după prelucrare sub 

formă de:  

- făinuri furajere: de carne, de carne-oase şi de sânge;  

- deşeuri şi produse de abator confiscate fierte;  

- sânge fiert.   

 Prelucrarea resturilor de la abatoare/restaurante se va face în următoarele condiţii 

tehnologice:  

a) Făinurile furajere se vor produce conform normelor tehnologice interne în vigoare , în 

destructoare tip Hartman sau alte tipuri omologate în ţară, care să asigure sterilizarea 

produsului prin fierbere sub presiune timp de cel puţin 50 minute la temperatura de 120-

130°C, în funcţie de presiune. Făina de sânge poate fi prelucrată şi în instalaţii tip Nagema 

sau altele, care să asigure uscarea sângelui la 70-80°C.  

b) Deşeurile şi produsele de abator confiscate fierte se obţin în cazane deschise (cu pereţi 

simpli sau dubli) sau în autoclave. Înainte de fierbere, produsele confiscate şi deşeurile vor fi 

secţionate şi porţionate în bucăţi cu latura de maximum 8-10 cm, înlăturându-se oasele. În 

cazanele deschise, pentru a se asigura o sterilizare corespunzătoare, deşeurile şi confiscatele 

vor fi ţinute timp de 2½ ore din momentul în care începe fierberea. În autoclave fierberea va 

dura minimum 2 ore la o presiune de 1½ atmosfere şi minimum 50 minute la o presiune de 3-

4 atmosfere.  

c) Sângele fiert se obţine fie în cazane deschise (simple  sau duplex), fie în autoclave, în cazul 

când se amestecă şi cu alte deşeuri sau produse de abator confiscate.  

 Fierberea în cazane deschise va dura minimum 2½ ore, putând fi prelungită până la 

obţinerea consistenţei dorite. În autoclave fierberea se va face în aceleaşi condiţii ca şi în 

cazul deşeurilor şi produselor de abator confiscate.  

 Vasele în care se transportă resturile de abator şi resturile culinare fierte se spală cu 

soluţie fierbinte de carbonat de sodiu 2% imediat după golirea lor.  

Înainte de a fi din nou folosite, ele se vor dezinfecta cu soluţie fierbinte de sodă caustică 2%, 

iar după o jumătate de oră se vor spăla cu apă curată.  
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 Serviciile veterinare judeţene vor înscrie într-un registru special denumirea 

întreprinderilor şi instituţiilor cărora le-au eliberat autorizaţii pentru colectarea şi valorificarea 

în scop furajer a resturilor de abator şi culinare, menţionând pentru fiecare în parte numărul 

autorizaţiei şi data eliberării. De asemenea, vor organiza un control sistematic asupra 

respectării întocmai a condiţiilor stabilite prin prezentele instrucţiuni. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII  

  

Puncte tari 

 Legislativ: existenţa unui cadru 

armonizat cu cel European; 

 Planificare: Existenţa documentelor  

de planificare pe toate cele trei 

nivele (naţional, regional şi 

judeţean) pentru etapa precedentă 

care pot asigura suport în 

actualizarea SNGD şi PNGD, 

precum si implicarea tuturor părţilor 

interesate; 

 Resurse umane: Experienţa în 

elaborarea şi implementarea 

proiectelor, precum si în derularea 

de programe de conştientizare; 

 Financiar: 1,167 milioane Euro 

pentru dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor poluate istoric. 

 Planificare: posibilitatea 

integrării experienţei 

planificării la nivel regional 

şi local; 

 Tehnic: existenţa 

numeroaselor ghiduri 

privind planificarea şi 

gestionarea deşeurilor; 

 Resurse umane: creşterea 

capabilităţii prin acces la 

schimbul de informaţii şi 

experienţa din alte 

instituţii; 

 Economic/financiar: 
dezvoltarea de mecanisme 

financiare/economice de 

suport pentru încurajarea 

investiţiilor verzi. 

 

Oportunităţi 
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Puncte 

slabe 

 Legislativ: frecventa modificare şi 

actualizare a legislaţiei; 

 Planificare: insuficienta corelare cu 

alte planuri şi programe inclusiv cu 

alte instituţii care elaborează 

strategii; 

 Gestionare date: insuficientă 

practică în colectarea, corelarea şi 

evaluarea datelor disponibile; 

 Implementare: 

a) Insuficienta corelare a 

responsabilităţilor  părţilor implicate 

şi asumare; 

b) Aria de acoperire cu servicii şi 

grad scăzut de extindere a colectării 

separate a deşeurilor; 

c) Infrastuctura nu este suficient 

dezvoltată, inclusiv a infrastructurii 

suport (rutiere, de alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze 

natural etc.); 

 Economic: 

a) Fluxul reciclării nu este încă 

stabilizat din cauza insuficientei 

implementări a colectării separate; 

b) Grad scăzut de extindere a 

sistemelor de colectare separată a 

deşeurilor. 

 

 

 Legislativ: apariţia 

neconcordanţelor între 

actele normative emise de 

diferite autorităţi centrale; 

 Financiar: posibilitatea 

declanşării procedurii de 

infringement în cazul 

nerespectării obligaţiilor 

asumate de către România; 

 Implementare: serviciu de 

slabă calitate în condiţiile 

subfinanţării sistemului 

datorat, participări limitate 

a generatorilor şi respectiv 

de a plăti serviciile de 

salubritate; 

 Lipsa de participare a 

publicului: insuficienta 

informare şi conştientizare 

a populaţiei face ca aceasta 

să nu fie receptivă la 

sistemele noi create; 

 Tehnic: implementarea 

dificilă a unor tehnici şi 

tehnologii, care deşi sunt 

practicate pe scară largă la 

nivel European sunt 

aproape necunoscute şi 

neadaptate la realitatea 

locală a gestionării 

deşeurilor; 

Ameninţări 
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 Concluzii.  

1. Lucrarea de faţă urmăreşte realizarea unui model experimental de reciclare a 

deşeurilor menajere din unităţile de turism şi alimentaţie publică din oraşul Iaşi în 

vederea asigurării nutriţiei sectorul zootehnic a judeţului Iaşi. 

2. Schema tehnologică propusă îndeplineşte normativele legislative ale Uniunii 

Europene şi ale României. 

3. Materialul reciclat îndeplineşte condiţiile de sanitaţie prin sterilizarea aplicată şi 

reprezintă un element nutriţional ecologic pentru hrana suinelor. 

4. Reticenţa fermierilor în folosirea deşeurilor reciclate prin modelul propus se va atenua 

în perspectiva anilor 2020 datorită condiţiilor  protective a mediului impuse la nivelul 

Uniunii Europene. 

5. Economia realizată prin reciclarea acestor deşeuri constă în recuperarea costurilor 

înregistrate din depozitarea deşeurilor menajere, din furajarea cu nutreţuri combinate 

din sectorul zootehnic şi prin costurile de protejare a mediului pentru eliminarea 

factorilor de risc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema tehnologică de prelucrare 

adeşeurilor 

Colectare 

Prelucrare 

Depozitare 

Livrare  

Transport 

Fierbere 

Ferme 

Restaurante, fast food-uri, 

hoteluri, abatoare, pizzerii 

Sterilizare recipient 

Sterilizare exterior 

maşină 
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Factorii nocivi din mediul specific al Fabricii de mobilă Iași / Noxious 

factors from the specific environment of the Iași furniture factory 

 

  

Ipate Emil Dănuţ
30

,  Ignat Corina
31

, Corduneanu Cristina
32

 

 

Rezumat. În cazul acestui studiu pilot diferenţele înregistrate între categoriile de muncitori 

din aceeaşi întreprindere -  deşi nu în toate cazurile semnificative statistic - sunt demne de luat în 

considerare, mai ales atunci când nu se poate identifica un aşa-zis lot martor pentru o perioadă 

îndelungată de timp, perioadă inerentă bolilor  cu specific  profesional. Absenţa sau utilizarea 

necorespunzătoare a echipamentului de protecţie conduce la creşterea absorbţiei toxicelor şi la 

amplificarea efectelor factorilor neorotoxici. Afectarea sistemului nervos periferic (identificată cu 

metoda ENMG) este mai frecventă decât afectarea sistemului nervos central (SNC), acesta fiind 

protejat de sistemul de bariere hemato-encefalică şi nazo-encefalică care barează trecerea noxelor spre 

creier. Acest aspect este mai evidenţiat la lotul I (băiţuitori), deşi este întâlnit şi la alte loturi cu 

neurotoxicitate, iar în cazul lotului III - tapiţeri se explică prin acţiunea concomitentă a zgomotului şi 

trepidaţiilor. 

Cuvinte cheie: boală profesională, noxe, lot martor, studiu pilot  

 

Abstract. In the case of this pilot study, the differences recorded between workers 

from the same enterprise – although not statistically significant in all cases- are worthy to be 

taken into account, especially when it is not possible to identify a control group for an 

extended period of time, an inherent period of professional diseases. The absence or the 

misuse of protective equipment leads to an increase of toxic substances absorption and to 

amplification of the effects of neurotoxic factors. The damage of the peripheral nervous 

system (identified with ENMG method) is more common than that of the central nervous 

system (SNC), which is protected by the blood barrier system that prevent the transit of 

toxins to the brain. This aspect is accentuated to the 1
st
 group, although is encountered at 

other groups with neurotoxicity, and in the case of the 3
rd

 group is explained by the 

concomitant action of noise ad shakes. 

Key words: professional disease, noxious substances, control group, pilot study. 
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I. Motivaţii metodologice 

 Factorii nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, dar şi 

suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme funcționale în procesul muncii cauzează boli 

profesionale - afecţiuni produse prin exercitarea unei meserii sau profesiuni. 

      În vederea aprecierii stării de sănătate a unor muncitori expuşi la cumulul de noxe, ne-

am propus să efectuăm un studiu pilot cu evidenţierea aspectelor clinico-epidemiologice 

constatate la o societate comercială de prelucrare a lemnului.  

     Studiul şi-a propus să sintetizeze datele acumulate dintr-o perioadă de trei ani. 

Examinările se referă la un număr de 250 persoane, bărbaţi şi femei, din secţiile I şi III. 

Iniţial, grupul examinat a fost împărţit în două categorii: lotul „expus”, alcătuit din 125 de 

muncitori din sectoarele de finisaj şi băiţuit din cele două secţii şi lotul „martor”, alcătuit din 

125 muncitori din sectoarele de tapiţerie, sculptură, croitorie şi ambalaj.  

 Rezultatele obţinute au evidenţiat modificări ale diverşilor parametri investigaţi la 

muncitorii aparţinând categoriilor menţionate, motiv pentru care noţiunea de lot martor a fost 

reconsiderată.  

 Deci, în practică a fost dificil de găsit un grup omogen de persoane care să nu fie 

expus noxelor. Astfel am considerat mai utilă compararea rezultatelor între diferite grupuri de 

meserii. Ca urmare am considerat utilă prezentarea acestor date şi fapte de observaţie, 

etichetând cercetarea întreprinsă ca pe studiu pilot. 

  II. Scopul 

       Boala profesională este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei 

meserii sau profesiuni, fiind cauzată de factorii nocivi fizici, chimici sau biologici, 

caracteristici locului de muncă, precum şi de solicitarea organismului în procesul muncii.  

     Pentru aprecierea stării de sănătate a unor muncitori expuşi la un cumul de noxe,  ne-

am propus să realizăm un studiu pilot cu evidenţierea aspectelor clinico-epidemiologice 

constatate la această societate de prelucrare a lemnului, prin utilizarea datelor acumulate pe o 

perioadă de 3 ani de observaţii. 

 În esenţă s-a realizat un studiu pilot care permite evidenţierea influenţei diferenţiate a 

noxelor pe compartimente de activitate din cadrul fabricii. 

 

 III. Materialul  şi metodele de lucru 

 Examinările au inclus 250 persoane, bărbaţi şi femei, cu vârsta medie de 42,1 ani ±  o 

deviaţie standard de 9,5 ani, iar vechimea profesională medie de 22,6 ±  7,1 ani, aparţinând 

de secţiile I (băiţuire) , II (finisaj-lăcuire) şi III  (tapiţerie-tâmplarie), din care se considera 

mai expuse secţiile I şi III cu 125 de muncitori. S-a încercat să se ia spre comparaţie 125 de 

muncitori din secţia a II-a, dar rezultatele au evidenţiat modificări ale parametrilor investigaţi 

şi la muncitorii din lotul martor,din cauza rotaţiei locurilor de muncă, a influenţei noxelor pe 

un areal întins şi a interferenţelor din sectoarele de activitate. A rămas să se studieze modul 

de afectare a sănătăţii sistemului nervos cu noxe ca solvenţii organici (formaldehida, acetona, 

acetatul de butil). 

 Ca metode de lucru menţionăm: 

      a.Evaluarea condiţiilor de muncă sau profesiograma include: 

- măsurarea timpului unei operaţiuni( cronotograma ); 
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-aprecierea durata operaţiunilor tehnologice şi a timpului de repaus necesar 

(cronoprofesiograma); 

- cunoaşterea fluxului tehnologic  prezentat de noi în figura anexată la sfârşit; 

- determinarea noxelor ca formaldehida, acetona, acetatul de butil etc. şi a factorilor nocivi de 

către specialişti ai Institutului de Sănătate Publică Iași. 

 b.Evaluarea stării de sănătate se face prin determinarea efectelor asupra organismului 

cu ajutorul electroencefalogramei (EEG - care relevă efectele produse asupra funcţiilor 

creierului), potenţiale evocate vizual (PEV), metoda audiometriei, ENMG 

(electroneuromiograma - se face pe un nerv periferic la membrele inferioare numit sciatic 

popliteu intern, care se poate stimula în zona maleolei interne de la gleznă, la spaţiul popliteu 

din spatele genunchiului). La mână se pot stimula, în ENMG, 2 nervi : cubital (intern, de la 

încheietura palmei până în spaţiul olecran aflat la cot-osul olecran), plus medianul care se află 

tot la încheietura palmei, până la osul olecran. 

IV. Determinarea concentraţiilor de noxe în mediul de muncă în fazele procesului 

tehnologic 

    Toxicul profesional este o substanţă chimică din mediul de muncă, care poate 

deteriora sănătatea, provoacă disconfort şi diminuarea capacităţii de muncă.    

    Solvenţii organici au fost dozaţi cu un gaz cromatograf CARLO ERBA, seria 2300 

utilizând o coloană de 1500 
.  

0,2 cm, împachetată cu 8% SR-1000 pe Volaspher A2, detector 

FID şi azot cu gaz purtător ; sensibilitatea = 2 ng / injecţie. 

     Concentraţiile de aldehidă formică în aer au fost determinate conform metodei 

Ministerul Sănătăţii. Principiul de bază este următorul: formaldehida formează cu acidul 

cromotropic ( acid 1,5 – dihidroxinaftalen – 3,5 disulfonic ), în mediul acid, un compus violet 

colorimetrabil. Sensibilitatea metodei este de = 2 µg/ml iar reacţia este specifică.  

   Exemplificăm cu metodă de determinare a formaldehidei din aer, folosind acidul 

cromotropic 

   Principiul metodei: aldehida formică, în prezenţa acidului sulfuric în exces, 

reacţionează cu acidul cromotropic şi formează un complex colorat în roşu – violaceu. 

    Reacţiile constau în combinarea acidului cromotropic cu formaldehida ,la cald, în 

prezenţa acidului sulfuric în exces, rezultând acidul metan dicromatropic. Acesta, în prezenţa 

acidului sulfuric trece într-un compus colorat în roşu  parachinoidal.  

    Reactivi : acid sulfuric concentrat d = 1,84 ; reactiv de culoare : se cântăresc şi se 

dizolvă în 10 cm 
3 

de apă bidistilată (soluţia nu este stabilă şi se prepară doar la nevoie) ; Iod, 

soluţie 0,1 n ; tiosulfat de sodiu 0,1 n ; hidroxid de sodiu 2 n ; acid clorhidric 2 n ; soluţie 

etalon stoc de formaldehidă (se diluează 2 cm
3
 aldehidă formică soluţie 40% la 1000 cm

3 
cu 

apă bidistilată) .  

   Se stabileşte conţinutul de formaldehidă astfel : 

- într-un flacon Erlenmayer se introduc 20 cm
3
 soluţie de formaldehidă diluată, se 

adaugă 10 cm
3
 soluţie de hidroxid de sodiu 2 n şi 25 cm

3
 soluţie de iod 0,1 n. vasul se agită şi 

se lasă la întuneric 10 – 15 min. se adaugă  15 cm
3
 acid clorhidric 2 n şi se titrează cu o 

soluţie de tiosulfat 0,1 n până la culoarea galben – pai. Se adaugă 2 cm
3
 de amidon şi se 

continuă titrarea până la decolorare. 

- Reacţia :   HCUO + I2 + 3Na OH  = HCOONa + 2 NaI + 2 H2O 

-    Calcul :     Mg  HCHO/cm
3 

=  [(Af - Bf) 
. 
1,506] : 20, în care : 
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-    A = cm
3
 soluţie de iod 0,1 n ; f = factorul soluţiei de iod ; B = cm

3
 soluţie de 

tiosulfat 0,1 n folosiţi la titrare; f = factorul soluţiei de tiosulfat ; 1,506 = mg 

formaldehidă oxidată de 1 cm
3
 soluţie de iod 0,1 n .  

-     Soluţia etalon de lucru : după calcularea conţinutului în formaldehidă a soluţiei stoc 

se ia o alicotă care să conţină 1000 µg formaldehidă. Se introduce într-un balon cotat 

de 100 cm
3
 şi se diluează cu apă bidistilată până la semn. Se obţine o soluţie care 

conţine 10 µg formaldehidă pe cm
3
.  Această soluţie se prepară la nevoie. 

-    Recoltarea probelor  de aer : în 2 vase de absorbţie legate în serie, se introduc, în 

primul vas 15 cm
3 

cu apă bidistilată, iar în cel de al doilea 10 cm
3 

cu apă bidistilată. Se 

aspiră aerul cu un debit de 1 dm
3
 / min. pentru probele medii zilnice (24 ore) şi cu 2 

dm
3
 / min. pentru probele de scurtă durată.  

-    Modul de lucru : Conţinutul vaselor de absorbţie se trece într-un cilindru gradat cu 

dop, se amestecă şi se notează volumul soluţiei. 

 

BULETIN DE DETERMINĂRI ALE NOXELOR CHIMICE INDUSTRIALE 

Loc de muncă Noxa Cantitatea 

(mg/m
3
) 

Cantitatea max. 

admisibilă(mg/m
3
) 

Observaţii 

A. Secţia I de finisaj-lăcuire 

1. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă  

    20,06 

    17,49 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

2. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă 

    13,27 

 1133,65 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

3. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă 

     25,08 

     23,56 

200,00 

200,00 

   Pulverizare lac cu 

pistolul        

4. Robot-(zona de 

lucru spate) 

Acetonă 

Metiletilcetonă 

     33,26 

     49,59 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac în 

spaţiu închis 

5. Robot – evacuare 

piese lăcuite 

Acetonă 

Metiletilcetonă 

   146,54 

   117,36 

200,00 

200,00 

  

       - 

6. Cabina-lucru cu 2 

pistoale 

Acetonă 

Metiletilcetonă 

     74,07 

     59,32 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

B. Secţia I - prese 

1. Presă Formaldehidă pC     10,00 1,20  
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 (conform datelor colectate)                                  

 Într-o eprubetă cu dop se măsoară 4 cm
3 

de soluţie
 
, se adaugă 0,3 cm

3
 reactiv de 

culoare, se amestecă şi se mai adaugă lent 6 cm
3
 de acid sulfuric concentrat. Se lasă să se 

răcească la temperatura camerei. După o oră se măsoară absorbţia la 580 nm în cuva de 1 cm 

drum optic faţă de o probă martor unde s-au folosit 4 dm
3
 apă distilată şi tratată la fel ca 

proba. 

   Valoarea extincţiei probei se raportează la curba de etalonare şi se obţine concentraţia 

„c” de formaldehidă exprimată în µg conţinută în cei 4 cm
3 

din probă. 

   Curba de etalonare se prezintă astfel :  

   În 5 baloane cotate de 50 cm
3 

se măsoară câte 2; 4; 6, 8 şi 10 cm
3 

din soluţia etalon de 

lucru şi se completează la semn cu apă bidistilată. Soluţiile conţin 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 şi 2,0 

µg formaldehidă / cm
3
 . 

BULETIN DE ANALIZĂ NOXE CHIMICE INDUSTRIALE Nr. GC – 27  

2. Presă 

3.Maşină de şlefuit 

Amoniac  

Formaldehidă pC 

Amoniac  

Pulberi de lemn 

      1,00 

      8,70 

      0,78 

     11,66 

15,00 

1,20 

15,00 

10,00 

 

         - 

C. Secţia III 

1. Cabina 1 Acetonă 

Metiletilcetonă 

     11,47 

       9,57 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

2. Cabina 2 Acetonă 

Metiletilcetonă 

      12,46 

      10,64 

200,00 

200,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

Loc de muncă Noxa Cantitatea 

(mg/m
3
) 

Cantitatea max. 

admisibilă(mg/m
3
) 

Observaţii 

A. Secţia I - Finisaj-lăcuire 

1. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă  

Toluen  

n - butanol 

    43,93 

    43,68 

      5,26 

     29,95 

200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

Se lucra în cele 3 

cabine 

2. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă 

Toluen  

    34,07 

    33,09 

     6,76 

200,00 

200,00 

100,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 
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n - butanol     20,39 100,00 

3. Cabina Acetonă 

Metiletilcetonă 

Toluen  

n - butanol 

40,69 

23,16 

2,70 

34,44 

200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

Pulverizare lac în 

spaţiu închis – 

proces 

automatizat 

B. Secţia I - Băiţuire 

4. Masa de aplicare 

manuală baiţ 

5. Masa de aplicare 

manuală baiţ bitum 

Acetonă 

Metiletilcetonă 

Toluen  

n – butanol 

Hidrocarburi 

alifatice(Wite sprit) 

16,73 

28,79 

2,85 

22,46 

111,95 

200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

700,00 

Interferenţe cu 

solvenţi din zone 

învecinate 

Punctele 4 şi 5 

sunt zone 

învecinate 

C. Secţia I – Prese 

1. Presă 

-la ieşirea din presă 

2. Presă 

-la ieşirea din presă 

3.Maşină de şlefuit 

Formaldehidă pC 

--------------------- 

Formaldehidă pC 

--------------------- 

Pulberi de lemn 

1,67 

16,83 

1,42 

8,16 

8,75 

1,20 

 

1,20 

 

10,00 

 

 

         - 

C. Secţia III 

1. Cabina 1 Acetonă 

Metiletilcetonă 

Toluen 

 n - butanol 

28,69 

58,24 

8,64 

35,94 

200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 

2. Cabina 2 Acetonă 

Metiletilcetonă 

Toluen  

n - butanol 

23,01 

54,27 

6,01 

47,93 

200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

Pulverizare lac cu 

pistolul 
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     După adăugarea acidului sulfuric, se lasă să se răcească la temperatura camerei  şi 

după o oră se măsoară absorbţia fiecărei soluţii la lungimea de undă de 580 nm în cuva de 1 

cm, drum optic faţă de martor. Cu valorile extincţiilor obţinute se trasează curba de etalonare, 

înscriind pe abscisă concentraţiile, iar pe abscisă extincţiile. 

 Calcul :     mg formaldehidă / m
3
 = (C

 
 
. 
 a) : (4 – V),  unde : 

    C = µg formaldehidă dozată în cei 4 cm 
3 

corespunzător alicotei analitice ; 

     a = volumul în cm 
3 

a soluţiei absorbante în care s-a făcut recoltarea aerului ; 

     4 = volumul în cm 
3 

al alicotului analizat ; 

    V = volumul de aer recoltat în dm 
3
. 

   V. Rezultate şi interpretare  

  1. Examinarea electroencefalografică (EEG)  s-a făcut pe grupe de vechime de 10-14 

ani / 15-19 / 20-24 s-a evidenţiat o iradiere la grupele de 10-14 ani şi 20-24 ani (din sectorul 

de băiţuire, iar la finisori iradierea era prezentă la aceleaşi grupe). 

    Interpretare: Băiţuitorii sunt mai afectaţi, la care se adaugă şi o încărcătură psihică 

conflictuală. 

 2. Potenţialele evocate vizual (PEV) presupun examinarea fiecărui ochi în parte şi se 

măsoară anumite intervale  P 100 - N 140. Afectarea nervului optic s-a evidenţiat la tâmplari 

şi băiţuitori cu modificări specifice neuropatiei optice (fig. 1). 

 
Fig. 1. Latența undei P 100. Diferența procentuală stânga-dreapta 

 

 3. La examinarea audiometrică, iniţial s-au calculat pierderea auditivă medie  şi s-au 

făcut corecţii prezbiacuzie (scăderea auzului în limite normale după vârsta de 45 ani). La 

rezultatele obţinute se aplică o corecţie şi dacă se depăşesc valorile de prezbiacuzie, se poate 

diagnostica hipoacuzia sau surditatea. 

    Astfel, la băiţuitori, au fost cazuri de 43,11 % cu modificări căci aceştia  lucrează cu 

acetonă, acetat de butil, White sprit (hidrocarburi alifatice), amoniac şi coloranţi de anilină, 

rezultând un cumul de noxe. 
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 La finisori, modificările audio au fost de doar 15.38 %, întrucât se utilizează 

echipamente şi se respectă normele de protecţia munci (poartă antifoane şi se asigură o bună 

ventilaţie ). 

    La tâmplari, 2/3 din efectiv înregistrează modificări audiometrice, aici fiind un  

cumul de noxe şi surse de poluare fonică în apropiere.  

    4. Electroneuromiograma (ENMG) măsoară vitezele de conducere motorie și de 

conducere senzitivă prin tehnica reflexului H (Hofman) cu stimuli electrici pe nervi periferici, 

dar şi excitabilitatea neuromusculară. 

    Diagnosticul de polineuropatie motorie se evidenţiază în cazul de afectare a fibrelor 

motorii sau a vitezei de conducere motorie. La lotul I (băiţuitori) s-au găsit modificări de 11% 

la grupele de vechime mică, iar la lotul IV de tâmplari, 50% modificări de tipul 

polineuropatie motorie. 

   Polineuropatia senzitivă afectează fibrele senzitive și e evidenţiată prin scăderea 

vitezei de conducere senzitivă. La lotul I, grupa de vechime mică avea 38,8 % modificări, iar 

la lotul III de tâmplari, 0 % modificări.  

    Polineuropatia mixtă (senzitivo- motorie) cu afectarea ambelor viteze de conducere a 

identificat modificări la lotul I la toate grupele de vechime, iar la tâmplari 0%.  

VI. Concluzii  

 - Afectarea sistemului nervos periferic (identificată cu metoda ENMG) este mai 

frecventă decât afectarea sistemului nervos central (SNC), acesta fiind protejat de sistemul de 

bariere hemato-encefalică şi nazo-encefalică care barează trecerea noxelor spre creier. Acest 

aspect este mai evidenţiat la lotul I (băiţuitori), deşi este întâlnit şi la alte loturi cu 

neurotoxicitate, iar în cazul lotului III - tapiţeri se explică prin acţiunea concomitentă a 

zgomotului şi trepidaţiilor. 

 - Investigaţiile descrise sunt utile în diagnosticarea precoce a unor maladii 

profesionale şi în diferenţierea acestora de bolile neuropsihice cu altă etiologie. 

 - Diferenţele înregistrate între categoriile de muncitori din aceeaşi întreprindere -  deşi 

nu în toate cazurile semnificative statistic - sunt demne de luat în considerare, atunci când nu 

se poate identifica un aşa-zis lot martor pentru o perioadă îndelungată inerentă bolilor 

profesionale. 

 - Absenţa sau utilizarea necorespunzătoare a echipamentului de protecţie conduce la 

creşterea absorbţiei toxicelor şi la amplificarea efectelor factorilor neorotoxici. 

 - Influenţa noxelor volatile în patologia profesională şi expunerea repetată la solvenţii 

organici prezintă importanţă la diagnosticarea corectă, în terapeutica şi prevenţia medicală, 

dar şi pentru modificarea atitudinii societăţii în domeniului protecţiei mediului.  

 - Se impune adaptarea normelor legale la impactul unui ansamblu divers de noxe 

neurotoxice. 

 - Complexitatea interacţiunii noxe – organism şi a formelor de manifestare  în 

patologia profesională implică o bună colaborare multidisciplinară, dar şi a factorilor sociali 

responsabili. 
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 Rezumat: Elementele geografice ale orizontului local se regăsesc sub diverse forme şi 

abordări în programa de geografie din ciclul gimnazial şi liceal, dar în special, la nivelul clasei a V a. 

Articolul de față prezintă modalitățile de aplicare la clasa a acestor cunostinte. 

Cuvinte cheie: resursele de apă, Municipiului Iaşi, clasa a V a, didactică 

 

 Abstract. Geographical elements of the local horizon can be found under various forms and 

approaches in the Geography syllabus of the secondary cycle and high school, but in particular at the 

5
th
 grade. The article presents methods for the application of such knowledge at the class. 

Key words: water resources, Iași municipality, the 5
th
 grade, didactics 

 

 

 Analiza resurselor de apă ale Municipiului Iaşi este o temă generoasă, complexă ce 

oferă elevilor, în mod secvenţial, în funcţie de programa şcolară, informaţii şi date despre 

aşezarea geografică şi limitele municipiului, condiţiile fizico-geografice ale acestuia, 

resursele de apă ale municipiului, istoricul alimentării cu apă potabilă a municipiului, sursele 

de apă potabilă, caracteristici fizico-chimice şi microbiologice ale apei potabile realizate de 

instituţiile abilitate, diferenţierea şi evoluţia teritorială a calităţii apei potabile pe teritoriul 

municipiului, precum şi impactul calităţii apei potabile asupra populaţiei.  

 Deoarece detaliile despre aşezarea geografică şi limitele municipiului Iaşi, respectiv 

caracteristicile fizico-geografice sunt absolut necesare pentru a identifica particularităţile 

orizontului local, o astfel de tematică este utilă în ciclul de învăţământ gimnazial, îndeosebi la 

nivelul clasei a V a, care, în cadrul programei şcolare, are prevăzut la finalul fiecărei unităţi 

de învăţare din partea de geografie fizică una-două teme referitoare la orizontul local. 

 Din punct de vedere metodico-didactic localizarea teritoriului se realizează în cadrul 

unităţii de învăţare ,,Pământul ca planetă‟‟, la conţinuturile privind ,,Harta geografică’’ şi 

,,Reprezentarea orizontului local”. Noţiunile vizate respectă gradul de generalitate şi 

sistematizare a informaţiilor în sens gradual, de la general la particular, de la abstract la 

                                                           
33
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concret prin metode specifice de predare-învăţare-evaluare, folosind informaţiile generale 

pentru particularizarea pe orizontul local- al municipiului Iaşi. 

 Elementele hărţii geografice sunt identificate şi explicate pe harta municipiului, 

calculându-se corespondenţa scării de proporţie şi suprafaţa din teren, localizarea cartierului 

şi a unităţii de învăţământ cu ajutorul punctelor cardinale şi a coordonatelor geografice, 

distanţa dintre anumite zone/cartiere/instituţii ale municipiului, lungimea unor artere de 

circulaţie, a unor elemente hidrografice, precum şi corectitudinea întocmirii unor hărţi. 

Observarea sistematică, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea şi modelarea 

sunt metode utile, interesante şi eficiente în cadrul activităţilor practice cu elevii, desfăşurate 

frontal sau pe grupe de lucru, în sala de clasă sau cabinetul de geografie. 

 În unitatea de învăţare ,,Relieful Pământului‟‟, pentru conţinutul ,,Relieful orizontului 

local‟‟, informaţiile generale acumulate sunt folosite în definirea reliefului, identificarea 

culorilor convenţionale pe hărţi la diferite scări, cu explicaţiile aferente, prin localizarea 

geografică a României pe harta politică şi fizică a lumii, pe harta Europei, a graniţelor ţării 

noastre, a Municipiului Iaşi pe harta României, a unităţii de relief în care se încadrează, a 

tipului de relief corespunzător, a colinelor municipiului, a enumerării altitudinii minime şi 

maxime, precum şi a unor procese geomorfologice specifice cum sunt alunecările de teren.  

Lecţiile bazate pe activitate practică, frontal sau pe echipe, desfăşurate în sala de clasă, 

cabinetul de geografie sau aprofundată printr-o aplicaţie practică, drumeţie în afara 

programului şcolar, în lunca Bahluiului sau pe Dealul Repedea pot avea caracter 

interdisciplinar, elevii devenind mult mai receptivi.  

 În unitatea de învăţare ,,Atmosfera – caracteristici generale‟‟, pentru conţinutul 

,,Vremea şi clima orizontului local şi apropiat‟‟, folosind noţiunile teoretice referitoare la 

atmosferă, climă, vreme, zonele şi tipurile de climă de pe glob, încadrarea României în zona 

şi tipul de climă al Europei, încadrarea Municipiului Iaşi în tipul de climă temperat- 

continental, elevii realizează prin aplicaţii practice, cu mijloace simple, prin investigare 

ştiinţifică şi didactică legături între elementele meteorologice generale şi cele particulare: 

radiaţia solară, temperatura, precipitaţiile, direcţia vântului prin întocmirea unui buletin 

meteorologic pentru o perioadă de 3-7 zile pentru Municipiul Iaşi sau comparativ cu un alt 

municipiu din zonă montană sau de câmpie pentru a identifica asemănări şi deosebiri 

climatice şi meteorologice. Această fişă de observare este element component al portofoliului 

elevului şi completează materialele suplimentare de lucru. 

  În unitatea de învăţare ,, Hidrosfera‟‟ la conţinuturile ,, Râuri şi lacuri‟‟ şi ,,Elemente 

de hidrografie a orizontului local„‟, se definesc noţiunile de hidrosferă, râu, pârâu, afluent, 

confluenţă, bazin hidrografic, se identifică particularităţile, se numesc  râuri şi lacuri de pe 

teritoriul municipiului, se localizează pe hărţi ale municipiului sau în teren atât în lecţiile de 

predare-învăţare, cât şi de evaluare, prin muncă independentă şi studiu individual, prin 

observare sistematică şi studiu de caz.  

 De asemenea, conţinuturile pot avea tentă interdisciplinară cu chimia sau biologia prin 

identificarea unor proprietăţi necorespunzătoare a elementelor hidrografice din orizontul local 

cum ar fi: modificarea particularităţilor chimice şi biologice, prezenţa poluării, impactul 

asupra populaţiei prin fenomene de risc, influenţa antropică, aspecte ce pot fi concretizate 

prin intermediul activităţilor extracurriculare, a celor de cerc de geografie sau transdisciplinar 

a celor de la centrele de excelenţă pentru elevii capabili de performanţă. În acest caz 
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activitatea practică are rolul esenţial, iar principiile de interdependenţă a teoriei cu practica, a 

sistematizării, cauzalităţii şi integrării funcţionale sunt vizibile. 

  În cadrul unităţii de învăţare trebuie precizat faptul că resursele de apă ale 

municipiului sunt total diferite de sursele de apă potabilă, iar acest aspect poate fi continuat 

printr-o lecţie interdisciplinară geografie-chimie, evidenţiindu-se atât aspectele teoretice 

sţiinţifice specifice geografiei, cât şi cele din domeniul chimiei, recurgând chiar la analize 

chimice simple cum ar fi: duritate, pH şi completând explicaţiile prin justificarea prezenţei 

calcarului pe vasele cu apă, a gustului de clor, a unor culori neadecvate a apei potabile. 

Caracterul interdisciplinar poate fi realizat prin legătura cu biologia prin identificarea 

tipurilor de organisme vegetale şi animale specifice hidrografiei locale, locul şi rolul 

ecosistemelor acvatice în mediul geografic, dar şi în geosistem, implicaţiile pro şi contra ale  

factorilor socio-economici şi al celui antropic. 

 De asemenea, pentru a caracteriza resursele de apă ale municipiului se pot realiza 

drumeţii, expediţii şi vizite în teren în anumite perioade la Ciric, la ApaVital, la Staţia de 

tratare a apei Chiriţa prin colaborare cu anumite instituţii, în vederea aprofundării, 

consolidării şi evaluării unor elemente de orizont local, dar şi pentru completarea unor 

chestionare cu întrebări scurte de către elevi prin interogarea populaţiei privind starea 

resurselor de apă ale municipiului. 

 În unitatea de învăţare ,,Biosfera”, în cadrul conţinuturilor privind ,,Biosfera –  

caracteristici generale”, ,,Domeniile de viaţă ale Terrei”, ,,Conservarea biosferei”, 

,,Vegetaţia şi animalele din orizontul local şi apropiat” realizarea sensului în cadrul acestor 

conţinuturi presupune interdisciplinaritate cu biologia, pornind de la particular la general 

pentru a învăţa prin descoperire şi explorare, pe bază de întrebări lacunare sau ghicitori în 

vederea identificării elementelor cheie din cadrul capitolului. Prin inter- şi 

transdisciplinaritate se definesc termenii esenţiali, se exemplifică domeniile de viaţă ale 

globului, se realizează corespondenţa dintre zonele de climă şi cele de vegetaţie şi faună, se 

identifică plante şi animale din cadrul municipiului, respectiv din ecosistemele terestre ale 

pădurii, pajiştii şi din cele acvatice ale lacurilor Ciric I, Ciric II, Aroneanu, Ezăreni, ale 

râurilor Bahlui, Nicolina, precum şi influenţa factorilor externi asupra elementelor de floră şi 

faună. De asemenea, pe baza experienţei dobândite de către elevi, aceştia pot întocmi fişe de 

observaţie privind prezenţa unor specii în ecosistemele municipiului, caracterizarea unor 

specii şi modalităţile de protejare a acestora sub forma unui decalog intitulat ,,Aşa nu!” ce 

reprezintă piesă de portofoliu sau componentă a unui proiect mai amplu. 

 În unitatea de învăţare ,,Resursele naturale” pentru conţinutul ,,Resursele naturale: 

caracterizare generală” se vizează definirea termenului de resursă, clasificarea lor şi 

componentele fiecărei categorii prin conversaţie, observare sistematică, exerciţiu, 

problematizare în lecţie de predare- învăţare, consolidare sau evaluare, fie de la general la 

particular, fie de la concret la abstract pentru a include resursele hidrosferei, respectiv 

resursele municipiului în cadrul temei generale şi a justifica prezenţa unor resurse într-un 

anumit teritoriu, zonă, localitate şi importanţa acestora ca şi condiţie pentru factorii fizico- 

geografici cât şi pentru celelalte ramuri ale economiei. Pentru resursele hidrosferei elevii pot 

rezolva sub forma unor fişe tematice completate individual în clasă sau acasă sau pe echipe 

resursele de apă ale municipiului, prin specificarea unui râu, a unui lac, a două întrebuinţări 

ale acestora, trei utilizări ale apelor, doi factori de poluare.  
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 În unitatea de învăţare ,,Activitățile economice” pentru conţinutul ,,Căile de 

comunicație” folosind metode clasice şi moderne în lecţii de predare-învăţare, consolidare 

sau evaluare, având ca şi competenţe dobândite anterior pe cele specifice unităţii de învăţare 

se identifică tipurile de transporturi din Municipiul Iaşi, absenţa unor categorii, respectiv a 

celor fluviale şi maritime, avantajele şi dezavantajele lor, precum şi posibilitatea amenajării 

unor artere hidrografice în scop turistic. Un alt conţinut ce poate fi bazat pe informaţii 

generate de condiţii fizico-geografice este cel referitor la turism, care poate include şi 

observaţii din cadrul municipiului, categorii, aspecte pozitive şi negative ale turismului, 

respectiv rolul unor obiective turistice naturale sau antropice asupra populaţiei. În cadrul 

lecţiei privind ,,Activităţi economice în localitatea natală şi în orizontul apropiat‟‟, se face 

referire la tipurile de activităţi ce se desfăşoară în cadrul municipiului, precum şi la nevoile 

condiţiilor de desfăşurare a acestora, respectiv utilitatea şi utilizarea resurselor de apă ale 

acestuia.  

 Indiferent de conţinuturi, totul depinde de creativitatea cadrului didactic, de tactul 

pedagogic, de stilul de predare, de particularităţile colectivului de elevi, de caracterul 

interdisciplinar al lecţiilor pentru a determina o receptivitate adecvată din partea elevilor şi a 

fi posibil transferul de cunoştinţe în contexte variate. 

 De asemenea, ca modalităţi elaborate de lucru se pot realiza materiale în mod succesiv 

cu elevii, în funcţie de parcurgerea programei şcolare pentru caracterizarea complexă a 

unităţii Podişului Moldovei, cu suportul cartografic corespunzător, cu fiecare unitate de 

învăţare completând informaţiile adecvate finalitatea fiind cea de a deţine o imagine de 

ansamblu asupra particularităţilor geografice ale unităţii Podişului Moldovei, respectiv a 

Municipiului. 

 La nivel gimnazial, dacă la clasa a V a este aplicat un curriculum extins, conţinuturile 

vizate se proiectează în funcţie de specificul clasei, al particularităţilor de vârstă ale elevilor, 

iar diversitatea metodelor, procedeelor şi a mijloacelor de învăţământ este mult mai extinsă. 

În cazul unui curriculum la decizia şcolii, conţinuturile programei şcolare de geografie, 

respectiv ale orizontului local, pot fi aprofundate şi detaliate prin intermediul unor programe 

şcolare de opţional: ,,Geografia Municipiului Iaşi”, ,,Geografia orizontului local”, 

,,Geografie locală”, ,,Orizontul geografic local”, ,,Geoinformatică”, ,,Geografia la 

superlativ”. 

 Ţinând cont de aceste elemente menţionate, investigarea ştiinţifică a unor aspecte 

geografice din orizontul local constituie o activitate foarte importantă şi utilă pentru legarea 

învăţării teoretice de cea practică, pentru formarea unui spirit ştiinţific la elevi. Elevii pot fi 

antrenaţi în cunoaşterea orizontului local prin realizarea fişelor, dicţionarelor geografice sau 

pentru întocmirea unor situaţii statistice, chestionare de impact în rândul populaţiei.. 

 Ca forme de organizare se impune realizarea unor „teme”, a unor „proiecte”, 

portofolii, lucrări practice de către elevi sub îndrumarea profesorului sau a unor referate pe 

probleme aplicative, concrete, ce pot fi prezentate la sesiuni şi comunicări ştiinţifice, la 

concursuri şcolare pe disciplină sau interdisciplinare.  

 Cercetarea geografică concretă a orizontului local reprezintă cea mai aplicativă latură 

a învăţării geografiei şi totodată o sinteză a tuturor deprinderilor practice dobândite de către 

elevi.  
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 În vederea sporirii caracterului aplicativ al cunoştinţelor, a legăturii mai strânse a 

acestora de practică şi a realizării unei învăţări active temeinice este necesar să se acorde o 

pondere însemnată activităţilor practice, din clasă sau din orizontul local, temelor de 

activitate independentă sugerate elevilor şi în general tuturor sarcinilor didactice care 

stimulează motivaţia de învăţare, toate acestea fiind o completare şi interdependenţă a tuturor 

elementelor ce vizează predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor geografice. 
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Activități educative de cunoaștere și protecție a mediului, pentru ciclul 

primar de învățământ / 

Educational activities for environmental protection and research, in  

primary school 
 

 

Creţu Cristina
34

 

 

 
Rezumat. În ciclul primar se pot desfășura activități de cunoaștere și protecție a mediului atât 

în cadrul lecțiilor propriu-zise, cât și în manieră extracurriculară. În această lucrare, intenția este de a 

exemplifica modalitățile prin care astfel de activități se pot realiza prin a doua modalitate, care include 

proiecte educative, excursii, activități realizate în cadrul, dar și în afara spațiului școlii. Prin exemplele 

aduse, scopul este de a prezenta colegilor profesori idei de realizare și posibilitățile pe care le oferă 

cadrul local și regional. 

Cuvinte – cheie: educație pentru mediu, activități practice, protecția mediului 

 

 

Abstract. In primary school there is the possibility to develop activities of environmental 

protection and research both within the proper lessons and in extracurricular manner. În this work, the 

intention is to illustrate the way such activities can be achieved by the second mean, including 

educational projects, trips, activities performed within, but also outside the school. By examples 

brought forward, the goal is to present to the fellow teachers the ideas and  the opportunities the local 

and regional environment can provide. 

Key words: environmental education, practical activities, environmental protection 

 
 

 Consideraţii generale introductive
35

  
În prezent, la ciclul primar de învățământ, conținuturile aferente cunoașterii și 

protecției mediului sunt distribuite cu precădere în programa școlară a disciplinelor 

Matematică și explorarea mediului, pentru clasele pregătitoare, I și a II-a, și Științele naturii, 

pentru clasele a II-a și a IV-a. Începând cu 2013, matematica și elementele de cunoaștere a 

mediului, pentru primii trei ani de studiu, se tratează în manieră integrată, după cum foarte 

bine se exemplifică în programa școlară la secvența de sugestii metodologice
36

. Conform 

aceluiași document
37

,  conținuturile despre mediu se cicumscriu unor discipline precum 

botanica, anatomia, zoologia, geografia, fizica. Aceleași discipline constituie și baza 

                                                           
34

 Profesor dr. la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Bârsănescu” din Iaşi, Strada Zugravi 12 A, e-mail: 

crecri2002@yahoo.com. 
35

 Prezenta lucrare a fost prezentată la a XI-a ediție a Simpozionului Internațional Present Environment and 

Sustainable Development, 3-5 iunie 2016, Iași, organizat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie, la secțiunea Educație pentru mediu/Environmental Education. 
36

 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru 

învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a.  Anexa nr. 2: Programa şcolară pentru 

disciplina Matematică şi explorarea mediului. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, 2013, 27-

32. 
37

Ibidem, 25-26. 
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conținuturilor de clasele a III-a și a IV-a
38

, care preiau elementele de bază din anii anteriori și 

le completează cu alte date accesibile vârstei copilului de 9-10 ani. Astfel, în clasa a IV-a, 

selectând subtitlurile din programa școlară, elevii învață despre ,,Cicluri de viață în lumea 

vie/Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață/Omul – menținerea stării de 

sănătate/Pământul în Sistemul Solar/Mărturii ale vieții din trecut/Influența omului asupra 

mediului de viață/Corpuri-proprietăți/Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și 

materialelor/Energie-surse și efecte/Curent electric. Lumină”
39

. 

 Tipuri de activități 

Enumerarea realizată în pasajul anterior este menită a crea o imagine generală asupra 

conținuturilor studiate la lecțiile propriu-zise, pentru a avea o idee asupra tematicii 

activităților extracurriculare, care, deși sunt diferite de programa școlară, se realizează în 

acord cu aceasta, cu obiective auxiliare, pentru completarea  cunoștințelor și competențelor 

copiilor. Activitățile educative de cunoaștere și protecție a mediului, pentru ciclul primar de 

învățământ, propuse aici, au caracter practic-aplicativ și sunt de două categorii: activităţi 

desfăşurate la clasă, conform programei şcolare şi cu sprijinul manualului, pe de o parte, iar 

pe de altă parte,  activități care au caracter extracurricular şi care se realizează cu materiale de 

sprijin diverse, selectate în funcţie de scopul urmărit. Caracteristicile primei categorii sunt:  

se regăsesc în conţinuturile mai multor discipline şcolare, se efectuează în manieră integrată, 

se desfăşoară preponderent în sala de clasă, iar în funcţie de condiţii, şi în afara acesteia, au 

caracter îndeosebi teoretic, dar dacă accesul la materiale este facil, şi practic. Cele din a doua 

categorie  se desfăşoară ca parte a unor proiecte şcolare, depind în totalitate de finanţare 

externă se desfășoară cu participarea colectivul întregii clase, se desfăşoară fie în şcoală, fie 

în afara unităţii şcolare, independent de programul obişnuit. Exemplele alese prezintă 

activităţi  desfăşurate de către autoarea prezentării, în ultimii ani, cu trei generaţii diferite de 

elevi. 

Pentru prima categorie de activități enumerăm: plantarea unor bulbi de lalele în 

grădina școlii, cu rezultate vizibile primăvara (Fig. 3) și însămânțarea gazonului, care s-a 

realizat tot în incinta unității școlare
40

, ambele acțiuni având suport din partea 

departamentului administrativ al instituției, realizarea de corpuri cerești din hârtie, plantarea 

de boabe de fasole, semințe de porumb și de floarea-soarelui în recipiente mici, în clasă, cu 

scopul realizării unui colț verde, intitulat ,,Grădina din clasă” (Fig. 2), îngrijirea unor copaci 

din grădina școlii, de Ziua Pământului, realizarea unor machete pe suport de polistiren, cu 

titlul ,,Anotimpuri” și valorifiarea lor într-o expoziție-concurs la care au votat cadrele 

didactice ale școlii, realizarea de desene pe asfalt cu teme din natură, realizarea de obiecte 

decorative, tratate artistic, din obiecte de plastic. 

Din a doua categorie de activități amintim: participarea la expoziția cu jucării realizate 

din fructe și legume, desfășurată la ediția din 2011 a Târgului Agralim
41

 (Fig. 4), participarea 

în anul școlar 2012-2013 la proiectul educațional realizat de Eco-Rom Ambalaje, care a 

constat în familiarizarea elevilor cu procesul de colectare selectivă și de reciclare a deșeurilor 

                                                           
38

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru 

învăţământ primar, clasele a III-a și a IV-a. Anexa nr. 2: Programa şcolară pentru disciplina Științele naturii, 

clasele a III-a – a IV-a (Grup de lucru: Traian Șăitan et alii), Bucureşti, 2014, 10-11. 
39

Ibidem, 10-11. 
40

 Detalieri la CREȚU, Cristina, Activități practice de explorare a mediului, la ciclul primar de învățământ, în 

Culorile cuvintelor, nr. 9, 2017, Editura StudIs, Iași (sub tipar). Revista Culorile cuvintelor aparține Școlii 

Gimnaziale ,,Ștefan Bârsănescu” din Iași. 
41

 Despre prezentarea târgului, vezi http://www.agri-events.ro/agralim/despre-eveniment/prezentare/.  
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de ambalaje, pentru clasele a III-a
42

, participarea la un concurs de slogane organizat la nivelul 

școlii, cu ocazia Zilei Pământului, realizarea unei vizite la Fundația Izvor - Parcul ,,Arca lui 

Noe”
43

, unde copiii au avut contact direct cu plante și cu animale domestice, participarea la 

proiectul extracurricular ,,Comunitatea mea”, propus și susținut conceptual și material de 

Junior Achievement Romania
44

, în anul școlar 2012-2013, vizită la Planetariul Universității 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași
45

, realizarea unui proiect tematic interdisciplinar cu titlul 

,,Bradul”, realizarea de pictură pe pânză cu temă florală (Fig. 1), realizarea de aranjamente 

florale de tip ikebana (Fig. 5), participarea la o acțiune de comprimare a sticlelor din plastic
46

, 

în vederea reciclării mai ușoare (Fig. 6), realizarea de experimente științifice simple, 

realizarea de întâlniri și vizite la instituții care se ocupă cu intervențiile în cazuri de urgență, 

cum ar fi Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași
47

, realizarea sloganului 

,,Reciclând, protejezi!”
48

, în cadrul Proiectul ,,Fii responsabil azi pentru mâine!”  

din CAEJ 2016
49

, vizitarea unei spălătorii ecologice,  participare la Campania „Baterel si 

Lumea NON-E”, desfășurată de Sistemul National de Reciclare a Bateriilor
50

, realizarea de 

excursii multiple care valorifică obiectivele turistice ale orașului Iași și ale regiunii, dar și 

vizite la firme ieșene care preiau diverse materii prime transformându-le în produse finite, 

elevii avâd oportunitatea de a vedea procesul tehnologic. Unele activități enumerate mai sus 

au și o trăsătură interdisciplinară care rezidă îndeosebi din împletirea obiectivelor științifice 

cu cele din domeniul artistic al artelor plastice. O altă posibilitate de realizare a 

interdisciplinarității în plan artistic, dar pe componenta literară, este cea realizării 

compunerilor literare care au conținut geografic, după studierea unei teme științifice
51

 .  

  
Fig. 1. Plante – abordare interdisciplinară, ştiinţele 

naturii și arte; pictură pe pânză 

Fig. 2. ,,Grădina din clasă'' – activitate de însămânţare şi 

observare a dezvoltării plantelor
52
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 Despre Ecorom ambalaje, vezi http://ecoromambalaje.ro/. 
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 Despre Fundația Izvor – Parcul ,,Arca lui Noe”, vezi http://fundatia-izvor.ro/parcul.php. 
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Fig. 3. Plantarea de lalele în grădina şcolii

53
 

 

Fig. 4. Produsele de la Târgul Agralim  2011– Concurs 

de creativitate (fructe și legume combinate sub formă de 

animale) 

 

  
Fig. 5. Ikebana Fig. 6. Comprimarea sticlelor din plastic 

 

Consideraţii finale 

Scopul prezentării acestor activități este de a sugera colegilor profesori idei de 

realizare a obiectivelor activităților extracurriculare  conectate cu dezvoltarea orizontului de 

cunoștințe despre mediu și cu formarea atitudinii pozitive în relația cu mediul.  Desigur că 

multe dintre sugestiile de aici sunt deja cunoscute și aplicate de mult timp, dar, cu siguranță, 

unele reprezintă elemente de noutate ce pot fi preluate integral sau adaptate după specificul 

colectivului de elevi la care se lucrează. 
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Importanța utilizării suporturilor cartografice în procesul paideutic 

Studiu de caz: învățământul primar
54

/ 

The importance of using cartographic supports in the paideutics 

process. Case Study: primary education
1 

 

 

Damian Nicolae
 55

, Decuseară Evelina 
56

 

 

 

Rezumat. Acest studiu prezintă modalități de utilizare a suporturilor cartografice pentru 

predarea geografiei în învățământul primar. Abordarea noastră a urmărit modalitatea de percepție și 

de integrare a suporturilor catografice în predarea geografiei în învățământul primar, fară a face o 

analiză teoretică. În acest sens, aplicarea chestionarelor și interpretarea rezultatelor ne-a permis o 

analiză a tematicii în cauză. De asemenea, tema generală ne-a permis și oferirea unor exemple 

teoretice și concrete. Abordarea noastră nu este una exhaustivă, iar acest studiu poate fi continuat și pe 

viitor. 

Cuvinte cheie: mijloace de predare, abilități de predare. 

 

Abstract: The study published with this litle contemplates the use of cartographic supports 

for teaching geography in elementary school. Our approach targeted the mode of perception, 

integration of cartographic supports in teaching geography at primary education level without 

focusing predominantly on the theoretic field. In this regard the administration of questionnaires and 

their analysis gives us a limited situation on the topic in question. Also, the overall theme allows us to 

give concrete and theoretical examples. We leave the possibility of continuing this study, our 

approach not being an exhaustive one. 

Key words: teaching means, teaching skillls  

 

 

 

    Geografia propune dobândirea de către elevi a unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi 

deprinderi specifice fiecărei vârste. În perceperea obiectelor şi fenomenelor din natură pot 

apărea distorsiuni, acestea putând fi preîntâmpinɑte şi  rezvolvate prin folosireɑ mijloɑcelor 

de învăţământ. Dintre acestea, suporturile cartografice intervin direct în  procesul paideutic 

sprijinind eforturile  de predɑre ɑle învăţătorului, pe canalul de comunicare directă (verbală). 

Învăţătorului trebuie să abordeze un mod de predare  ɑdecvɑt nivelului de evoluţie 

psihopedagogică a elevilor, de cunoɑştereɑ noţiunilor ştiinţifice de sorginte geografică. 
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în învățământul primar”, în Geis, vol.XX, Ed. Casa Corpului Didactic, Deva, p.157- 160; Materialul a fost 

prezentat la Simpozionul Național ,,Geografia în Școală”, ed. a XI-a, cu tema: ,,Paradigme în geografia 

românească”, desfășurat la Călan – Hunedoara, însă spațiul editorial nu a permis publicarea in extenso fapt 

pentru care facem această reparație editorială publicându-l în revista ,,Repere Geografice” .  
55
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Cunoɑştereɑ pɑrticulɑrităţilor psihopedagogice  ɑle copiilor de către învăţător  este 

foɑrte importantă, deoɑrece acestea incumbă ɑsimilarea și dezvoltarea cognitivă, 

transpunerea în prɑctică, creɑrea şi cercetɑreɑ  în raport cu noile cunoştinţe. ,,E clasica 

dorință a transpunerii logicii științei în logica pedagogică” 
57

. ,,Harta este principalul 

mijloc de învățământ utilizat ȋn predarea și învățarea  geografiei”  
58

. Din acest motiv este 

necesar ca elevii să aibă cele mai complete noţiuni teoretice despre hartă;  este deosebit de 

important ca elevii să-şi formeze competenţa de a utiliza, de a citi harta, de a o interpreta, de 

a putea construi hărti empirice de tipul planul clasei, şcolii, orizontului local, hărți mintale
59

. 

Astfel de competenţe ȋi vor ajuta ȋn următorul ciclu de ȋnvăţământ - gimnazial. Ȋn clasa a IV-a 

elevii au contact cu primele suporturi cartografice: hărţi, planuri, atlase
60

, aerofotograme și 

imagini satelitare
61

 (de ex: imaginea Terrei din spațiul cosmic etc). Pentru suporturile 

cartografice complementare hărții (menționate anterior) este nevoie în aceiași măsură de 

aceleași competențe teoretice și practice însușite de către elevi ca în cazul hărții. 

Pentru a putea surprinde în mod direct gradul de valorizare a suporturilor cartografice 

în predarea noţiunilor de geografie pe segmental învăţământului primar, am aplicat un 

chestionar unui număr de 32 respondenţi. Dintre cele 32 cadre didactice, 29 sunt din mediul 

urban (Focşani-10, Adjud – 9), iar 13 din mediul rural (40.6%). Toate cadrele didactice sunt 

de specialitatea profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar sau învăţători. Am ales ca 

întrebările să fie exprimateate clar, astfel încât răspunsurile să fie închise. Am formulat 5 

aspecte de investigare, în unele cazuri din acestea derivând un alt subpunct. Răspunsurile, în 

anumite cazuri (la care ne aşteptam (De ex: Enumerarea unei competenţe generale…), au fost 

sensibil la fel, iar în unele cazuri răspunsurile au avut un grad mare de diversificare).  

Analiza întrebărilor din chestionarul aplicat cadrelor didactice 

                

 

 

                           

  
                                                           
57

 Cucoș, C., (1998), ”Educația mediator al științei și tehnicii în epoca contemporană”, în vol. Psihopedagogie 

pentru examenele de definitivare și grade didactice, p.21, Editura Polirom, Iași. 
58

 Dulamă, Maria Eliza, (2006), Harta în predarea geografiei – studii, cercetări, modele.  Editura Clusium, 

Cluj-Napoca. 
59

 Ibd, p. 76-85. 
60

 Ibd,p.23-24. 
61

 *** (1978), Topografie militară, p.207 – 267, Editura DTM, București. 

Mediul rural urban 

Nr. cadre didactice 19 13 

Procentaj % 51 % 41% 
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Primul aspect cercetat, a constat în cunoaşterea pecepţiei asupra importanţei 

geografiei în învăţământul primar (,,Cât de important este predarea geografiei în învăţământul 

primar şi de ce ?”). Toate cadrele didactice au răspuns la această întrebare, concluzia generală 

fiind că este importantă predarea geografiei în învăţământul primar. Cadrele didactic, nu s-a 

oprit la un singur argument, oferind minimum două. Multe dintre aceste argumente 

repetându-se sub formulări diferite. Doar 10 cadre (7 din mediul urban şi 3 din mediul rural) 

au argumentat importanţa geografiei printr-un singur exemplu. În alte cazuri argumentarea a 

fost foarte elaborată, iar importanţa geografiei, apreciată de la ,,foarte importantă” la 

,,importantă”. Iată, o astfel de argumentare detaliată: - ,,Geografia poate fi considerată 

,,mama tuturor ştiinţelor” deoarece solicită elevii să aplice componentele matematice în 

efectuarea unor măsurători, localizarea, colectarea de date; competenţe de comunicare (atât 

în limba maternă cât şi în limbi străine), noţiuni, concepte istorice; cunoaşterea vieţii şi a 

calităţii vieţii; ablităţi practice; competenţe tehnice şi de lucru cu mijloace informatizate; 

competenţe civice; iniţiativă şi antreprenoriat; exprimarea culturală.”  Redăm şi alte 

argument ale celor chestionați, dar și interpretarea noastră:  

1. să cunoască realitatea înconjurătoare (cu variantele: facilitează accesul elevului în 

universal realităţii înconjurătoare printr-un demers ştiinţific; susţine efortul pentru 

înţelegerea realităţii înconjurătoare); A fost cel mai întâlnit răspuns, cu diferite formulări. 

Concluzionăm că prima percepţie geografică a elevului în învăţământul primar o constiuie 

studiul orizontului local (egalizat cu realitatea înconjurătoare), aspect concretizat în primele 

teme de studiu ale geografiei, ce cuprind orientarea în spaţiu, planul clasei, al spaţiului 

geografic apropiat.  

-2. dezvoltarea spiritului de observaţie. Într-adevăr, geografia contribuie la 

dezvoltarea spiritului de observaţie, asupra mediului geografic, iar în cazul temei noastre de 

cercetare, învăţarea citirii suporturilor cartografice le măreşte spiritul de observaţie asupra 

realităţii. De asemenea, pentru alcătuirea planurilor cartografice simple, precum – planul 

clasei, al şcolii, a hărţilor mentale, e nevoie de observarea şi cunoaşterea realităţii geografice. 

3. formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu ( - cu varianta: atitudine de 

protejare, trezirea interesului faţă de mediul înconjurător; cu o altă variantă ce pleacă de la 

cunoaştere şi investigare, până la formarea unei atitudini: ,,…trezeşte interesul copilului de a 

cunoaşte direct, de a investiga şi de a înţelege – la nivel elementar – faptul geografic imediat, 

precum şi importanţa prezervării unui mediu favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate);  

3. cultivarea dorinţei de a cunoaşte (cu varianta: - cunoaşterea acţiunilor ce duc la 

degradarea mediului);  

4. pentru (cunoaşterea –n.n) frumuseţile (lor) ţării (cu o altă variantă –să recunoască/ 

cunoască (o altă variantă) bogăţiile şi frumuseţile ţării); Este adevărat că aspectele geografice 

referitoare la orizontul local, la spaţiul geografic al ţării noastre, sunt consistente ca tematici 

de studiu în economia programei pentru clasa a IV-a la disciplina geografie. Nu trebuie 

neglijate celalte teme, cu referire la continente şi oceane, dar mai ales la cunoaşterea hărţilor, 

deoarece harta sub orice formă, de orice tip este punctul de plecare în cunoaşterea geografică;   

5. educarea elevilor (cu variantele: pentru cunoaştinţele sale generale; lărgeşte 

nivelul de cunoştinţe); Geografia şi toate disciplinele de învăţământ contribuie la educarea 

elevilor, la formarea de atitudini şi deprinderi. 
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6. formarea deprinderilor de a citi şi interpreta hărţile, de a cerceta independent 

orizontul local (cu variantele: formarea unor noţiuni despre spaţiul în care trăiesc; dezvoltă 

interesul pentru interesul orizontul local); Orizontul local este o componentă geografică a 

cunoaşterii geografice. Primul contact cu suporturile cartografice îl constiuie realizarea 

planului clasei, al şcolii, fapt ce incumbă cunoaşterea orizontului apropiat. 

7. formarea şi educarea unei concepţii specifice despre lume şi viaţă; Cunoaşterea 

lumii globale a determinat elaborarea unor concepte specifice, iar acestea pot fi studiate prin 

citirea hărţilor şi altor suporturi cartografice (atlase, planşe cartografice, hărţi tematice 

însoţite de vignete sau fotografii şi note explicative etc).  

8. formarea unor abilităţi de orientare în spaţiu (cu variantele: dezvoltarea 

abilităţilor de localizare, de orientare în spaţiu; pentru a-i ajuta să se orienteze; să se 

orienteze în mediul apropiat); Este evident că orientarea în spaţiu se realizează cu ajutorul 

busolei, a stelei polare, turlelor bisericilor, muşchilor de pe copaci etc, însă un rol important îl 

are harta. 

9. formarea deprinderilor de realizare a unor reprezentări cartografice, de 

caracterizare a elementelor geografice de studiu; Elevii din învăţământul primar pot avea ca 

primă sarcină ce contribuie la formarea unei deprinderi de realizare a suporturilor cartografice 

drept temă de lucru schiţarea planului locuinţei. De asemenea, pot primi ca sarcină în excursii 

desenarea unei hărţi mentale. Această hartă mentală, există în memoria elevilor, însoţită de 

repere (semafoare, hotel, muzeu, statui etc), dar prin punerea sub formă scrisă este 

determinată formarea deprinderii amintite mai sus. O hartă mental poate fi asociată și cu alte 

aspecte ce vizează mirosurile (poluarea anumitor așezări prin actvitățile economice), gusturile 

(Festivaluri gastronomice), obiective cultural etc ce pot rămâne în memoria de lungă durată a 

copiilor. 

10. are un rol formativ, creând emoţii cu puternice influenţe în personalitatea 

elevilor; Cadrul didactic ce a oferit un astfel de argument a intuit o ,,altă faţă” a geografiei – 

aceasta determină trăiri deosebite, percepute în mod special vizual prin excursiile geografice. 

Realizarea unor hărţi, însoţite de fotografii și desene implică atingerea trăirilor estetice. 

Modul de a preda, nu doar la geografie ci la toate disciplinele influenţează personalitatea 

afectivă a elevilor, mai cu seamă în ciclul primar. 

11.  conştientizarea elevului asupra relaţiilor dintre societatea umană şi mediul ei de 

viaţă, interdependenţa fiind palpabilă, uşor de observat; Anterior, am discutat despre 

formarea spiritului de observaţie asupra realităţii. Nu poate trece neobservată interacţiunea 

om – mediul de viaţă, uşor de observat în realitate, însă elevul trebuie învăţat să o poată 

observa şi pe hartă. În acest sens, citirea hărţilor economice, a mai multor hărţii ale vegetaţiei 

ce surprind în timp despăduririle, a hărţilor aşezărilor ce surprind evoluţia acestora în 

detrimental mediului natural etc.   

12. ,,Foarte important! Ne iubim ţara, dar şi planeta – de aceea, e necesar să le 

cunoaşem; cu o altă variantă: pentru ca elevul să perceapă spaţiul geografic în care trăieşte, 

să recunoască elementele de bază ale geografiei în natură); În primul caz, dezvoltarea 

sentimentului de iubire faţă de ţară şi planetă se face de către învăţător plecând de la aspectele 

teoretice, de la prezentarea video/foto a frumuseţilor şi bogăţiilor ţării şi planetei. În al doilea 

caz, se pleacă de la conceptul – de la teoretic la practic, de la fenomenul geografic teoretic la 

recunoaşterea practică, de la apropiat la depărtat, adică de la percepţia orizontului local la 
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global – fenomenul geografic din acest orizont se regăseşte la nivel global, însă există şi 

diferenţieri. În predarea geografiei este o îmbinare de a studia, folosindu-se atât conceptele de 

la simplu la complex şi invers, cât şi de la practic la teoretic şi invers. Evident, harta şi 

atlasul, orice alt suport cartografic are rolul său în acest demers. 

13. pentru a ne lărgi orizontul şi exercitarea minţii lor şi pentru implicarea populaţiei 

în diferite activităţi ecologice; Este cazul să facem o precizare. Ecologia este ştiinţa ce 

studiază relalţia dintre biotop (mediul de viaţă) şi biocenoză (grupuri de vieţuitoare). S-a 

trecut la accepţiunea, la nivel global, aupra faptului că ecologismul reprezintă totalitatea 

acţiunilor pentru un mediu curat, sănătos, protecţia acestuia, a elementelor de faună şi 

vegetaţie etc. Elevii pot contribui prin voluntariat la activităţi de ecologizare – colectarea 

peturilor, altor deşeuri etc, apoi pe diverse hărţi pot fi trecute tipul de deşeu, cantitatea etc, 

aşa cum este cazul acţiunii ,, Let’s do it!” 

14. solicită elevii să aplice competenţele dobândite pe parcursul anilor şcolari; Este 

adevărat acest fapt, însă am observant şi putem concluziona că geografia formează propriile 

sale competenţe, iar harta determină formarea unei competenţe de bază a geografiei, aceea 

prin care relaţioneză cu realul geografic. 

15. aplicabilitatea cunoştinţelor dobândite la celelalte discipline şcolare; 

16. în lărgirea orizontului cultural – geografic; O exprimare interesantă. Elementele 

culturale specifice unui anumit spaţiu geografic formează un ,,orizont cultural – geografic” şi 

am observat că se grefează pe orizontul local. Cunoaşterea, prin intermediul hărţii au unor 

aspect ce ţin de turismul cultural – elemente de identitate pentru ţări, contribuie la achiziţia de 

cunoştinţe ce vor contribuie la realizarea unui plus valoric, cantitativ asupra conceptului de 

,,bagajul de cultură generală” . 

17. pornind de la orizontul local, îşi pot cunoaşte ţara, măcar în mod teoretic; 

Trebuie să nu rămânem la cunoaşterea doar teoretică. Excursia reprezintă un mod de a 

cunoaşte ţara în care trăim. Geografia de clasa a IV-a cuprinde însă, şi noţiuni asupra 

conceptului planetar. În condiţiile actuale, ale unui fenomen numit globalizare, cunoaşterea în 

mod direct, nemijlocit, a cât mai mult din Terra este un fapt normal. Pentru a şti la ce să ne 

aşteptăm este nevoie să cunoaștem noţiuni de geografie, iar acestea se pot descoperi cu 

ajutorul hărţilor. 
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 A doua cerinţă în chestionarul nostru a fost enumerarea unor mijloace didactice (un 

număr de 4 – patru) ce se folosesc în predarea noţiunilor din programa şcolară de clasa a IV-

a. Fie, cadrele didactice au fost induse în eroare, având în vedere că chestionarul făcea 

referire la geografie şi suporturile cartografice, fie într-adevăr se folosesc foarte multe 

mijloace ce ţin de didactica geografiei. De asemenea, avem în vedere că multe mijloace 

didactice pot fi folosite şi în predarea geografiei (videoproiectorul). Enumerăm următoarele 

răspunsuri primite: hărţi, atlase, planşe, calculatorul, manualul, videoproiectorul, globul 

pământesc, mijloace audio – vizuale, retroproiectorul, imagini, diapozitive, machete, tablă 

interactivă, filme documentare, softuri educaţionale, auxiliar, calculatorul (internetul), 

tabele, grafice, manualul şi auxiliarul, caiete didactice, caietul elevului, cartea, simulatoare, 

culori, creta colorată, dar şi aceste răspunsuri: învăţarea centrată pe elev, învăţarea activă, 

cubul, rebusul, expunerea problematizarea, conversaţia, lecturi geografice, excursii, 

drumeţii. Putem trage următoarele concluzii: 

- Mijloacele geografice specifice geografiei ocupă un loc important printe răspunsuri, 

cele mai utilizate fiind: harta, globul şcolar geografic (aşa cum este corect şi nu globul 

pământesc sau globul- din răspunsurile date), atlasele;  

- Unele mijloace pot fi folosite şi în predarea geografiei: videoproiectorul, calculatorul, 

imaginile (fotografii sau cele în format video), tabla interactivă, softurile 

educaţionale; acestea fiind mijloace moderne, la care se pot adăuga şi manualele 

(manualul este un auxiliar didactic), auxiliarele didactice (sau caietele speciale, 

cunoscut şi sub titulatura - al elevului), grafice şi tabele; 

- Dintre mijloacele, ce au fost cândva moderne şi care suntem convinși că astăzi nu se 

mai folosesc sau se găsesc ca ,,piese de muzeu”, am constat că le-am primit ca 

răspuns, fapt ce naşte o anumită îndoială. Concret: diapozitivele, retroproiectorul; 

- De asemenea, cu aceiaşi surprindere am primit răspunsurile incorecte, grave. Un 

număr de 6 cadre (4- rural, 1- urban) didactice, confundă mijloacele didactice cu 

metodele didactice. Astfel, este impardonabil să oferi ca răspunsuri: învăţarea activă, 

conversaţia, lecturi geografice, excursia etc , despre care să afirmi că sunt mijloace 

didactice ! 

Cel de-al treilea aspect ce l-am investigat a fost precizarea unei competenţe generale 

pentru Geografia de clasa a IV-a ce face referire la suporturile cartografice. Rspunsul corect, 

era dat de existenţa unei astfel de competenţă generală, din cele 4: ,,Relaţionarea realităţii 

înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică”. Am constatat că 3 cadre didactice, nu au 

avut cunoştinţă de o astfel de competenţă, răspunzând cu nu ştiu sau neoferind niciun 

răspuns, fapt ce-l considerăm a fi unul grav. Din totalitatea repondenţilor (32), un număr de 9 

(28,1%) au oferit răspunsuri ambiguu formulate sau care aveau o legătură cu suporturile 

cartografice, conştientizând importanţa suporturilor cartografice în predarea geografiei.  

 



113 

 

 
A patra cerinţă se contura prin formularea a patru (4) exemple de competenţe specifice

62
 

ce se formează cu ajutorul suporturilor cartografice (hărţi, atlase etc). Au dominat 

răspunsurile formulte corect sau apropiate ca exprimare faţă de exemplele oferite în 

documentele oficiale, totuşi am găsit şi formulări ambigue sau ce nu aveau legătură cu cerinţa 

noastră, astfel:  13 răspunsuri, adică 10,1% din numărul total de răspunsuri posibil a fi 

exprimate (132). Au existat şi cazuri când nu au putut fi date toate cele 4 exemple cerute. În 

acest sens, cu trei exemple s-au înregistrat 2 cazuri, cu 2 exemple – un singur cadru didactic, 

iar cu un singur exemplu – un singur cadru didactic.  

În final, am cerut cadrelor didactice din învăţământul primar să precizeze cât de frecvent 

utilizează suporturile cartografice în predarea noţiunilor de geografie, fapt ce poate fi 

exprimat prin indicatorii: foarte des, destul de des, ocazional, deloc. Am constatat că: 8 (25%) 

cadre didactice folosesc destul de des harta în predarea geografiei, iar 24 (75%) folosesc 

foarte des harta în predarea geografiei. Nu există răspunsuri de tip ocazional sau deloc, fapt 

ce sugerează conştientizarea folosirii hărţii şi a oricărui alt suport cartographic în predarea 

geografiei, de către cadrele didactice din învăţământul primar. Am cerut ca răspunsul să fie 

argumentat, dar un număr de 19 (59%) cadre didactice nu au argumentat răspunsul !  Dintre 

argumentele oferite, putem exemplifica:  Suporturile cartografice ajută ca material intuitiv; 

ajută înţelegerea unor noţiuni abstracte; sunt mijloace indispensabile în predarea geografiei; 

îmbunătăţesc nivelul calitativ al procesului de predare – învăţare; ajută elevii la înţelegerea 

clară a noţiunilor geografice. 

 

                                                           
62

 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-progr/2014-10/Geografie%20-%20clasa%20a%20IV-a.pdf – accesta la 

12.IX. 2016; 
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41%

47%

6% 3% 3%

Puteţi da 4 exemple de competenţe specifice ce se formează cu 

ajutorul suporturilor cartografice (hărţi, atlase etc)?

Formulări ambiguu Patru exemple Trei exemple

Două exemple Un singur exemplu
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Educaţia ecologică a elevilor prin programul Eco-Şcoala/ Ecological 

education of the students through Eco-School program 

 

 

Anisie Maria
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Rezumat. Acest articol prezintă importanţa Programului Mondial Eco-Şcoala, program de 

educaţie ecologică, pentru dezvoltarea armonioasă a noilor generaţii. Sensibilizarea fiecăruia faţă de 

pericolele degradării factorilor de mediu, familiarizarea cu posibilităţile pe care ştiinţa şi tehnica le-au 

realizat pentru a stăvili efectele dăunătoare sănătăţii şi dezvoltării normale a vieţii pe Pământ, trebuie 

să fie acţiuni de continuitate, sistematice şi nu ocazionale. La înfăptuirea acestui deziderat este 

chemată, în primul rând, şcoala. Programul Eco-şcoala reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni 

instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor în 

domeniul educaţiei ecologice. 

Cuvinte cheie: program, educaţie ecologică, Eco-şcoală  

 
Abstract. This article outlines the importance of the World Program Eco-School, program of 

ecological education, for the harmonious development of the new generations. Raising the awareness 

of each of us against the dangers of degradation of environmental factors, the familiarization with the 

possibilities that science and technique have taken to temper the harmful effects on health and on a 

normal development of life on Earth, must be continuous actions, systematically done and not just 

occasional. The achievement of this aim has to be done, in the first place, by school. The Eco-school 

represents the opportunity to carry out complex educational actions, with the active involvement of 

students, teachers, parents in the ecological education. 

Key words: program, ecological education, Eco-school 

 

Celor mai mulţi oameni le este clar că mediul planetei noastre se află într-o stare 

îngrijorătoare. Ocrotirea şi conservarea mediului necesită construirea unei solidarităţi pe 

termen lung între generaţiile prezente şi cele viitoare, angajate în dezvoltarea durabilă.  

Natura este astăzi profund afectată prin factorul antropic. Noi, oamenii suntem o parte 

din lumea înconjurătoare şi tot ce facem în cadrul ei, bun sau rău, se răsfrânge asupra noastră. 

De aceea trebuie să convieţuim după principiul a proteja sau a nu fi. 

Prin intermediul educaţiei ecologice oamenii se pot transforma din deterioratori în 

constructori ai unui mediu curat şi sănătos, cu şanse la o viaţă de calitate pentru toţi. Şcoala 

joacă un rol major în educaţia privind mediul, pentru că tinerii petrec o mare parte din timp în 

şcoala şi pentru că este locul unde se asigură transmiterea cunoştinţelor.  
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Pe lângă aceasta, şcoala are menirea să dezvolte atitudinea pozitivă a elevilor faţă de 

problemele mediului; să informeze cum afectează acţiunile umane mediul ambient şi cum 

influenţează mediul propria lor viaţă, să conştientizeze elevii privind importanta creştere a 

calităţii mediului; să încurajeze elevii în luarea deciziilor şi de a acţiona pentru protecţia 

mediului; să sensibilizeze comunitatea şcolară şi cea locală faţă de problemele mediului în 

care trăiesc. 

Programul Eco-Şcoala reprezintă un program educaţional prin care elevii 

conştientizează problemele locale de mediu şi eforturile comunităţii locale privind protecţia şi 

conservarea mediului. De asemenea programul oferă soluţii concrete de implicare activă a 

elevilor în rezolvarea acestor problem prin studio în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii 

şi comunităţii.  

Eco-şcoala are ca ţintă managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l 

implementează fiind coordonată la nivel internaţional de  Fundaţia de Educaţie pentru Mediu 

(FEE), cere uneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în 

domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Pe plan mondial, Programul este susţinut de 

Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

 Specificul liceului nostru este cel de „Ştiinţe ale naturii" astfel că, desfăşurarea unui 

program ce vizează mediul se potriveşte ca o mănuşă. Numele marelui savant biolog Grigore 

Antipa, pe care liceul îl poartă, ne obligă, odată în plus, la a cinsti natura aşa cum se cuvine.  

 Având deja 14 ani de experienţă în cadrul programului Eco-şcoală ne-am convins de 

avantajele pe care ni le oferă acest program. Beneficiile de care dispune şcoala noastră sunt: 

formarea la elevi a unor comportamente adecvate faţă de mediu; educaţia de a deveni un bun 

cetăţean din punct de vedere ecologic; creşterea nivelului de conştientizare a problemelor de 

mediu; reducerea impactului şcolii asupra mediului; realizarea unor economii financiare 

privind valorificarea deşeurilor reciclabile, prin reducerea consumului de apă şi energie; 

stabilirea de parteneriate cu comunitatea locală, cu alte şcoli din municipiu, judeţ, din ţară şi 

din lume; dezvoltarea dragostei şi a respectului pentru natură, om şi societate, prin 

dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de mediul ambiant; dezvoltarea creativităţii elevilor, 

a spiritului de frumos şi a esteticii în general; solidaritate şi muncă în echipă sunt de 

asemenea. Educaţia pentru mediu nu se reduce la enumerarea unor aspecte negative ale 

acestuia. Mai important este ca elevii să intuiască relaţiile existente între diverse situaţii 

ecologice, să proceseze, să sintetizeze şi să generalizeze aceste informaţii. Trebuie subliniată 

necesitatea de a rezolva cauzele problemelor ecologice, nu numai consecinţele. 

 Elementele de mediu abordate prin planul de acţiune sunt integrate în programa mai 

multor discipline şcolare, subliniindu-se astfel caracterul interdisciplinar, ele sunt incluse în 

orele de biologie, ecologie si protecţia mediului, fizică, chimie, educaţie plastică, limba 

română, cultură civică, geografie, istorie, dirigenţie şi opţionalele, pe care elevii le parcurg în 

acest an şcolar. Monitorizarea activităţilor desfăşurate se face permanent, iar comunitatea 

şcolară şi locală este informată de rezultatele obţinute prin afişarea rezultatelor la panoul Eco, 

articole în presa locală, expoziţii realizate la APM.  Monitorizăm permanent consumul de 

apă, energie, cantitatea de deşeuri reciclate, realizăm grafice şi evaluăm câştigul financiar de 

pe urma reducerii progresive a consumului sau prin valorificarea deşeurilor reciclabile. 
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Activităţile desfăşurate sunt diverse dar încadrate în câteva mari categorii: 

valorificarea deşeurilor reciclabile, consumul raţional de apă, energie, propaganda eco, 

biodiversitatea, viaţă sănătoasă ( foto 1-4). 

Potenţialul educativ al Programului Eco-Şcoala prin caracterul său interdisciplinar 

este incontestabil, deoarece contribuie la formarea personalităţii copilului în plan moral, 

formându-l ca aliat al naturii. A trăi civilizat şi conform regulilor ecologice într-o aşezare 

umană, mai ales în cea de tip urban, înseamnă a te îngriji de curăţenia ambianţei, a spaţiilor 

verzi, a locurilor de comerţ şi distracţie precum şi de starea generală a propriei locuinţe.  

Programul impune rezultate de lungă durată care se identifică de fapt cu obiectivele 

majore ale educaţiei pentru mediu. Programul are potenţial de a acţiona ca un liant în scopul 

dezvoltării unei strategii pentru educaţia ecologică şi a mediului. 

Educaţia ecologică - inclusă de UNESCO printer noile educaţii, definite „ ca 

răspunsuriale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane"- este un proces 

complex şi de lungă durată.  

Rezultatele concrete pot fi vizibile abia după câţiva ani, dar procesul trebuie 

implementat la toate nivelele de instrucţie şi de educaţie: grădiniţă, şcoală primară şi 

gimnazială, liceu, facultate şi în continuare. Responsabilitatea civică, prin strategii didactice 

adecvate posibilităţilor de vârstă, poate fi implementată în structura comportamentală a 

subiecţilor educaţiei.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1-2. Activități ecologice cu elevii 

Rezultatele programului se reflect în comportamentul elevilor şi în competenţele 

dobândite şi aplicate apoi prin participarea la concursurile locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale cu tematică ecologică. Programul Eco-Şcoală contribuie la formarea unei 

conştiinţe ecologice şi a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o comportare 

atentă şi adecvată faţă de ea. Definitoriu în informarea şi formarea conştiinţei ecologice este 

rezultatul activităţii tuturor cadrelor didactice. Implementarea programului Eco-Şcoală în 

fiecare unitate de învăţământ contribuie la formarea atitudinii ecologice şi a priceperilor de 

protejare a ambientului, vizând în egală măsură cunoştinţele, achiziţia de atitudini, 

clarificarea valorilor şi demersul practic. Ecologia şi educaţia ecologică reprezintă dimensiuni 

ale dezvoltării. 
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Concluzii. Conceptul de Eco-Şcoală încurajează şi permite dezvoltarea unei strategii 

pentru educaţia ecologică întrucât, elevul este încurajat: să înţeleagă că omul este inseparabil 

de mediul său şi că efectele negative ale acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi; să 

obţină cunoştinţe de bază, necesare soluţionării problemelor de mediu; să judece 

responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia 

rezolvării unor probleme; să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a 

înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului; să folosească metodele de 

acţiune utile informării judecătorilor de valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3-4. Aspecte din activitatea cu elevii 
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O pledoarie pentru învăţarea centrată pe elev în contextul parcursului 

educaţional din spaţiul românesc / A plea for student-centered learning in 

the context of the Romanian educational journey 

 

Epure Teodor
64

 

 

Rezumat.  O analiză de politici educaționale și alternativele lor din România. 

Cuvinte-cheie: educație, tipologii didactice, tradiții, renovare sistemică  

 

Abstract. An analyzing of educational policies and their alternatives from Romania. 

Keywords: education, teaching typology, traditions, the systemic renovation 

 

 

1. Învăţământul tradiţional  sau învăţarea centrată pe... profesor 

Mulţi dintre noi mai avem  poate în memorie fazele antologice din schiţele lui Ion Luca 

Caragiale în care profesorul,  cu o  alură condescendentă,  se impune în faţa elevului timorat 

de greutatea întrebărilor care se abăteau asupra lui. Profesorul acela nu a dispărut el mai 

există într-un fel sau altul printre modelele actuale de educatori, dar acele timpuri sunt acum 

mai mult decât depăşite, pentru că situaţiile didactice sunt altele. 

Limitele învăţământului tradiţional converg spre o supralicitare a rolului profesorului, 

spre o limitare a exprimării libere dacă putem spune aşa. Prelegerea, expunerea, discursul oral 

adesea interminabil, devin la un moment dat foarte obositoare pentru auditoriu iar percepţia 

se diminuează progresiv. Dacă elevul nu are posibilitatea de a-şi pune singur întrebări şi de a 

găsi răspunsuri se transformă într-o simplă maşină de memorat. Lipsa de dialog, discursul 

unidirecţionat, postulatele care nu acceptă nicio contradicţie, mai dăinuie poate şi astăzi 

printre  noi sub forma  intransigenţilor care nu înţeleg că viitorul este al dialogului şi nu al 

monologului. 

Rolul  educatorului tradiţionalist s-a încheiat nu prin excluderea sa ci prin transformarea sa 

într-un dascăl deschis  spre noile tendinţe. Din obişnuinţă nu vom putea renunţa definitiv la 

metodele tradiţionale dar le vom îmbina până la înlocuire definitivă cu noile tehnologii 

didactice. 

2. Noile pedagogii - un prim început 

În faţa tot mai frecventelor critici cu privire la egocentrismul exacerbat al învăţământului 

tradiţional au apărut adevărate şcoli pedagogice care au promovat un alt tip de educaţie 

concentrată pe alţi centri de interes. Aşa a apărut Pedagogia Montessori, axată pe educarea 

preşcolarilor, care a propus o aplecare asupra mediului în care evoluează educabilul, asupra 

limitelor sale psiho-cognitive şi asupra educatorului care să-i dirijeze paşii în mod sistematic, 

progresiv şi eficient, cu accent pe învăţarea individuală, fără constrângeri şi respectarea 

libertăţii copilului. 
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Şcoala Waldorf. Destul de apreciată a fost şi este poate şi acum pedagogia axată pe 

învăţare în conformitate cu 3 aspecte esenţiale ale oricărui individ,trupul, sufletul şi spiritul, 

ţinând cont de toate cele 3 aspecte individul îşi dezvoltă capacităţile cognitive,în deplină 

concordanţă cu potenţialul său artistic, cu gândirea sa interioară şi capacităţile sale fizice fără 

a fi supus la nicio constrângere, doar din plăcere dar şi în strânsă legătură cu etapele 

dezvoltării oricărui individ. Nu totdeauna rezultatele au fost cele aşteptate dar metoda a fost 

bine primită c a o alternativă la sistemul tradiţional de educaţie. 

Pedagogia curativă. Educarea elevilor cu dizabilităţi a reprezentat şi reprezintă o 

mare provocare, oscilându-se între integrarea lor în colective eterogene şi educarea într-un 

context special. Concluziile la care s-a ajuns sunt legate de latura afectivă, ca element 

prioritar al recuperării educabililor. Practic elevului i se oferă şansa să-şi exprime anumite 

cerinţe, să-şi valorifice anumite abilităţi sub conducerea unor persoane avizate şi foarte 

responsabile.  

Planul Jena. O modalitate aparte de valorificare a potenţialului intelectual şi practico-

aplicativ, a constat, la începutul secolului trecut, prin experimentarea unui stil de învăţare 

volitivă prin care elevii trecea  pur şi simplu de la învăţarea practică la cea teoretică în funcţie 

de necesităţi şi voinţă. Elevii aveau posibilitatea să aleagă subiectul, modalitatea de realizare 

şi educatorul care să-l prezinte,orarul şi programul şcolar era foarte flexibil. Acest stil de 

lucru a pus accentul pe dezvoltarea copilului în comunitate.  

Programul Step-by-step. Foarte actual este un stil de educaţie axat pe lucrul pe 

grupe, ateliere şi abilităţi specifice, prin care programa şcolară este parcursă într-un mod 

foarte agreabil,elevii învaţă să fie cooperanţi, să  comunice, fără constrângeri. Atelierele de 

lucru sunt interşanjabile, elevii se specializează, învaţă să fie cooperanţi, eficienţi şi practici. 

Esenţială în acest tip de pedagogie este cooperarea strânsă cu familia şi cunoaşterea 

capacităţilor fiecărui elev.  

3. Provocările prezentului 

Dincolo de orice dorinţă de schimbare nu trebuie neglijate nici situaţiile la care trebuie să 

răspundă educaţia în contextul actual. Perpetua dorinţă de adaptare nu este totdeauna însoţită 

de apetenţa la fel de mare a participanţilor la actul educaţional. Momentul actual al societăţii 

umane înseamnă o dorinţă tot mai ardentă a individului de   a se exprima,de a fi ascultat şi 

pus în valoare. Alături de acest aspect putem menţiona progresul incredibil în domeniul 

tehnologiei, marea deschidere spre schimbare,apariţia unor decalaje emoţionale şi 

conceptuale între generaţii. Sunt aspecte pe care nu trebuie să le neglijeze toţi cei implicaţi în 

procesul instructiv-educativ. 

4. Şansa afirmării 

În contextul noilor tendinţe în educaţie,elevului i se permite, practic, să-şi exprime liber 

anumite convingeri, să elaboreze anumite teorii pe baza unor argumente descoperite cu  

propriile sale resurse. Un rol important îl are în acest context învăţarea prin descoperire, când 

un elev sau un grup de elevi descoperă singuri anumite aspecte teoretice sau practice, le 

expun şi aduc argumente. Acest aspect favorizează dezvoltarea cognitivă a individului,lucrul 

în echipă, comunicarea şi chiar progresul.  

5. Fiecăruia după potenţial. Tendinţa de a oferi unui grup eterogen de educabili un 

summum de cunoştinţe spre a fi asimilate şi utilizate practic sau teoretic, se loveşte de faptul 

că   elevii nu sunt toţi la fel iar capacitatea de acumulare este foarte diferită, chiar şi apetenţa 
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spre acest aspect al parcursului educativ este foarte flexibilă. Un rol aparte în procesul 

instructiv-educativ constă în valorificarea eficientă a competenţelor, în lucru pe grupe, în 

elaborarea diferenţiată a sarcinilor. Dacă fiecărui individ i se cere în funcţie de cât poate da 

rezultatele pot fi salutare.  

6. Raţiunile învăţării centrate pe elev 

 1.Valorificarea eficientă a potenţialului fiecărui elev. 

  2.Derobarea de unele sarcini inutile  puse exclusiv pe spatele educatorului, cum ar fi 

transmiterea unor cunoştinţe unidirecţional. 

  3.Educarea spiritului de echipă. 

  4.Eliminarea timpilor morţi în timpul lecţiilor. 

   5.Diversificarea continuă a metodelor de lucru. 

   6.Îmbinarea metodelor de lucru. 

   7.Progresul în procesul de cunoaştere. 

 Când avem în vedere învăţarea centrată  pe elev ne putem gândi la: 

 1.Valorificarea eficientă a potenţialului fiecărui elev. 

  2.Derobarea de unele sarcini inutile  puse exclusiv pe spatele educatorului, cum ar fi 

transmiterea unor cunoştinţe unidirecţional. 

  3.Educarea spiritului de echipă. 

  4.Eliminarea timpilor morţi în timpul lecţiilor. 

   5.Diversificarea continuă a metodelor de lucru. 

   6.Îmbinarea metodelor de lucru  

   7. Progresul în procesul de cunoaştere 

Concluzii 

 Învăţarea centrată pe elev este o tendinţă modernă dar  nu foarte recentă. 

 Învăţarea centrată pe elev favorizează dezvoltarea individului. 

 Învăţarea centrată pe elev favorizează dialogul şi colaborarea. 

 Învăţarea centrată pe elev este o învăţare diferenţiată,practică,logică şi eficientă. 

 Învăţarea centrată pe elev transformă elevul din  simplu receptor în partener  în 

sistemul educaţional.  
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Proiect didactic – clasa a VI-a / Teaching project - sixth grade 

 

 

 
Lazăr Raluca65 

 

 
Rezumat. Este proiectată o lecție mixtă de predare-învățare care își propune atingerea a 5 

competențe specifice, derivate din cele generale. Folosind  resurse educaționale variate am propus un 

design suplu, care utilizează metode tradiționale și moderne de predare și învățare activă. Centrarea 

învățării pe educabil este transparentă și măsurabilă, prin eficientizare managementului timpilor 

didactici și a strategiilor alese, precum și a competențelor operaționale alese. Este un model care în 

funcție de colectivele de elevi poate fi adaptat și modificat de orice utilizator. 

Cuvinte cheie: proiectare, lecție, secvențe, resurse, mijloace, elevi 

 

Abstract: A mixed teaching-learning lesson which aims at achieving five specific 

competences, derived from general ones is designed. Using various educational resources, we 

proposed a simple design, using traditional and modern teaching methods as well as active learning. 

Focusing the learning on the student is transparent and measurable through efficient time management 

and chosen strategies, as well as chosen operational skills. It is a model that can be adapted and 

modified by any user according to the groups of students.  

Keywords: design, lesson, sequences, resources, means, students. 

 

 

Data: 23.03.2016 

Disciplina: Geografie 

Aria curiculară: Om și societate 

Unitatea de învățare: Europa de sud (mediteraneană) 

          Lectia:  Europa de sud 

Tipul de lecție: fixare şi sistematizarea cunoștințelor 

Timp:50 minute 

Motivația: procesul didactic urmărește  fixarea şi sistematizarea cunoştințelor de către elevi a  

 principalelor caracteristici geografice a statelor din Europa sudică. 

 Competenţe generale:  

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 

3. Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea  

mediului terestru.  

           4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic 

           7. Dobândirea  unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă. 

 Competenţe specifice: 

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi; 

3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după 
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caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri; 

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei; 

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate; 

7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare); 

Valori și atitudini: 

• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie 

• Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din România, din Europa şi din lume 

 Metode şi procedee didactice:  lucrul cu harta, munca pe echipe, explicația, rezolvarea de 

exerciții, conversația, metoda cubului, metoda jocului prin cuvinte încrucișate/aritmogriful, 

studiul unui text la prima vedere. 

 Forme de activitate: frontală şi pe grupe. 

Resurse materiale: harta Europei, manualul, fișe de lucru,cubul. 
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Comp. 

specifice 
Timp 

Momentele  

lecţiei 

Activitatea  de  predare -învăţare Metode și 

procedee 

didatice 

Resurse  

materiale 
Evaluare 

Actitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

 3
‟
    Moment 

organizatoric 

-notarea 

absenţelor 

-inventarierea 

mijloacelor de 

învăţământ 

- se pregătesc 

pentru lecţie 

   

 4
‟
 Anunțarea 

titlului 

lecției și a 

obiectivelor 

urmărite 

-anunță că în 

această oră se 

va face o 

reactualizare a 

cunoştiinţelor 

despre Europa 

de sud 

(mediteraneană)

. 

-prezintă 

obiectivele 

urmărite 

-notează titlul 

pe caiet 

-sunt atenți la 

explicațiile 

profesorului. 

Explicaţia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

7.2 

40
‟
 Desfăşurarea 

  lecţiei: 

 

Reactualizarea 

și 

sistematizare

a 

cunoștințelor 

 

-profesorul 

anunţă modul în 

care se va 

proceda:se 

utilizează un 

cub care are 

toate cele şase 

feţe colorate în 

mod diferit. 

Elevii vor 

rostogoli cubul 

şi în funcţie de 

culoarea 

indicată de 

acesta vor primi 

cate o fişă de 

lucru de aceeaşi 

culoare. 

Fiecarei culori 

îi 

corespundecate 

o cerinţă. 

-distribuie fișele 

de lucru. 

-pentru fişa nr.1 

profesorul le 

cere să descrie 

poziţia 

geografică a 

statelor din 

Europa sudică, 

tipurile de climă 

-rostogolesc 

cubul şi 

primesc 

sarcinile de 

lucru 

-completează 

fișele  de 

lucru în grup 

prin 

cooperare: 

 

 

-prezintă 

rezolvarea 

sarcinilor 

 

 

 

-localizează 

la hartă. 

 

 

-descriu, 

compară, 

asociază, 

aplică , 

analizeaza , 

argumentează 

soluţiile 

alese. 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare

a de 

exerciții 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

Comparați

a 

Munca în 

echipe 

Conversaţi

a 

 

 

Metoda 

cubului 

 

 

 

 

Studiu de 

text la 

prima 

vedere 

 

 

Harta 

Europei 

Fișe de 

lucru 

 

 

Evaluare pe 

grupe 

(câte un 

reprezentan

t al fiecarei 

grupe va 

prezenta 

rezolvarea 

exerciților). 
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 din aceste  state, 

de vegetaţie, 

precum şi să 

descrie reţeaua 

hidrografică. 

-fişa nr.2. 

solicită o 

comparaţie între 

relieful acestor 

state,între 

populaţia, 

densitatea , 

resursele 

naturale şi 

agricultură. 

-fişa nr.3.cere o 

asociere între 

statele Europei 

sudice şi 

capitalele 

acestora 

,precum şi 

asocierea unor 

oraşe mari cu 

statul din care 

fac parte.                

-fişa 

nr.4.presupune 

localizarea la 

harta a 

pricipalelor 

râuri, oraşe şi 

unităţi de relief. 

-fişa nr.5. 

solicită analiza 

unui text la 

prima vedere. 

-fişa 

nr.6.argumentar

ea unei 

afirmaţii. 

-verifică oral 

rezolvarea 

exerciților. 
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7.1 

 

Fixarea 

cunoştiinţelor 

realizarea 

feed-backului 

 

-propune 

completarea 

unei fişe sub 

forma unui 

rebus geografic 

 

- fiecare elev 

va completa 

rebusul 

geografic,cău

tând să afle 

soluţia de pe 

coloana A-B 

precum şi 

toate 

răspunsurile 

corecte, 

folosindu-se 

de 

cunoştiinţele 

dobândite şi 

reactualizate 

anterior. 

 

Metoda 

rebusului 

geografic 

Conversaţi

a 

 

Fişa de 

lucru 

 

Evaluare 

frontală 

 

 

 

3
‟
 

 

Încheierea 

activității 

 

-profesorul face 

aprecieri 

generale și 

individuale 

asupra angajării 

active a elevilor 

la lecție. 

-prezintă și 

explică tema 

pentru ora 

următoare: 

Călator in 

Europa 

mediteraneană 

 

-sunt atenți, 

noteaza pe 

caiet tema. 

 

Conversaţi

a 

Explicaţia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fişa nr.1 

 

 

 

 

- poziţia geografică a Italiei, Spaniei, Portugaliei, Greciei; 

- tipurile de climă din aceste state; 

-elementele climatice specifice (temperaturi, precipitaţii, alte fenomene) 

- tipurile de vegetaţie; 

- reţeaua hidrografică ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrie 
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Fişa nr.2 

 

 

 

 

 

- relieful statelor mediteraneene. 

- activitatea vulcanică din statele mediteraneene. 

- populaţia, suprafaţa  şi densitatea populatiei . 

- resursele naturale şi agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Compară 
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Fişa nr.3 

 

 

 

 

Asociază elementele din coloana A, C cu elementul corepunzător din coloana  B, D: 

            A                                                           B 

Italia                                                                      Atena 

Spania                                                                    Sofia 

Portugalia                                                              Roma 

Grecia                                  Zagreb 

          Bulgaria                                                                 Madrid  

          Croatia                                      Lisabona 

 

 

 

             C                                                                                   D 

 Italia                                                      Barcelona 

                                                      Pireu 

Spania Torino 

                              Patras 

Grecia    Porto 

                                                                                         Milano 

          Portugalia                                                                        Valencia 

 

 

       Asociază 
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Fişa nr. 4 

 

 

 

 

 

Localizaţi pe harta fizică din manual și pe harta murală: 

- principalele râuri 

- principalele unităţi de relief 

- cele mai importante oraşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Aplică 
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Fişa nr.5 

 

 

 

 

 

 

Vulcani faimoşi în Europa şi în lume 

,,Situat pe insula Sicilia din Italia, în apropiere de orașele Messina și Catania, vulcanul 

Etna are înălțimea de 3340 m, fiind cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa. Se 

estimează că vulcanul erupe la fiecare 3 luni, și că la fiecare aproximativ 150 de ani sunt 

distruse și localități. 

Stromboli este un vulcan activ și în același timp o insulă de origine vulcanică ce aparține 

Italiei, situată în nordul Siciliei.Vulcanul Stromboli a erupt aproape continuu de peste 

2.000 de ani, ceea ce a făcut să fie supranumit "Farul Mediteranei". Erupțiile din craterele 

de vârf constau de obicei în explozii moderate, care durează doar câteva secunde. 

Vulcanul Vezuviu, situat în apropiere de oraşul Napoli, este cel mai cunoscut pentru faptul 

că a distrus complet oraşele Pompeii şi Herculaneum, a erupt ultima oara în 1944. 

Azi o insulă cu mare faimă turistică, Santorini  (Grecia ) mai are şi o altfel de faimă, una 

înfricoşătoare, căci vulcanul cu acelaşi nume este “răspunzător” de distrugerea unei întregi 

civilizaţii, cea minoică, una dintre cele mai înfloritoare culturi ale preistoriei. Erupţia 

devastatoare care i-a pus capăt a avut loc în jurul anului 1640 î.Hr." 

                                                             (Text preluat de pe Wikipedia.ro) 

Pe baza textului răspundeţi la următoarele întrebări: 

1.Care este cel mai activ vulcan din Europa? 

2.De ce a ajuns Stromboli sa fie denumit "Farul Mediteranei"? 

3.Ce oraşe au fost distruse complet de erupţia vulcanului Vezuviu? 

4.Care este civilizaţia considerată dispărută după erupţia vulcanului Santorini? 

 

     Analizeaza 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Messina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vezuviu
http://www.descopera.ro/travelling/4705581-santorini-evadeaza-in-atlantida
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Fişa nr. 6 

 

 

 

 

 

- cauzele care determină numărul mare anual de  turişti din sudul 

Europei? 

- care sunt avantajele aşezării geografice pentru Spania? 

- de ce pădurile de stejari şi cedri ale Greciei ocupă suprafeţe reduse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

   Argumentează 
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     Fişa nr.7                                                      

 

EUROPA SUDICĂ 

         Completând aritmogriful de mai jos veţi descoperi pe verticala A-B denumirea uneia dintre  

peninsulele  Europei Sudice. 

         

     
A 

      

1                 
   

2 
   

            
  

3 
  

                
 

4 
  

              
  

5 
   

              
 

6 
  

        
     

7 
   

              
 

8               
    

9 
   

              
 

     
B 

      

            1. Capitala Portugaliei; 

         2. Asociaţie vegetală specifică, întâlnită în Europa Sudică; 

    3. Ocean la care are ieşire, în partea de vest, Europa Sudică; 

   4. Cea mai mare insulă din Marea Mediterană; 

     5. Câmpie importantă din nordul Peninsulei Italice; 

      6. Cel mai înalt vulcan din Europa; 

       7. Munţi tineri situaţi în nordul Peninsulei Iberice; 

      8. Cel mai mic stat ca mărime de pe Glob, situat în Peninsula Italică; 

   9. Grup de insule din Marea Mediterană aparţinând Spaniei. 
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Comune cu un statut de tip semiurban din Transilvania / Commune status 

of Transyvanian semiurban type 

 

Epure Teodor
66

 

 

Rezumat. Fragment dintr-un volum de autor care analizează potențiala evoluție urbană a unor 

așezări rurale din țara noastră, cu o posibilă utilizare didactică a informației  în cadrul lecțiilor de 

Geografia așezărilor. 

Cuvinte cheie: comună, sat, urbanizare, Transilvania 

 

Abstract. Excerpt from a volume that explores the potential evolution of some urban and 

rural settlements in our country, with the possible use of information within the teaching lessons of 

geography of settlements.  

Keywords: commune, village, urbanisation  

 

În privinţa acestor regiuni putem preciza că sunt multe localităţi cu un statut apropiat 

de cel urban, datorită resurselor umane şi materiale de care dispun. Astfel, din judeţul Alba 

menţionăm comunele Arieşeni, Horia, Jidvei. Comuna Arieşeni este situată la poalele 

Munţilor Bihorului, are 17 sate componente, dar numai o populaţie de 2000 locuitori, este 

situată într-o zonă turistică de excepţie şi poate atinge statutul de aşezare urbană, din postura 

de staţiune turistică, dar şi de centru agro-industrial. Comuna Horea-este o comună prosperă, 

situată la poalele munţilor Apuseni, are 15 sate componente şi se află într-o zonă turistică 

deosebită, din păcate are o populaţie destul de redusă, doar 2500 locuitori. Comuna Jidvei, 

este situată în estul judeţului, fiind cea mai importantă localitate viticolă din Podişul 

Târnavelor, este mare centru de vinificaţie, important centru cultural şi o populaţie de 5.500 

locuitori, distribuiţi în 5 sate componente.  

Judeţul Bistriţa-Năsăud are doar 4 oraşe și câteva comune care ar putea deveni oraşe, 

în viitor. Menţionăm aici comunele Maieru, Prundu Bârgăului, Salva. Comuna Maieru- este 

un important centru cultural, are doar două sate componente, dar o populaţie care depăşeşte 

7000 locuitori şi una dintre cele mai mari natalităţi din ţară. Comuna Prundu Bârgăului este 

situată într-o zonă turistică de excepţie, se bucură de importante resurse forestiere aici 

existând cea mai veche fabrică de hârtie din România, are 2 sate componente şi o populaţie 

de peste 6.000 locuitori. Comuna Salva, situată în nordul judeţului, într-o zonă etnoculturală 

deosebită, în apropiere sunt satele în care au văzut lumina zilei Coşbuc şi Rebreanu, este 

                                                           
66

 Profesor de geografie și limba franceză la Școala gimnazială Muntenii de Jos, județul Vaslui. 
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valea Sălăuţei, o zonă turistică deosebită şi importante drumuri spre Maramureş. Are un 

singur sat component şi 2500 locuitori.  

Judeţul Braşov are multe comune cu un potenţial cultural şi economic suficient de 

mare ca să permită transformarea lor în oraşe,  problema, destul de mare, este legată de 

numărul mare de oraşe din judeţ care ar afecta eventuala dezvoltare urbană a unor comune, 

cum ar fi Bran, Moeciu, Prejmer, Bod, Sâmbăta, Teliu, Cristian, Feldioara. Când spunem 

Bran ne gândim, instantaneu la un celebru castel, la un ţinut turistic de renume şi la o zonă cu 

tradiţii deosebite. Are 5 sate componente şi o populaţie de 6.000 locuitori, este o  zonă 

turistică deosebite care ar putea duce în final la transformarea comunei într-un  orăşel staţiune 

împreună cu comuna apropiată Moeciu, care, la rândul său are 6 sate componente şi o 

populaţie de 5.200 locuitori şi o deschidere turistică la fel de importantă fiind amplasată în 

capătul nordic al culoarului Rucăr-Bran, o zonă peisagistică deosebit de interesantă şi o 

importantă cale comercială şi rutieră. Comuna Prejmer are în componenţa sa  3 sate şi o 

populaţie de 8.300 locuitori. Este situată în zona mai joasă a judeţului şi este renumită pentru 

fortificaţia ţărănească medievală, foarte bine conservată. Are privilegiul de a se afla într-o 

zonă cu resurse importante, la intersecţia drumurilor dinspre Braşov şi Covasna  spre Buzău, 

fapt ce i-ar favoriza  dezvoltarea ca aşezare urbană. Comuna Bod are o tradiţie economică 

recunoscută, prima fabrică de zahăr din România, are însă câteva dezavantaje, o populaţie 

mică, 3.000 locuitori, situare lângă municipiul Braşov, care ar impieta asupra dezvoltării sale 

urbane. Sâmbăta de Sus, o aşezare situată la poalele munţilor Făgăraşului, este deja staţiune 

turistică, are însă numai 1.600 locuitori şi 2 sate componente, se poate dezvolta  ca orăşel 

turistic. Comuna Teliu, este o localitate fără sate componente situată în apropierea 

municipiului Săcele, fapt care nu-i este favorabil, chiar dacă este situată într-o importantă arie 

economică şi socială. Are 3.000 locuitori. Comuna Cristian, este o localitate prosperă cu 

4.000 locuitori, cu o biserică fortificată, activităţi comerciale şi economice, ateliere 

meşteşugăreşti, dar apropierea de Braşov, Ghimbav şi Râşnov nu permite dezvoltarea sa ca 

aşezare urbană. Feldioara are o faimă deosebită, aici se află cea mai renumită cetate 

medievală de tip teuton din Transilvania, este formată din 3 sate şi are 6.500 locuitori. Are 

şanse să devină oraş datorită situării sale la  răscruce de drumuri şi la distanţă  de  alte oraşe 

din zonă. 

 

 

Fragment din lucrarea  Oraşele României - o enciclopedie inedită, de Teodor Epure, 

Editura ”Sfera”  Bârlad, 2016. 
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IV. 

     RADIOGRAFIA EDUCAȚIEI ROMÂNEȘTI 

Analize, reviste școlare, aniversări, proiecte și programe 
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Raportul de activitate al Societății de Geografie din România – Filiala Iași, 

 în anul 2016 / The activity report of the Romanian Geographical 

Society – Iași subsidiary, 2016 

 

 

Rusu Eugen
67

, Paraschiv Viorel
68

  

 

 
Rezumat. Raportul anual a SGR Filiala Iasi reflecta cele mai importante activitati anuale 

derulate, precum si liniile directoare pentru anul in curs. Este o buna traditie a filialei de a-si face 

cunoscuta activitatea si pentru a dovedi utilitatea publica si recunoasterea membrilor sai. 

Cuvinte-cheie: Societatea de Geografie din Romania, raport anual, utilitate public. 

 

Abstract: The annual report of the Iași subsidiary of SGR reflects the most important annual 

activities carried out and the guidelines for the current year. It is a valuable tradition for the subsidiary 

to make known its work and to prove the public usefulness and the recognition of its members. 

Key words: the Romanian Geographical Society, annual report, public usefulness 

 

 

În anul 2016 filiala noastră și-a desfășurat activitatea ca persoană juridică legal 

constituită și recunoscută,  ca  structură asociativă non-profit de interes județean, înscrisă în 

Registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Iași, nr. 60/A/13.05.2014 – 

secțiunea I, Asociații. Filiala Iași a S.G.R. cuprinde membri geografi și simpatizanți din 

învățământul preuniversitar, universitar, din cercetarea științifică și mediul privat.  

1. Activitatea științifică – participări la simpozioane, conferințe, work-shop-uri 

În calendarul anual de pe situl S.G.R. (www.geo-sgr.ro) au fost cuprinse următoarele 

manifestări științifice organizate la Iași, în care filiala noastră a fost co-organizator: 

- Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, ediția a XI-a, 

Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie - Geologie, Departamentul de 

Geografie - colectivul de mediu, coordonat de prof. univ. dr. Liviu Apostol,  s-a desfășurat în 

perioada  3-5 iunie 2016. Secțiunea  ”Educație pentru mediu” la care au participat profesori și 

cercetători din  România, Franța, Albania și Republica Moldova, a fost moderată de prof. 

univ. dr. Eugen Rusu și prof. dr. Paraschiv V., membri ai echipei de organizare a 

simpozionului. Aplicația practică a simpozionului a fost în Republica Moldova (Soroca). 

- Simpozionul internațional ”Factori și procese pedogenetice din zona temperată” 

organizat de Colectivul de cercetare din Academia Română - Filiala Iași și Universitatea ”Al. 

I. Cuza” – Facultatea de Geografie și Geologie, care s-a desfășurat în septembrie 2016 

                                                           
67
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(membru in comitetul de organizare prof. univ. dr. Eugen Rusu alături de alți cercetători 

ieșeni). 

Alte manifestări sub egida S.G.R. și a filialelor 

- Conferința națională a S.G.R., Cluj Napoca, 18-21 iunie 2016, organizată de Filiala 

SGR ”Alma Mater Napocensis” și de cea din preuniversitar. Delegația noastră a cuprins 3 

membri, după cum urmează:  prof. univ. dr. Eugen Rusu – vicepreședinte, prof. Constantin 

Gheorghiță și prof. dr. Viorel Paraschiv, toți cu lucrări prezentate în secțiunile conferinței, 

moderatori de secțiuni. Aplicațiile practice de teren au vizat obiective din jud. Cluj (Munții 

Apuseni și Câmpia Transilvaniei) 

- Participarea la Simpozionul ”Ziua Pământului”,  Adjud, 21-22 aprilie 2016, a prof. 

univ. dr. Rusu Eugen și Apostol Liviu și susținerea unor lucrări științifice în plen;  

- Simpozionul național de la Bicaz, ed. a XXII-a, al Filialei Neamț a S.G.R. (14 mai 

2016) cu participarea profesorilor universitari Eugen Rusu, Ionel Muntele, Adrian Grozavu și 

a prof. Viorel Paraschiv, care au prezentat lucrări în plen și pe secțiuni. 

- Participarea la Simpozionul internațional ”Mediul și dezvoltarea durabilă” (6-8 oct. 

2016) de la Universitatea din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, susținerea lucrărilor și 

publicarea lucrărilor  în volumul conferinței, prof. univ. dr. Liviu Apostol și Adrian Grozavu 

și prof. dr. Paraschiv V.;  

- Participarea la Lucrările simpozionului ”Dimitrie Cantemir” al Universității ”Al. I. 

Cuza”, cei mai mulți profesorii din preuniversitar fiind reuniți la cele două secțiuni de 

didactică (moderator prof. dr. Lesenciuc Mihaela) unde s-au susținut un număr de 22 lucrări. 

Lucrări științifice pe celelalte secțiuni au prezentat majoritatea membrilor din mediul 

universitar, dar și profesori din preuniversitar (21-23 oct. 2016); 

- Participarea prof. dr. Viorel Paraschiv la Zilele ”Simion Mehedinți” ed. XXVI (22-23 

oct. 2016), la Soveja. Susținerea unei comunicări despre impactul antropic asupra pădurii și 

măsurile urgente de reducere a tăierilor ilegale, participarea la serviciul religios dedicat  

academicianului Mehedinți desfășurat la cimitirul din Soveja. A fost donată de către prof. 

Paraschiv o broșură, cu autograful profesorului Mihai David, despre momentul pensionării 

academicianului Simion Mehedinți către viitorul muzeu care se va amenaja la Căminul 

cultural din Soveja; 

- Participarea prof. dr. Viorel Paraschiv la Conferința internațională ”Tendințe actuale 

în predarea și învățarea geografiei” de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca –

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Geografie (5  - 6 noiembrie 

2016).  

2. Activitatea publicistică 

- Revista ”Repere geografice” a apărut în 2016, bianual, cu numerele 11(1) și 11(2), la 

termenele stabilite în martie și septembrie-decembrie. Cu o problematică actuală și 

diversificată revista noastră este apreciată în mediul științific fiind promovată și în mediul on-

line; editor - coordonator Viorel  Paraschiv; redacția: Simona Elena Albăstroiu, Anca Iuliana 

Șipoteanu, Dănuț Emil Ipate și Daniel Răduianu; 

- Realizarea volumului omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi, realizat din 

fonduri proprii și donații (221 pag, ISBN), editor Viorel Paraschiv; 
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- Nu s-a reușit tipărirea tezei de dr. a profesorului Ion Bojoi, s-au făcut demersuri pe 

lângă decanatul facultății pentru găsirea unei soluții urgente în vederea editării lucrării; 

- Publicarea unor evocări în revista SGR ”Terra” nr. 1-2/2016 de către cadrele 

universitare ieșene pentru profesorii aniversați în acest an: Alexandru și Irina Ungureanu, 

Ioan Stănescu și Vasile Nimigeanu. 

- Articole științifice, metodice și cronici de evenimente sau participări în proiecte 

interne și internaționale, au fost publicate de membrii noștri în diverse reviste și periodice. 

3. Activitatea educativă din școli, licee, colegii și mediul universitar 

- S.G.R. Iași a fost implicată direct în organizarea Concursului județean ”Gr. 

Cobâlcescu”, desfășurat în 27 febr. 2016 la Colegiul Tehnic ”Gh. Mârzescu” din Iași 

(organizatori prof. Gheorghiță Constantin și Amironesei Denisa, vicepreședinte prof. 

Asaftei Marlena Păpușa, comisia de corectare prof. Stratulat Liliana), prin sponsorizarea 

premierii elevilor cu volumul omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi și 

organizarea unui moment de evocare a operei științifice a profesorului Ion Bojoi, 

inclusiv invitarea familiei (V. Paraschiv) ; 

- Participarea la Cercul pedagogic nr. 5 Pașcani și la Zilele Liceului Economic ”N. Iorga” 

a conducerii filialei, alături de alți invitați (organizator prof. Mariana Botezatu); 

- Coorganizatori la dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu 

desfășurată la Filiala Iași a Academiei Române (prof. Viorel Paraschiv) 

- Ne propunem creșterea numărului membrilor din rândul studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor. Invitarea acestora la activitățile noastre și încurajarea lor să publice 

articole în revista Repere geografice. 

4. Imagine – mass media 

- Marti 15 noiembrie 2016 a avut loc la Palatul Cotroceni festivitatea de conferire 

de către Președintele României, Klaus Iohannis, a ordinului MERITUL 

CULTURAL IN GRAD DE COMANDOR Societății de Geografie din Romania. 

Din partea Filialei Iași a SGR au participat prof. univ dr. Eugen Rusu și prof. univ. 

dr. Corneliu Iațu.  

- Promovarea a 3 activități, pentru acest an, pe sit-ul www.geo-sgr.ro 

- Funcționarea paginii de comunicare pe Facebook și a  grupurilor specializate: 

Publicații geografice, Manifestări științifice geografice și Revista Repere 

geografice; 

- Adresa de comunicare poștă electronică: sgriasi@yahoo.ro 

- Apariția recenziei despre revista ”Repere geografice” în revista Geosib, 2016; 

- Participarea la emisiuni tv educative și de răspândirea științei cu participarea 

membrilor filialei noastre la posturi locale tv și radio: Apostol Liviu, Paraschiv 

Viorel, Ipate Emil-Dănuț ș.a. 

- Impact în mass-media scrisă din județul Vrancea și națională (”Adevărul”) cu 

prilejul participării la evenimente științifice (prof. Viorel Paraschiv) –sau locală 

cum ar fi dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu (febr. - 

martie), unde SGR Iași a fost coorganizatorul întâlnirii de la Filiala Iași a 

Academiei Române; 

http://www.geo-sgr.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
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- Încheierea unor protocoale de colaborare cu alte asociații profesionale, cum este 

cel cu ”Prorelis” și cu Direcția de învățământ raională Briceni din Republica 

Moldova. 

- Nu am reușit realizarea site-ului propriu din cauza lipsei resurselor financiare și 

umane specializate, care să se angajeze față de acest proiect care stagnează… 

5. Financiar  

- Contul bancar RO19BRDE240SV55128562400 – BRD-GSG Iași 

- Managementul financiar după cum urmează: 

- 1. Cheltuieli curente: volum omagial Ion Bojoi, revistă (doar parțial)! Amintim că 

revista nu se poate autofinanța, majoritatea lor se oferă gratuit ca formă de 

protocol și imagine a filialei. 

- Notă: Participarea membrilor echipei de conducere la evenimentele geografice s-a 

făcut pe baza resurselor proprii și nu s-a făcut nici un decont la SGR Iași. 

6. Alte activități ale membrilor: cercurile pedagogice din preuniversitar, aplicații 

practice de teren, excursii 

- aplicația practică anuală a SGR Iași și a Cercului pedagogic nr. 2, al profesorilor 

din licee și colegii tehnologice și agricole, desfășurată în Republica Moldova pe 

un traseu de două zile: Briceni-Soroca- Bălți (organizator Paraschiv V. ) – 11-12 

iunie 2016. Aplicația a fost organizată împreună cu Liceul Tehnologic Economic 

de Turism Iași și a urmărit prevederile din protocolul de colaborare cu Direcția 

Învățământ – Tineret - Sport a raionului Briceni, unde s-a făcut o donație de carte 

școlară din partea tuturor participanților; 

- Prezența cu statut de invitat la cercuri pedagogice a membrilor echipei de 

conducere a filialei (prof. univ. dr. E. Rusu și Gh. Romanescu, prof. Mihaela 

Lesenciuc, V. Paraschiv, C. Gheorghiță) la Pașcani  

- Donație de carte științifică și reviste la biblioteca C.C.D. Vaslui din partea prof. 

dr. Paraschiv V.; 

- Donații de carte către Biblioteca Facultății de Geografie - Geologie a Universității 

”Al. I. Cuza” Iași și Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de Chimie-

Biologie-Geografie) – prof. Paraschiv V;  

- Stabilirea unor contacte cu profesori din liceele raioanele Ungheni și Briceni – 

Republica Moldova în vederea promovării și informării acestora despre activitățile 

noastre (prof. Paraschiv V.); 

- Participarea prof. Paraschiv Viorel și absolventului Grapă Daniel la expediția 

NordKap 2016, organizată de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca; 

- Susținerea financiară a S.G.R. București cu donația 2% din partea cadrelor 

didactice universitare de la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie 

și Geologie - Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. 
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Trecut și prezent în Școala ”Alecu  Russo” din Iași 1986 – 2016 / 

Past and present in the school” Alecu Russo” from Iași, 1986-2016 

 

 

 

 Măcieş Doina-Lămîiţa
69

 

 

 

 

 Rezumat. Ce poate fi mai frumos decât să vorbeşti şi să omagiezi şcoala unde ai slujit 

învăţământul românesc timp de peste 30 de ani? Poate părea o şcoală oarecare dar nici o şcoală nu 

este “oarecare”, fiecare reprezintă o entitate cu realizări, cu o viaţă plină de evenimente. Aşa este 

această şcoală care a apărut din necesitatea creşterii explozive a numărului de elevi într-o anumită 

perioadă şi care, şi-a demonstrat calităţile deosebite de-a lungul timpului. Ar fi multe de spus dar aş 

reitera ceea ce am scris deja în articol, aşa că îi voi face o urare: Să ne trăieşti întru mulţi ani şcoala 

noastră dragă! 

 Cuvinte cheie: şcoală, elevi, profesori, activităţi, realizări 

 

 Abstract. What could be more beautiful than to talk and to pay homage to the school 

where you served the Romanian education for over 30 years? It may seem just an ordinary school, but 

no school is” ordinary”, each of them represents an entity with achievements, with a life full of 

events. So is this school, that arose out of the need for explosive growth in the number of students in a 

given period, and which has demonstrated its outstanding qualities over time. It would be much to be 

said but I would reiterate what I have already written in the article, so I will make a wish: Happy 

Anniversary, our dear school! 

  Keywords: school, students, teachers, activitys, achievement 

 

Pentru că ceea ce voi prezenta este o poveste despre şcoală nu se poate să nu începem cu “a 

fost odată…”. 

Seara zilei de 30 Răpciune 1786; într-o celulă întunecoasă, un condamnat la moarte îşi 

aşteaptă osânda. Sunt vremuri tulburi, cu multe greutăţi, cu domni care vin şi pleacă, care iau hotărâri 

pripite. “Am furat, gândeşte osânditul. Sunt sărac, am femeie, copii, bătrâni de care port de grijă, 

trebuie să le duc de-ale gurii. Nu m-am născut nici boier, nici fecior de negustor, nici n-am slujit pe 

lângă casa popii ca să mă înveţe litera Evangheliei. Poate ajungeam grămătic sau… şi dacă mă 

pocăiesc acum la ce-mi foloseşte; domnul va privi mâine, pe la prânzul cel mic, la spânzurarea mea. 

Mâine-i şi zi de iarmaroc, toţi gură cască se vor strânge şi se vor bucura. Poate vreo babă miloasă va 

face vreo trei cruci, femeia mea îmi va aprinde o lumânare, va ruga pe popa să scrie un acatist… dacă 

învăţam şi eu literele…”Capul îi cade pe piept şi o lacrimă se rostogololeşte pe pământul bătătorit al 

temniţei. 

Pe latura estică a zidului incintei Mănăstirii Frumoasa se deschide o poartă înaltă, cunoscută, 

pe timpuri, sub numele de “poarta spânzuraţilor”. Pe aici erau scoşi, pe platoul din faţă, în zilele de 

                                                           
69 profesor  la școlile “Alecu Russo” şi “George Călinescu” din Iaşi. Email: sgriasi@yahoo.ro 

 



144 

 

iarmaroc, spre a fi ridicaţi în furci, condamnaţii la moarte. Astăzi locul şi-a schimbat cu totul 

înfăţişarea, nimic nu mai aminteşte de acel trecut înjositor dar, noi ne vom întoarce în trecut pentru a 

înţelege cum au evoluat evenimentele. 

 

 
Foto 1. Școala ”Alecu Russo”, în plină iarnă (12.02.2017- foto Viorel Paraschiv) 

 

Alături de multe alte domenii de viaţă, în care Iaşii s-au remarcat de timpuriu, se remarcă şi 

învăţământul. Pe actualul teritoriu al judeţului Iaşi au funcţionat de timpuriu şcoli, organizate pe lângă 

biserici şi mănăstiri. Ţendinţele generale de dezvoltare a societăţii româneşti, manifestate în secolul al 

XVI-lea, au dus implicit la dezvoltarea învăţământului, mai ales în Iasi. Documentele atestă o 

înmulţire considerabilă a şcolilor în prima jumătate a secolului al XVII-lea, după 1664 existând 20 de 

şcoli valahe, rutene, greceşti şi armeneşti. Tot acum s-a introdus şi limba română în şcoală. În 1728 

domnitorul Grigore Ghica reorganizează Şcoala domnească, fixând programe mai precise. 

Asa cum rezultă dintr-un hrisov al domnitorului Teodor Calimachi, în ultimele decenii ale 

secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale secolului al XIX-lea, ca urmare a transformărilor 

petrecute în viaţa economică şi socială a Moldovei, se manifestă şi la Iaşi, tot mai puternic, tendinţa 

de orientare a învăţământului spre latura practică, accentuându-se caracterul realist-ştiinţific al 

acestuia. 

După 1821, odată cu afirmarea noilor relaţii de producţie şi cu slăbirea dominaţiei otomane, 

întregul organism social, inclusiv învăţământul, intră într-o etapă nouă de dezvoltare, culminând cu 

perioada de după revoluţia de la 1848 şi înfăptuirea Unirii din 1859 când se îmbunătăţeşte şi se 

extinde treptat reţeaua şcolară, sporeşte preocuparea pentru pregătirea cadrelor didactice, se 

înfiinţează Şcoala Normală, se creează Universitatea ieşeană. 

După primul război mondial învăţământul înregistrează o nouă perioadă de evoluţie sporind 

numărul şcolilor elementare, numărul de licee şi se consolidează învăţământul superior tehnic. 

După cel de-al doilea război mondial, care a dus la numeroase distrugeri, s-a observat un 

proces lent de creştere a nivelului învăţământului sporind, este adevărat, numărul şcolilor generale la 

peste 40, a liceelor şi instituţiilor de învăţământ superior, sporind numărul elevilor şi studenţilor, mai 

ales în ultima perioadă, dar aceasta mai ales în favoarea cantităţii şi în detrimentul calităţii. Poate că 

revoluţia din decembrie 1989 a fost acel impuls care va pune pe noi baze învăţământul românesc şi 

deci, implicit, şi pe cel ieşean. Poate…! 
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Şi vorbind despre viitor nu putem să nu mai facem o scurtă întoarcere în trecut. Călătorului 

care intră în oraş dinspre sud, i se înfăţişează pe dreapta, dealul Cetăţuia, pe culmile căruia se află 

fortăreaţa lui Duca Vodă cel Bătrân. Faţă în faţă cu aceasta, situată la poalele dealului Cetăţuia, pe un 

dâmb ce domină zona inundabilă a pârâului Nicolina, se înalţă Mănăstirea Frumoasa, ctitorie a 

boierului Melentie Balica, care s-a remarcat în a doua domnie a lui Petru Şchiopul (1582-1591). 

Amândouă lăcaşuri de cult dar şi de cultură veche românească. 

Ce putea fi mai potrivit decât îmbinarea vechiului cu noul, tradiţionalului cu modernul, 

cultura veche cu ştiinţele exacte, prin construirea unor lăcaşuri noi de învăţământ, aşa cum este şi 

Şcoala nr. 40, “Alecu Russo”(foto nr. 1), situată nu departe de Mănăstirea Frumoasa, pe locul fostului 

iarmaroc şi a platoului din faţa “porţii spânzuraţilor”. Vremuri apuse care nu se vor mai întoarce, dar 

care prin ce au mai bun îşi lasă amprenta pe acest frumos aşezământ de cultură, care în anul 2016 a 

împlinit 30 de ani vechime. 

Seara zilei de 30 septembrie 1986. Vremurile sunt pline de greutăţi şi oprelişti, dar decorul 

este altul. Sute de copii şi zeci de dascăli sunt în casele lor, mai mult sau mai puţin modeste şi gândesc 

la ziua de mâine: 

“De-abia aştept să văd care va fi clasa mea”, “Eu vreau să stau în banca de la fereastră şi să 

văd când trece trenul”, Am să creez un laborator model”, “De când îmi doream să lucrez într-o şcoala 

nouă”, “Oare cum va fi?”, “Mâine, vom vedea mâine…” 

Acel mâine a sosit. Era 1 octombrie 1986, când pâlcuri, pâlcuri de elevi şi cadre didactice au 

intrat în Şcoala nr. 40. Nu existau nici garduri, nici spaţii verzi, nici teren de sport, ici şi colo mai erau 

grămezi de moloz; în unele clase nu erau nici bănci, nici table, o vreme s-a scris direct pe perete, dar 

atmosfera era veselă, se faceau proiecte de viitor. Construcţia scolii a început în vară, s-au săpat 

fundaţiile, pe 1 august era gata un etaj, la 1 septembrie era gata şi cel de-al doilea iar la 1 octombrie 

totul era finisat şi îşi aştepta locatarii. 

A lucrat aici T.A.G.C.M. Iaşi, Antrepriza I – director inginerul Alexandru Anghel, Brigada 

complexă Nr. 12 – condusă de inginer Mihai Gurguţă;¸pe lângă aceştia trebuie menţionat domnul 

profesor Chiru Laurenţiu, devenit de la 1 septembrie directorul şcolii, care a venit toată vara, aproape 

zilnic, să vadă cum se înalţă acest edificiu. 

 Mutarea elevilor, de la şcoala Nr. 19, împreună cu cadrele didactice, nu a însemnat 

terminarea muncii. A fost nevoie de mult timp, de numeroase ore peste program, de multă dăruire dar 

şi de multă bătaie de cap. De la înfiinţarea şcolii şi până astăzi fiecare an a adus câte ceva nou dar, 

munca cea mai grea, efortul cel mai mare s-a depus în primii ani: s-au adus bănci noi, s-a construit 

gardul şcolii, s-a betonat terenul de sport, s-a adus pământ de flori, plante, arbori şi s-a realizat spaţiul 

verde, s-au pus perdele şi covoare, s-au pus lambriuri în clase şi pe holuri, s-au modificat 

laboratoarele, ş.a. La toate acestea au contribuit conducerea şcolii, învăţători, profesori, personal 

administrativ, părinţi, elevi, alţi oameni de bine. 

 Corect este să-i amintim aici pe cei care au fost primii dascăli şi personalul administrativ 

din acest lăcaş de cultură: prof. Chiru Laurenţiu - director, prof. Blându Georgeta şi prof. Gheorghiu 

Elza – directori adjuncţi; învăţători: Iftime Maria, Turliuc Maria, Andrei Elena, Rotaru Migdonia, 

Costică Lidia, Galiceanu Maria, Larie Magdalena, Ciubotaru Maria, Tudose Maria, Roncea Elisabeta, 

Movilă Eugenia, Isachi Marinica, Neagu Petruţa, Şulic Eugenia, Pascaru Lucia, Dima Elvira, Manole 

Geta, Bobică Didina, Chitic Sofia, Profir Doina, Sandu Iulia, Mastacan Alec; profesori: Andrei Ioan, 

Tămaş Ioan, Grinea Demetra, Zaharia Didina, Corhan Paraschiva, Zmău Clementina, Cucu 

Margareta, Radu Felomina, Caşcaval Violeta, Larie Ioan, Chiriac Raluca, Cozma Luiza, Ciobanu 

Ecaterina, Herman Florin, Caminschi Ana, Gavrilescu Georgeta, Necula Liviu, Robotă Rodica, 

Prodan Vasile, Măcieş Lămîiţa, Balan Vasile, Burhui Olimpia, Neculai Jana, Maftei Maria, Popescu 

Luminiţa, Ungureanu (Alexa) Margareta, Romaniuc Elena, Anton Ioana, Irimescu Neculai, Negoiţă 
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Angela, Gonceariuc Liliana, Boz Maria, Luca Adrian, Mardare Mihai, Grancea Anica, Ferariu 

Aristotel, Reaboiu Florian; personal administrativ: Buzdugan Iulia-secretar, Parfin Cornelia-

bibliotecar, Sandu Dumitru, Pancu Nuţu-mecanici, Catrina Emilia-asistentă medicală. 

Din mulţimea de persoane au mai rămas, permanent, pe baricade doar trei: doamnele 

învăţătoare Dima Elvira şi Sandu Iulia şi doamna profesoară Măcieş Lămîiţa. S-au perindat multe 

persoane, unii au venit, alţii au plecat, unii au primit bastonul de pensionar alţii au trecut în lumea 

umbrelor. 

Toţi cei care au trecut prin şcoală, chiar şi pentru un timp mai scurt, şi-au pus amprenta prin 

lucruri materiale dar mai ales prin dăruirea, pasiunea şi chiar sacrificiul de care au dat dovadă în 

activitatea şcolii. 

Aminteam mai înainte de primul director al şcolii, dar trebuie precizat că absolut toate 

conducerile au adus ceva bun atunci când s-au aflat la cârma şcolii, de aceea merită pomeniţi: anul 

şcolar 1989-1990 prof. Ciobanu Ecaterina-director, prof. Blându Georgeta şi Gheorghiu Elza- 

directori adjuncţi; 22 ianuarie 1990-7 septembrie 1990: prof. Tămaş Ioan-director, înv. Sandu Iulia-

director adjunct; 7-17 septembrie 1990: prof. Tămaş Ioan-director, prof. Mardare Mihai şi înv. Sandu 

Iulia-directori adjuncţi; 17 septembrie 1990-1994: prof. Tămaş Ioan-director, prof. Mardare Mihai şi 

Măcieş Lămîiţa-directori adjuncţi; 1994-9 martie 1998: prof. Micu Silvia-director, prof. Mardare 

Mihai şi Buliga Doina-directori adjuncţi; 9 martie 1998-2000: prof. Gruia Violeta-director, prof. 

Grigoraş Tatiana-director adjunct; 2000-2001: prof. Popa Claudiu-director interimar, prof. Grigoraş 

Tatiana şi Ionescu Ofelia-directori adjuncţi; 2001-2002: prof. Ionescu Ofelia-director, prof. 

Aştefănoaie Maricica-director adjunct; 2002-2003: prof. Ionescu Ofelia-director, prof. Diaconu 

Maria-director adjunct; 2003- prezent: prof. Ionescu Ofelia-director. 

Voi enumera câteva dintre realizările de-a lungul timpului: s-a modificat acoperişul 

(şarpantă), s-au schimbat uşile, geamurile cu termopan, s-a adus mobilier modern în cancelarie, în 

clase şi laboratoare, s-au schimbat caloriferele şi toată instalaţia sanitară, chiar anul acesta, s-a pus 

gresie şi faianţă, s-au făcut modificări la parter, s-au adus calculatoare, Xerox, retroproiectoare, aparat 

de filmat, pianină şi multe altele. În anul 1991, pe data de 12 ianuarie, şcoala a fost sfinţită de I.P.S. 

Daniel, pe atunci  mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în anul 1992 şcoala a primit numele de “Alecu 

Russo” , iar în anul 1996 domnul profesor Tamaş Ioan a realizat bustul patronului şcolii, scriitorul 

Alecu Russo, l-a donat şcolii şi a fost inaugurat la data de 27 octombrie 1996. 

Elevii s-au perindat şi ei, an după an, promoţie după promoţie. De remarcat este fluctuaţia 

numărului de elevi. Cel mai mare număr total de elevi a fost în anul şcolar 1988-1989 = 2086; în 

clasele I-IV, a fost tot în anul şcolar 1988-1989 = 1083, iar în clasele V-VIII, în anul şcolar 1993-1994 

= 1150. La polul opus, cel mai mic număr total de elevi s-a înregistrat în anul scolar 2010-2011 = 314; 

în clasele I-IV, în anul şcolar 2005-2006 = 159, iar în clasele V-VIII, în anul şcolar 2009 – 2010 = 

134. Ne bucurăm că, în ultimii ani, şcoala are din nou mai mulţi elevi. Dar nu numărul de elevi ne –a 

adus bucurii ci rezultatele frumoase ale celor mai mulţi dintre elevii noştri. Voi aminti câţiva dintre 

şefii de promoţie, cu care ne mândrim: 1990-Harabagiu Nicoleta, 1994-Păun Marilena, 1998-Guralivu 

Luiza, 2001-Letia Emanuela, 2002-Dobrea Andreea, 2004-Bitiuşcă Andreea, 2005-Ene Petronela, 

2006-Apostol Daniela, 2007-Tăme Ramona, 2008-Crăcăileanu Alexandra, Pană Ionuţ, Pasat Cristina, 

2009-Stoian Anca-Petronela, 2010-Codreanu Maria-Teodora, 2011-Tănase Sofia, 2012-Matei Olivia, 

2013- Ştefan Alexandru, 2014- Baciu Mădălina, 2015- Vână Andreea, 2016- Aniţa Andreea. 

Din punct de vedere al activităţilor, nu ar ajunge timpul, necesar unei treceri în revistă, pentru 

a evidenţia tot ce s-a făcut în cei 30 de ani: serbări, concursuri cu sute de premii obţinute, vizite, 

excursii, tabere, cercuri pedagogice, publicaţii, schimburi de experienţă, inspecţii speciale , susţineri 

de grad, expoziţii diverse( vreau să precizez că pictura murală de pe holul de la parter a fost realizată 

de doamna profesoară Gonceariuc Liliana), competiţii sportive, întâlniri cu scriitori, pictori, 
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muzicieni, profesori universitari,  jurnalişti, cu oameni din străinătate, festivaluri (Balada), ieşiri la 

pensie, ş.a. 

Să nu uităm că şcoala are, pentru a doua oară titlul şi diploma de şcoală europeană. Şi ar mai 

fi multe de spus despre munca tuturor celor care înseamnă şcoala. 

Acum la aniversare putem spune următoarele: au dispărut fantasmele trecutului, nu vor mai fi 

nici spânzurători şi nici spânzuraţi, locurile s-au schimbat şi s-au înfrumuseţat, şi, cred eu, cel mai 

frumos loc din zona Nicolina II Iaşi este şcoala “Alecu Russo”. Cine a trecut prin zonă acum peste 30 

de ani şi a revenit acum nu mai recunoaşte locurile de atunci, cu zone mlăştinoase, cu străzi înguste şi 

nepavate şi căsuţe mici; locul s-a înfrumuseţat, şi rămâi plăcut impresionat de şcoala cochetă, înecată 

în verdeaţă. 

Iar dacă cineva ar dori să viziteze clădirea, îl întâmpină încă de la intrare o atmosferă caldă de 

interior curat şi elegant; poate vedea săli de clasă cu prichindei sau elevi aproape adolescenţi, 

laboratoare moderne pentru diverse specialităţi, culoare lungi şi luminoase, cabinete de specialitate şi 

nu în ultimul rând oamenii şcolii, cei care sădesc în mintea elevilor sămânţa cunoaşterii, precum şi pe 

cei care gospodăresc şcoala. 

Viitorul şcolii se întrevede luminos, şi chiar dacă vor mai fi greutăţi, uniţi cu toţii, vor putea fi 

depăşite. 

Am să închei cu cuvintele lui Nicolae Iorga: “ Sunt români care n-au fost niciodată la Iaşi, 

deşi n-ar trebui să fie niciunul, căci cine n-a fost aici nu poate să străbată cu înţelegerea foilor cele mai 

frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviinţă de spiritual trecutului nostru care trăieşte în 

acest loc mai viu şi mai mai bogat decât oriunde aiurea… În conştiinţa lui naţională ar fi o lipsă dacă 

el n-ar fi văzut oraşul care a fost şi-şi zice încă astăzi cu mândrie “capitala Moldovei”… Printre 

zidurile sale sălăşluiesc comori de artă culturală şi istorie naţionlă pe care nici o altă urbe a României 

de azi nu le posedă cu atâta îmbelşugare”. 

Călătorule care ai dorit să vezi oraşul Iaşi, când intri cu trenul pe la sud, aruncă o privire spre 

stânga şi vei vedea o clădire impunătoare şi frumoasă numită Şcoala nr. 40 “Alecu Russo”, 

înconjurată de monumente vechi, (Cetăţuia, Frumoasa) dar şi de construcţii mai noi şi moderne, şi 

trimite un gând bun pentru cei care se ostenesc acolo. 
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Imaginea unei școli în paginile unei reviste – Amphitryon –  

revista Liceului Tehnologic Economic de Turism, Iași / 

The image of a school in the pages of a magazine – Amphitryon – the 

magazine of the Economic Technological High School of Tourism 

 

Pleșca Brândușa – Dumitrița
70

 

 

 

Rezumat. Revista Liceului Tehnologic 

Economic de Turism este o prezența activă în cadrul 

comunității noastre școlare locale, fiind realizată de 

elevi cu sprijinul unor profesori dedicați. Cu apariție 

bianuală  revista a primit în timp recunoașterea 

județeană fiind premiată la concursul  de profil 

organizat de IȘJ Iași. 

Cuvinte – cheie: revistă, Amphitryon, 

comunitate școlară 

 

Abstract. The magazine of the Economic 

Technological High School of Tourism is an active 

presence in our local school community, being 

realized by the students and with the coordination of 

some dedicated teachers. With a bi-annual issue, the 

magazine received in time its recognition and was 

awarded at the profile contest organized by IȘJ Iași.  

Key words: magazine, Amphitryon, school 

community 

 

Oamenilor le place să fie împreună. Apartenența la comunitate este unul din lucrurile 

care ne fac oameni. Trăim doar prin omenire, nu în afara ei. Trăim printre oameni, nu în afara 

lor. 

În această cheie trebuie să citim locul școlii în viața noastră: ne învață, alături de 

familie și în completarea ei, valorile omenirii, ne învață să trăim în omenire și pentru ea. 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași caută, prin fiecare manifestare a sa, 

împlinirea acestor deziderate. Asta pentru că școala nu e doar despre cunoștere, despre 

revărsarea în elev a unor simple informații, ci este și despre comunitate, despre cum trăim, 

iubim, înțelegem, ne jucăm și visăm împreună. 
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În cei 13 ani de existență, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași este un loc 

deschis pentru comunitatea elevilor săi, iar unul dintre locurile unde această comunitate se 

întâlnește este revista Amphitryon. Revista, ajunsă deja la al douăzeci și șaptelea număr, este 

exact ceea ce-i spune numele, gazda elevilor școlii, locul în care aceștia își descoperă talentul 

literar și-l pun în valoare, gazda profesorilor școlii, ce-și afirmă viziunea și gândurile despre 

cunoaștere și educație, gazda tuturor celor ce au ceva de spus despre comunitatea Liceului 

Tehnologic Economic de Turism. Toți cei care răsfoiesc paginile revistei pot observa 

structura caleidoscopică a acesteia, fapt ce-i conferă varietate și bogăție, revista devenind 

astfel o oglindă vie a vieții liceului. Iar faptul că viața liceului merge în paralel cu viața 

revistei este pentru că o echipă de oameni, coordonată mai întîi de prof. Ruxandra Sârcu, apoi 

de prof. Petronela Budeanu și, în ultimii ani, de prof. Brîndușa Pleșca, profesori și elevi, au 

muncit pentru ca gândurile și realizările celor din școală să fie puse pe hârtie. Și nu doar atât: 

revista nu este doar o imagine a școlii, ci ea însăși este o instituție prin valorile promovate, 

prin premiile cîștigate în fiecare an la Concursul revistelor școlare, prin oamenii care și-au 

pus semnătura în ea. 

E despre oameni, bineînțeles, dar mai ales este pentru oamenii școlii. Și dacă revista și-

a propus să fie o voce, în cele douăzeci și șapte de numere, a și reușit. Această reușită a 

adunat, în timp, zeci de oameni muncind pentru succes.  
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Proiectul transfrontalier  ”Punți peste Prut”-/ 

” Bridges across Prut” –Transfrontier project 

 

 

Budeanu Petronela
71

, Albăstroiu Simona Elena
72

 

 

 

Rezumat. Acest articol prezintă activitățile desfășurate în cadrul proiectului transfrontalier    

”Punți peste Prut” din perioada 29 noiembrie – 1 decembrie2016 de la Liceul Tehnologic Economic 

de Turism, Iași. Proiectul este rezultatul semnării acordului de parteneriat cu Liceul Teoretic” Ion 

Creangă” din Ungheni - Republica Moldova și are ca principale obiective colaborarea în domeniul 

educației formale și nonformale, dezvoltarea relațiilor transfrontaliere în domeniul educației și al 

mediului, precum și diseminarea de bune practice. 

Cuvinte cheie: proiect transfrontalier, acord de parteneriat, educație. 

 

Abstract.  This article presents the activities in the transfrontier project ”Bridges across Prut”, 

realized at the Economic Technological High School of Tourism, Iași between November 29 – 

December 1, 2016. The project is the result of the partnership agreement with the Theoretical High 

School ”Ion Creangă” from Ungheni, Republic of Moldavia and has as main objectives the 

cooperation in formal and nonformal education, the development of cross-border relations in the field 

of education and of the environment, as well as the dissemination of best practices. 

Key words: tranfrontier project, partnership agreement, education. 

 

 

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Economic 

de Turism proiectul transfrontalier ”Punți peste Prut”. În cele 3 zile au avut  loc o serie 

activități care au urmărit dezvoltarea relațiilor între cele două țări situate de o parte și de alta 

a Prutului. În acest interval de timp, Liceul Tehnologic Economic de Turism a avut ca oaspeți 

5 elevi însoțiți de două profesoare de la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Ungheni, 

Republica Moldova. Oaspeții basarabeni au fost găzduiți cu toată ospitalitatea în familiile 

elevilor și profesorilor liceului nostru.  

Proiectul ”Punți peste Prut” este rezultatul semnării acordului de parteneriat, din 31 

mai 2016, între Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași și Liceul Teoretic ”Ion 

Creangă” din Ungheni, acord semnat cu ocazia vizitei în Republica Moldova a profesorilor 

Maria Teșu și Viorel Paraschiv, vizită realizată în cadrul proiectului inițiat de Platforma 

Unionistă Acțiunea 2012. Obiectivele proiectului vizează colaborarea în domeniul educației 

formale și nonformale, dezvoltarea relațiilor transfrontaliere în domeniul educației și al 
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protecției mediului, precum și diseminarea de bune practici educative, a unor metode 

alternative de educație în spiritual dezvoltării conștiinței identității  naționale. 

Corelarea acestui proiect cu simbolistica Zilei Naționale a României nu este 

întâmplătoare, acesta având scopul de a uni prin cooperare două comunități care aparțin 

aceluiași popor, dar care au fost despărțite vremelnic de vicisitudinile istoriei. Programul 

vizitei partenerilor din Republica Moldova a inclus o gamă diversificată de activități, în 

conformitate cu obiectivele proiectului. Astfel, în data de 29 noiembrie s-a desfășurat 

simpozionul pe teme interdisciplinare, de istorie - ”Marea Unire din 1918”; de geografie și 

discipline economice - ” Turismul local și oportunitățile colaborării transfrontaliere” și de 

limbă română ”Poetul nostru național: Mihai Eminescu și Grigore Vieru”. Activitatea 

științifică a fost finalizată cu un moment poetic susținut de elevii Costaș Alexandru, Roman 

Valeria și Ciobotariu Claudia. Dezbaterea de final a urmărit prezentarea câtorva opinii ale 

elevilor basarabeni care au ales să studieze în România, la liceul nostru. Programul de după-

amiază a cuprins vizita la biblioteca monument și aula Universității Tehnice ”Gh. Asachi” și 

antrenarea oaspeților la o degustare de bucate tradiționale de post în cadrul ”Șezătorii de Sf. 

Andrei”, activitate coordonată de doamnele profesoare Marie Jean Stoian, Ritucia Petrușca și 

Magda Culbec. 

 
Foto nr. 1. Primirea oaspeților 

 

Pe 30 noiembrie oaspeții au fost invitați la o ”vânătoare de comori” a celor mai 

importante obiective din patrimonial turistic ieșean, în cadrul activității ”Turism prin Iași”. La 

descoperirea ,,comorilor ieșene’’ au participat elevii liceului, elevii din Republica Moldova, 

dar și profesorii care au coordonat echipele în dorința de a ajunge la ,,destinație”: Paraschiv 

Viorel, Teșu Maria, Albăstroiu Simona, Budeanu Petronela, Haraga Marilena,  Baranga 

Gabriel (foto 3). Frigul și oboseala nu au diminuat farmecul plimbării prin pitorescul Iași, iar 

la fiecare comoară găsită echipele au imortalizat momentul cu o fotografie (foto 3). 

Activitățile s-au încheiat pe data de 1 decembrie cu o excursie a elevilor și 

profesorilor din cele două licee partenere la Cetatea Sucevei, cetate emblematică pentru 

istoria românilor de pretutindeni (foto nr. 2). 
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Oaspeții basarabeni au fost încântați de vizita în România, subliniind importanța 

colaborării între cele două unități de învățământ partenere. Doamna profesor Vrabie Lidia, 

director adjunct la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Ungheni ne-a transmis că s-a întors cu 

impresii frumoase din vizita în România, oportunitate care le-a permis să viziteze orașele Iași 

și Suceava ”orașe cu locații istorice de referință ale neamului nostru”. 

 
Foto nr. 2. Excursia la Cetatea Sucevei 

 

Conform spuselor doamnei profesor de istorie, Porcescu Viorica, de la  Liceul  

Teoretic ”Ion Creangă” din Ungheni ”suntem un popor, vorbim aceeași limbă și avem 

aceleași obiceiuri și tradiții” și de aceea este necesar ca pe viitor ” să colaborăm, să realizăm 

proiecte comune, schimburi de experiență și vizite reciproce”. 

Elevii basarabeni implicați în proiect au fost încântați de vizita în Iași, considerând 

călătoria peste Prut ca fiind ”una dintre cele mai frumoase experiențe” conform spuselor lui 

Cristian Prepeliță, elev în clasa a X-a B la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Ungheni.  

Daniela Goian, elevă în clasa a X-a A la același liceu consider că ”Ospitalitatea și 

amabilitatea tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut a reprezentat un motiv de a ne 

împrieteni și să legăm relații frumoase în ciuda distanței care ne desparte”. Tot ea ne-a 

transmis că ”Nu am crezut vreodată că aș putea trăi atâtea emoții și realizări alături de niște 

oameni unici, într-un timp atât de scurt”. Colega sa, Andreea Popov, spune că în urma vizitei 

a cunoscut ”profesori liberi în acțiune și în gând, prietenoși în relațiile cu elevii”și că a văzut 

”locuri nemaipomenite” care nu și-a ”imaginat vreodată că se pot ascunde chiar peste Prut”. 

Ungureanu Marcel, elev în clasa a XI-a A ne-a scris că vizitele în Iași și Suceava i-au 

”încântat inima și mi-au oferit sentimente de fericire”. ”Niciodată nu voi uita această 

călătorie fiindcă va rămâne în sufletul meu ca o amintire veșnică plină de entuziasm și 

farmec”. 
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Vadim Buraga din clasa a X-a A ne-a transmis că ”am început iarna pe o nota 

pozitivă :noi prieteni, noi descoperiri și cele mai frumoase amintiri care s-au întipărit pentru 

totdeauna în gând și pentru care vă mulțumim din suflet”.  

”Din start, fiind întimpinați cu pâine și sare de către directorul instituției D-na 

Iuliana Țugui şi profesorii Maria Teșu, Viorel Paraschiv, cadrele didactice și elevi, ne-am 

dat seama că am venit într-o instituție de succes care promovează tradițiile frumoase, cu 

profesori de calitate ce sunt preocupați în totalitate de problemele comunității de elevi pe 

care o administrează, buni prieteni ai elevilor, astfel formând echilibrul etic și echitabil 

dintre pedagog-elev și corelația obiectivă dintre cultură-valoare-educație-personalitate-

identitate”. (Vrabie Lidia, director adjunct la Liceul Teoretic” Ion Creangă” din Ungheni). 

Proiectul a constituit o bună oportunite de cunoaștere a elementelor identității 

românești, precum și de legare de noi prietenii între românii de pe cele două maluri ale 

Prutului. Partenerul proiectului a fost Asociația Unionistă ”Acțiunea 2012” prin 

reprezentantul local, lector dr. Margareta Coteață, căruia îi mulțumim. 

 

 
Foto nr. 3. ”Vânătoarea de comori” la Teiul lui Eminescu 
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Concursul Interjudeţean „Hoinari  prin  Europa”/  

Intercounty contest ”Wanderers through Europe” 

 

 

 
Ionescu Delia

 73
 

 

 

 

    Rezumat. „Hoinari  prin  Europa”  este un concurs interjudeţean de geografie, 

aflat la a VIII – a ediție, ce marchează Ziua Europei. Concursul este dedicat elevilor din 

clasele VI – XII și constă într-o probă practică în aer liber. Se pot înscrie unităţile şcolare din 

județul Dolj şi din judeţele partenere: Călăraşi, Argeş, Hunedoara, Brăila, Buzău, Iași şi 

Timiş, în echipe constituite din patru elevi. Concursul este conceput în două faze: faza 

județeană și faza interjudețeană. „Hoinari  prin  Europa”  urmăreşte dezvoltarea cunoştințele 

elevilor din despre Uniunea Europeana şi conştientizarea necesității activităților sportive 

pentru o dezvoltare armoniasă.  

Cuvinte cheie: concurs, Uniunea Europeană, echipaje 

 

Abstract: ”Wanderers through Europe” is an intercounty contest of geography, at its 

8
th

 edition, dedicated to Europe Day. The contest is dedicated to students of the 6
th

 -12
th

 

grades and consists in a practical outdoor test. At the contest can enroll teams of four students 

from schools from Dolj county and from the partners counties: Călăraşi, Argeş, Hunedoara, 

Brăila, Buzău, Iași and Timiş. The contest is designed in two phases: a county one and an 

intercounty phase. ”Wanderers through Europe” aims the development of knowledge of the 

students about the European Union and the 

recognition of the necessity of sport activities for 

a harmonious evolution. 

Key words: contest, the European Union, 

teams 

 

 

 „Hoinari  prin  Europa”  este un 

concurs interjudeţean de geografie ce marchează 

Ziua Europei (9 mai) și se află la a VIII-a ediție. 

Concursul urmăreşte dezvoltarea 

cunoştințele elevilor din clasele VI-XII despre 

Uniunea Europeanaşi conştientizarea necesității activităților sportive pentru o dezvoltare 

armoniasă. 
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Foto 1: Echipajul Power Rangers, Școala 
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Probele concursului se desfăşoară în aer liber, pe un traseu prestabilit și marcat, cu o 

lungime de 800 m -1000 m. De-a lungul traseului sunt amplasate trei puncte de popas, unde 

membrii echipajului trebuie să îndeplinească mai multe sarcini de lucru.Aceste sarcini de 

lucru vor fi diferite, în funcţie de grupa de vârstă: gimnaziu sau liceu. 

La concurs se pot înscrie elevi din clasele VI-XII, din toate unităţile şcolare din jud. 

Dolj şi din judeţele partenere: Călăraşi, Argeş, Hunedoara, Brăila, Buzău şi Timiş, care deţin 

cunoştinţe despre Uniunea Europeană și țările 

membre, lucrândîn echipă. Obligatoriu fiecare 

echipaj participant va avea în componenţa 

sapatru elevi. 

Printre obiectivele concursului se 

numără:  

- formarea personalității elevilor prin 

însuşirea unor valori ale culturii naţionale și 

europene; 

- promovarea drepturilor omului, a 

egalității de șanse și a nediscriminării;  

-selectarea unui complex de noţiuni necesare elevilor de gimnaziu/liceu, fundamentate 

la nivel european; 

- cultivarea abilităţilor de comunicare  în relaţiile interpersonale; 

- îmbogăţirea universului cunoaşterii elevilor, conform particularităţilor de vârstă ale 

acestora; 

- dezvoltarea capacităţilor de investigaţie, informare şi de transfer a cunoştinţelor. 

Anul acesta, etapa județeană a concursului se va desfășura în data de 9 mai 2017, la 

Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, iar etapa interjudeţeană se va desfășura în data de 23 

mai 2017, în județele partenere.  

Cadrele didactice organizatoare sunt: prof. Ramona Aurelia Giurcă (responsabil liceu) 

de la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova şi prof. Delia Ionescu (responsabil gimnaziu) de la 

Şcoala Gimnazială Galicea Mare, Dolj, fiind înregistrat în Calendarul Activităților 

Extracurriculare ISJ Dolj. 

La ediția anterioară au participat 40 de elevi (faza judeţeană), numărul echipajelor 

fiind egal pentru fiecare nivel. 

În cadrul probei practice au fost 3 popasuri: 

1. elevii au completat câte un text lacunar despre o ţară membră a UE; 

2. elevii de gimnaziu au realizat un puzzle a hărţii politice a Europei (contra timp), iar 

cei de liceu au completat, de asemenea contra timp,un rebus cu relieful Europei (Foto 2); 

3. elevii au rezolvat un test despre UE. 

Participarea la faza interjudeţeană a fost indirectă. Cei 20 de elevi din echipajele 

câştigătoare a locului I la faza județeană au rezolvat un test despre UE (ţări, relief, economie 

etc) cu o durată de 90 deminute.  

Câștigătorii au fost: echipajul Power Rangers (Băluna Petre, Fîlfan Dorin Petrișor, 

Hau Alexandru Constantin, Zuluf Mădălin Marin) Școala Gimnazială Galicea Mare (Foto 1) 

Foto 2: Popasul al II – lea,  realizarea unui puzzle 
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și echipajul Info-Team (Ionescu  Nicoleta, Ciobotaru Olimpia, Oprea  Lazara, Toşa Elena) 

Colegiul „Ştefan  Odobleja” Craiova (Foto 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 3. Participanții la ediția a VI – a, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE GEOGRAFICE 
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Conferința științifică națională cu participare internațională ”Mediul și 

dezvoltarea durabilă” ediția a III-a, organizată de Universitatea din 

Tiraspol și Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei Republicii 

Moldova, la Chișinău, 06-08 octombrie 2016 și dedicată memoriei 

profesorului universitar dr. habilitat Alexandru Lungu la 80 de ani de la 

naștere /  

National Scientific Conference with international participation ”The 

environment and sustainable development” third edition, organized by the 

University of Tiraspol and The Geology and Seismology Institute of 

Republic of Moldova, Chișinău, 6-8 October 2016 and dedicated to the 

memory of Professor PhD. Alexandru Lungu, 80 years after birth. 
 

 

 

Paraschiv Viorel 
74

 

 

 
Rezumat. Conferința reunește odată, la doi ani, specialiști, din geografie și diversele domenii 

de graniță științifică ale acesteia, din spațiul ex-sovietic și România. Din nou am putut remarca 

puternica școală rusă de paleontologie care și-a pus amprenta asupra multora din cercetătorii din 

Republica Moldova. A fost o dovadă clară a profesionalismului colegilor noștri de dincolo de Prut. 

Cuvinte-cheie: conferință. Universitatea din Tiraspol, Alexandru Lungu 

 

Abstract. The conference calls together, once every two years, experts in geography and 

various topics of science from ex-sovietic space and Romania.  Also we  can remark  the power of 

Paleontology Russian School which helps many researches from Republic of Moldova. The 

professionalism of our colleagues from the other side of Prut River is obviously proved.  

Key-words: conference, Tiraspol University, Alexandru Lungu 

 

 

 

La conferință s-au înscris 132 de cercetători științifici și cadre didactice din 6 țări: 

Republica Moldova, România (universitățile din Iași, Cluj Napoca și Suceava), Israel, 

Azerbaidjan, Rusia și Ucraina. Secțiunile conferinței au fost următoarele: 

Geologie/Paleontologie/Geomorfologie (cea mai numeroasă), Seismologie, Hidrologie / 

Hidrogeologie, Climatologie / Meteorologie, Geografie umană / Turism, Geografia 

peisajelor/ Protecția mediului, Didactica și tehnologia educațională în Geografie. În ziua a 
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doua a fost programată o aplicație practică de 

teren pe malul Nistrului, la Soroca, unde au fost 

vizate obiective naturale și antropice protejate. 

Organizarea bună și lucrările științifice 

prezentate și bine structurate au creat un cadru de 

manifestare academică specific conform 

așteptărilor. Constatăm în continuare o puternică 

dominare a geologiei generale în cele mai multe 

abordări științifice fapt reflectat de școala de 

gândire fundamentală, respectiv cea rusă. A fost 

lansat și volumul conferinței cu lucrările 

prezentate, un lucru îmbucurător pentru toți 

participanții!  

Am participat pentru a doua oară la 

această conferință și putem face comparații între 

evenimentele trăite la cele două ediții. Pe baza 

străduinței organizatorilor totul arată foarte bine 

și este meritul echipei. Felicitări și mult succes în 

continuare! 

 

 

   
Foto 1-2. Aspecte de la desfășurarea conferinței, la Chișinău 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa conferintei 
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Simpozionul de mediu de la Abrud (Munții Apuseni) ,,Aur și oameni” 

- Ediția I-a, 4 – 5 februarie 2017/ 

Environment symposium from Abrud (Apuseni Mountains) “Gold 

and people”-  First edition, 4-5 February 2017 

 

 

Sicoe Nicolae Rusalin
75

 

 

Rezumat. Simpozionul de mediu de la Abrud a adunat la prima lui ediție din 2017: geografi, 

geologi, filologi, pedologi, climatologi, urbaniști, profesori din învățământul preuniversitar și 

universitar din toată țara. Partea teoretică a fost întregită cu aplicația de teren derulată în fostele areale 

miniere din zona Abrud-Gura Roșiei-Roșia Montană, unde s-au vizitat haldele ecologizate, iazurile de 

decantare și muzeul exploatării miniere Roșia Montană inclusiv galeriile antice. 

Cuvinte cheie: simpozion, Abrud, aur, oameni, evocare 

 

Abstract: The environmental symposium from Abrud gathered at its first edition of 2017: 

geographers, geologist, philologists, soil researchers, climatologists, town-planning specialists, 

teachers and professors from all over the country. The theoretical part was completed with a field 

application at the former mining areas from the Abrud-Gura Roșie-Roșia Montană sector, where there 

were visited the preserved overburdens, the tailings ponds and the Mining Museum of Roșia Montană, 

including the antique galleries. 

Key words: symposium, Abrud, gold, people, evocation 

 

 

Țara Abrudului se suprapune peste bazinul Râului Abrudel, ocupând mica depresiune 

a Abrudului, versanții, culmile și vârfurile din jur, de pe cumpăna de ape. În vestul Țării 

Abrudului se desfășoară Munții Abrudului, ultima prelungire a Munților Bihorului, iar în sud 

și est Metaliferii cei bogați. În nord hotarul merge până la confluența ruginiului Abrudel cu 

Arieșul. Din punct de vedere administrativ suprafața Țării Abrudului aparține orașului Abrud 

(foto 1), comunelor Ciuruleasa, Bucium, Roșia Montană și o mică porțiune din orașul 

Câmpeni. Are o suprafață de 222 kilometri pătrați și o populație de 10.000 locuitori. 

În Țara Abrudului, dintotdeauna, ocupația principală a locuitorilor a fost scormonitul 

pământului în căutare de aur. Fie că spălau nisipuri aduse de râuri, fie că săpau galeri 

filoniene cu dalta și ciocanul, ori, mai nou, pușcau abataje, ori trepte de carieră. 

                                                           
75

 Profesor de geografie la Școala Gimnazială Ciuruleasa și Școala Gimnazială ”Avram Iancu”  Abrud – 

organizatorul simpozionului. Email: rusalin_sicoe@yahoo.com  

mailto:rusalin_sicoe@yahoo.com


164 

 

Mineritul de aur și argint din Țara Abrudului a atras nenumărați meseriași și 

aventurieri, populația devenind foarte eterogenă, în prezent existând nume din toată Europa și 

Orientul Apropiat. 

 

 
Foto 1. Centrul medieval al Abrudului 

 

De ce un simpozion de mediu? 

Pentru că în acest spațiu geografic frământat sunt și multe probleme de protecția și 

conservarea mediului. În tot arealul Țării Abrudului se văd urmele exploatărilor miniere, pe 

hotarul cu Mocănimea Arieșului Mijlociu funcționând și acuma o carieră de minereuri 

cuprifere o adevărată rană litosferică (foto 2) ! 
 

 
Foto 2. Cariera Roșia – Poieni  

 

 Pentru că a sosit timpul să acționăm ! 
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 Trebuie ecologizate toate perimetrele miniere afectate, trebuie făcute lucrări de 

stabilizare a versanților și de reconstruire a solurilor, trebuie limpezite apele uzate și 

stabilizată, pe cât posibil, poluarea naturală.  

 Colectarea și gestionarea deșeurilor menajere trebuie și aceasta pusă la punct, pentru a 

nu mai vedea plasticuri împrăștiate pe tot locul, pentru ca malurile râurilor să redevină verzi 

și curate. 

 În sufletul meu se ,,bat” cele două forțe, PRO și ANTI minerit ! Tatăl meu a fost 

minier, lucrând o viață la minele de aur, iar mama mea a fost silvicultor, semănând și 

plantând personal un sfert din pădurea Țării Abrudului! 

 Simpozionul acesta l-am făcut din dorința de a aduce la Abrud specialiști în domeniu, 

de a căuta și găsi soluții, pentru ca Țara Abrudului să fie  amenajată frumos și util, împădurită 

suficient verde și curată. Am fost ajutat substanțial de către aleșii locali și colegi remarcându-

se primarul Nicolae Simina, de profesie inginer miner, informaticianul Manuela Iuliana Sicoe 

de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” și administratorul Liceului ,,Horia, Cloșca și Crișan” 

din Abrud, Rodica Simina. 

*** 

 În prima zi s-au desfășurat lucrările în plen (6 lucrări) și în două secțiuni: ”Protecția și 

conservarea mediului natural” (19 lucrări) și ”Reabilitarea și amenajarea mediului antropizat” 

(16 lucrări). Au fost înscriși 54 de specialiști de pe tot teritoriul României: geografi, geologi, 

geofizicieni, hidrologi, pedologi, minieri și specialiști în mediu. Au fost prezenți 10 invitați 

din administrația locală și instituțiile specializate în protecția și conservarea mediului, ONG-

uri și elevii mei din clasa a VIII-a, care au ocupat cuminți ultimele două rânduri ale a 

cochetului amfiteatru. 

 

 
Foto 3. Festivitatea de deschidere 

Un moment înălțător a fost intonarea celor trei imnuri, cântarea ,,Țarinei de la Abrud” 

și încă două cântece patriotice (foto 3), de către un grup de eleve de la pedagogic, instruite de 

colega Mirela Danciu. 
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Cântecele au mers la inima participanților. Am văzut și multe lacrimi ! 

 Eu am prezentat Țara Abrudului, cu relieful ei spectaculos (foto 4-5), cu ,,aurul și 

oamenii” săi, cu tradițiile, obiceiurile și folclorul acestora. 

A urmat primarul orașului, Nicolae Simina, care a prezentat impactul socio-economic 

al restructurării activităților economice în localități monoindustriale, cu un studiu de caz 

asupra orașului Abrud. 

 Inginerul miner Valentin Rus, fost director al minelor de aur din Roșia Montană, 

ajutat de fiul său, Cristian Rus - geograf, au prezentat o lucrare foarte spectaculoasă: Istoria 

extracției aurului și argintului, din Antichitate și până în prezent, la Roșia Montană. 

 Tot auditoriul a fost foarte impresionat, Vali purtându-ne prin labirintul de galerii 

(foto 3) filoniene și corande din subteranul Roșiei Montane, printre stalactite și stalacmite de 

limonit. Am ,,văzut” truda sclavilor aduși din întregul Imperiu Roman, am văzut instalațiile 

de zdrobit și spălat minereuri, șteampurile, care au tulburat liniștea Roșiei până la 

naționalizare. 

 

  
Foto 4 - 5. Galeriile romane din Masivul Orlea – Roșia Montană și Masivul Vâlcan ”clippa” calcaroasă care 

”ține” hotarul de vest al ”Țării Abrudului”  

  

 Profesorul universitar doctor emerit Vasile Surd de la Cluj a prezentat tema : Analiza 

morfologică, funcțională și de dezvoltare a așezărilor din Munții Apuseni (foto 6). Pe această 

temă a scris și o carte vastă (Biblie, cum zice el), împreună cu Drd. Sabin Nicula și Dr. 

Veronica Constantin. 

 A urmat masa de amiazi la Cantina Liceului ,,Horia, Cloșca și Crișan” din Abrud, 

unde administratoarea Rodica Simina, din respect pentru geografi și geografie, a umplut 

pereții și sala de ... hărți, roci, unelte meșteșugărești, straie și țesături populare, cărți și albume 

despre Țara Abrudului !  

 După masă s-au desfășurat cele două secțiuni, amintesc aici cele mai interesante 

lucrări: 

- Lectorii universitari, dr. Cristian Boțan și dr. Viorel Gligor, fostul nostru coleg din 

Cercul Geografilor de Apuseni, au prezentat lucrarea : Percepții privind identitatea 

regională a Țării Hațegului. 
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- O echipă de pedologi clujeni de la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj și 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca, condusă de Dr. 

Ing. Horea Cacovean susțin lucrarea: Aspecte ale învelișului de soluri din Munții 

Vlădeasa. 

- Profesorul dr. ieșean Viorel Paraschiv are o lucrare cu specific minier. Este vorba 

despre Reconstrucția ecologică a siturilor miniere de pe Valea Jolotca, din 

Depresiunea Giurgeului (foto 7). 

 

      
Foto 6-7.  Prof.univ. dr. emerit Vasile Surd –Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. Prof. dr. Viorel 

Paraschiv de la Iași. 

 

- Profesorii Paula și Zamfir Datcu de la Slatina prezintă lucrarea: Stabilizarea 

alunecării de teren din cartierul Clocociov – Slatina.  

- Profesoara Mari Elena Belciu, inspectoarea de geografie de la Călărași, prezintă 

mărirea și decăderea Combinatului Siderurgic Călărași, pe care-l numește ,,spațiu 

geografic trist” ! 

- Profesorul de la Alba Iulia, Marcel Arăboaiei, arată marile probleme ecologice ce au 

fost în zona Zlatna și întreaga Vale a Ampoiului și schimbările, în bine, care s-au 

produs aici în perioada 2000 – 2015. 

- Abrudenii Tanța Anca și Leontin Costea, profesori la liceul din localitate, prezintă 

marele dezastru care-l face în fondul forestier al României firma austriacă 

Holzindustrie Schweighofer. 

- Profesorul Adrian Vodă de la Toplița și profesorul drd. Costin Hîrlav de la Bilbor 

expun în simpozion problemele de mediu ale Munților Călimani. 

- Pasionata geografă de la Deva, Adriana Badea, tânără pensionară, prezintă lucrarea : 

Zonele umede, ca modalitate naturală de prevenire a catastrofelor. O lucrare foarte 

interesantă. Colegul Jenö Trombițaș de la Bistrița, a concluzionat corect : ,,Zonele 

umede te pot duce la dezastru” ! 

- Colega noastră de la Lupșa, Dănuța Crișan, înviorează atmosfera cu buciumanii ei 

bogați, făloși și veseli (când ,,dădeau de aur”), speriați și triști, când se-ntâlneau cu 

,,Vâlva băii”! 
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- Profesorul Alexandru Simu de la Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Vasile cel Mare” 

din Blaj tratează problema ecologizării rampei de gunoi menajer. 

- Profesorul drd. Vasile Viorel Pop ne arată cum s-a produs alunecarea de teren de la 

Cireșoaia, iar prietenul lui, profesorul Jenö Trombițaș, prezintă lucrarea Patrimoniu 

speologic între valorificare, protecție și conservare. 

- Simona Boncuțiu, profesor de geografie la Câmpeni, ne explică ce dezastru ecologic 

fac pe râurile din munți microhidrocentralele. 

- Profesoarele de la Ciuruleasa, Simona Bartoc și Pamela Haiduc, au identificat (în 

română și ... engleză !) principalele surse de poluare ale râului Arieș, coloana 

vertebrală a Apusenilor. 
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Simpozionul național ”Geografia în învățământul preuniversitar, prezent și 

perspective” ediția XXII-a cu tema ”Peisajul geografic și modalități de 

valorificare” - Bicaz, 14-15 mai 2016 / National Symposium ”Geography in 

pre-university education- in this moment and in future” the 22
nd

 edition, on 

the topic ”Geographical Landscape and Possibilities of Reevaluation” – 

Bicaz, 14-15 May 2016 

 
 

Paraschiv Viorel
76

 

 

 

Rezumat. În organizarea S.G.R. Filiala ”Alex. Ungureanu” Neamț și I.Ș.J. Neamț 

simpozionul de tradiție a geografilor nemțeni reunește anul profesori din mediul preuniversitar și 

universitar ieșean. Lucrările prezentate arată preocupările constante ale celor prezenți pentru 

continuitate și analiză geografică competitivă. 

Cuvinte-cheie: simpozion, Neamț, tradiție 

 
Abstract. In the organization of S.G.R. „Alex Ungureanu”Office in Neamț, and Neamț I.Ș.J, 

the traditional symposium of geographers from Neamț calls together teachers from the pre-university 

and university  education.The papers which are presented show the constant concerns for continuity 

and ongoing analysis of those who come to symposium. 

Key-words: symposium, Neamț, tradition 

 

Simpozionul s-a desfășurat într-un loc mirific 

situat la poalele Munților Stânișoara,  pe o veche terasă 

a Bistriței de lângă Bicaz, unde se află Motelul 

”Cristina”,  la doar câțiva metri de malul lacului Izvoru 

Muntelui. Au participat cu statut de invitați trei cadre 

didactice de la Facultatea de Geografie și Geologie a 

Universității ”Al. I. Cuza”, profesorii Adrian Grozavu 

(prodecan), Ionel Muntele și Eugen Rusu, care au 

prezentat lucrări științifice din domeniile lor de 

cercetare. 

Sesiunea de comunicări a cuprins o serie de 

comunicări tematice susținute de profesorii: Viorel 

Paraschiv (Iași), Cristina Letos și Dumitru Letos (ambii 

din Piatra Neamț), după care au urmat secțiunile de:  

didactică (cu două comunicări), științifică (cu două 

comunicări) și poster (cu trei comunicări). A fost 

lansată revista geografilor nemțeni. În ziua a doua a avut loc o croazieră pe lacul Izvoru 
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Muntelui și o ascensiune la un punct de belvedere asupra văii Bistriței și lacului, situat din 

Munții Stânișoara.  

 

   
Foto 2-3. Aspecte din cadrul sesiunii de comunicări de la Bicaz 
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VI 

GEOGRAFIA STUDENȚILOR 
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Peisajul creat de procesele geomorfologice actuale în bazinul hidrografic 

Măgura (Podișul Suceava) / The landscape created by the actual 

geomorphological processes in the Măgura River basin (Suceava Plateau) 

 

 

Grapă – Vârlan Dumitru Daniel 
77 

 

Rezumat. Această lucrare este un capitol din lucrarea de licență susținută la finalizarea 

ciclului I Bologna, în cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității ”Al. I. Cuza” Iași. 

Tratează peisajul actual care domină cea mai mare parte din bazinul hidrografic Măgura. Analiza 

cantitativă și calitativă ne demonstrează predominanța peisajului geomorfologic determinat de 

structura geologică de suprafață. 

Cuvinte-cheie: peisaje geomorfologice, Măgura, alunecări de teren, relief structural 

 

Abstract.  This paper is a chapter of the graduation thesis of the first Bologna cycle, 

presented at the Faculty of Geography and Geology of the University” Al. I. Cuza”, Iași. It treats the 

actual geomorphological processes that prevail in the Măgura River basin. The qualitative and 

quantitative analysis proves us the preponderance of the geomorphological landscape determined by 

the geological structure of the area. 

Key words: geomorphological landscapes, Măgura, landslides, structural relief 

 

 

 

1. Elemente de identitate teritorială 

Bazinul hidrografic al râului Măgura (Văcăria sau Cârjoaia) face parte din bazinul 

hidrografic al Bahluiului, fiind un bazin de ordinul II al acestuia. Cu o suprafață de 66 km
2 

și 

o lungime calculată de 22 km liniari (Ujvari, 1972, citat de Paraschiv, 2014) bazinul 

hidrografic al râului Măgura este unul mic comparativ cu celelalte bazine și râuri autohtone 

ale Podișului Moldovei.  

În cadrul României bazinul hidrografic al râului Măgura este situat în partea nord-est, 

suprapunându-se peste un areal geografic cu o poziție centrală în spațiul Podișului Moldovei.  

În cea mai mare parte a sa bazinul hidrografic al Măgurei se desfășoară pe subunitatea 

de ordinul III a Podișului Moldovei, respectiv în Dealul Mare-Hârlău (Tufescu, 1937) sau 

Culmea Siretului ( după Geografia României, vol. IV, 1992 ), fiind subordonat geomorfologic 

unității de ordinul II al acestuia, Podișul Sucevei, doar cursul său inferior străbate 

Depresiunea de contact Hodora-Hârlău și se varsă în Bahlui în dreptul satului Hodora 

(comuna Cotnari), sub Dealul Morii (191 m), în sectorul Câmpiei colinare Jijia-Bahlui. La 

confluență Măgura-Bahlui altitudinea luncii este de 108 m. (fig. 2). 
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Cumpăna de ape de pe versantul stâng delimitează bazinul Măgurii de cel al Buhalniței 

trecând, de la nord-vest spre sud-est, prin dealurile: Căldărușei ( 456 m), Dumbrăvii ( 392 m), Stâcii ( 

361 m ), Litenci ( 354,5 m), Cătălina ( 394 m), Mîndru ( 257 m), Drăgănița ( 215 m). 

Pe versantul drept, cumpăna de ape delimitează bazinul Măgurii de cel al Bahluețului trecând, 

de la nord-vest spre sud-est, prin dealurile: Ancuța ( 521 m), Sticlăriei ( 536 m), Podul de lut ( 534 m), 

Șanțului ( 535,5 m), Acriș ( 447 m), Vlădnicuț ( 430 m), Târna. 

Izvoarele râului Măgura se află în zona confluențelor torențiale de pe platoul structural 

Sângeap, la vest-nord vest de satul Sticlăria comuna Scobinți, sub dealurile Sticlăria – Ancuța, izvoare 

situate la cotele 525-521 m. Pe acest platou mai sunt vizibile elemente de umanizare mai veche, fiind 

identificate urmele așezării Siliștea-Sângeap
78

 cu ajutorul tufelor de liliac provenite din vechile 

amplasamente ale gospodăriilor și din fântânile tradiționale încă existente în peisaj (foto 1). 

 

 

 

 

 
Foto 1. Platoul structural Sângeap 
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Fig. 2. Harta hipsometrică 

 

Fiind vorba despre un bazin hidrografic de dimensiuni mici cea mai mare pondere în 

modelarea peisajului geografic este reprezentată de eroziune, cu cele două forme ale ei. 

Eroziunea solului reprezintă deplasarea particulelor solide de la suprafața uscatului prin 

acțiunea vântului, apei sau gheții, sau ca urmare a unor organisme vii (bioeroziunea, fig. 6-7). 

Raportându-ne la bazinul studiat vom lua în calcul doar eroziunea fluvială și impactul 

acesteia asupra fenomenelor geomorfologice. 

1. Eroziunea de suprafață 

Acest tip de eroziune este îndeplinită de scurgerea neconcentrată, exercitată pelicular 

pe întreaga suprafaţă a versantului. În urma căderii unor cantităţi suficiente de ploi, 

capacitatea de infiltrare în sol scade şi astfel apa se acumulează prin alăturarea curenţilor 

bidimensionali şi şuvoaielor care se prind într-o singură peliculă. Mişcarea acesteia în josul 

pantei duce la desprinderea particulelor din sol şi la transportul lor spre baza versantului. 

Materialul îndepărtat dintr-un loc este depus în porţiunile în care au loc reduceri de 

pantă, - mici depresiuni şi contrapante-, ori chiar la baza versantului; depozitul acumulat la 

baza versantului prin acest proces se numeşte coluviu, iar forma de relief rezultată se numeşte 

glacis coluvial (fig. 2, 3). 
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Fig. 3. Harta pantelor 

 

Acţiunea mecanică de izbire, dislocare şi împrăştiere a particulelor de sol de către 

picăturile de ploaie, este indisolubil legată de deplasarea acestora pe pantă, adică de procesul 

de spălare (ablaţie, scurgere şi eroziune pluvială, eroziune de suprafaţă, difuză). Consecinţele 

sale pot fi observate prin apariţia unor pete de culoare deschisă (gălbui – albicioasă) 

răspândite pe fondul general, mai închis, al solului. Dimensiunile şi intensitatea acestora 

depind de agresivitatea precipitațiilor. De multe ori orizonturile superioare ale solului, 

evoluate strâns  în raport cu structura geologică monoclinală, uneori chiar întreaga cuvertură 

acoperitoare, este înlăturată scoţându-se la zi rocile de bază. 

2. Eroziunea în adâncime 

Eroziunea în adâncime este destul de activă și dependentă de proprietățile fizico-

chimice ale rocilor la care se asociază factorul modelator antropic și reprezintă o înaintare a 

fenomenului de eroziune în suprafață, trecerea făcându-se  treptat  între cele două forme. Prin 

concentrarea scurgerilor de suprafață iau naștere canale cu secțiune în formă de „V” sau „U”, 

care în momentul în care întâlnesc un orizont litologic mai greu erodabile încep să se 

lărgească. Formele de relief apărute prin eroziunea în adâncime cuprind microforme 

sculpturale sau depoziționale.  
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Microrelieful modelat prin eroziune cuprinde o serie continuă care începe cu 

microformele din faza meteorizării și continuă cu cele ale eroziunii în adâncime (rigole, 

ogașe, ravene, fig. 6-7), la care se adaugă speciile morfologice asociate deplasărilor în masă. 

Canalele naturale de scurgere își aleg traseele și se conturează în funcție de personalitatea 

substratului litologic. De multe ori orizontul superficial, mai ușor erodabil, dictează 

adâncimea și morfologia secțiunii transversale a canalelor respectiv raportul adâncime/lățime. 

Microrelieful depozitelor de aluviuni torențiale cuprinde formele create de materialele 

grosiere sau fine, dislocate de apă, alunecate sau prăbușite, aflate în curs de transport pe 

versanți, pe maluri sau pe fundul ravenelor. Depozitele de versant sunt cele cunoscute: 

deluvii, coluvii și proluvii. 

La toate acestea se adaugă formele de relief specifice zonelor afectate cu  deplasări în 

masă. Alunecările de teren apar în mod obișnuit pe versanți dar pot fi și extensii accidentale 

ale malurilor ravenelor mari. În morfologia malurilor ravenelor pot fi identificate forme de 

microrelief ca expresii ale proceselor și mecanismelor imiplicate în evoluția acestora. Ele 

includ alunecări de teren și prăbușiri sau surpări, sub formă de felii sau de blocuri, accentuate 

sau nu de prezența fisurilor de distensiune. În funcție de forma și poziția blocurilor sau 

feliilor desprinse se poate presupune forma suprafeței de alunecare după care se deplasează 

acestea, respectiv plan-monoclinală, semicirculară, spirală logaritmică etc. O formă mai 

deosebită de acestea este aceea de semiboltă naturală, în cadrul mecanismului de cedare a 

malurilor umezite din lateral. De asemenea, mici curgeri noroioase pot fi identificate pe 

malurile ravenelor, în special după topirea zăpezilor.  

Relieful modelat prin eroziune evoluează în două direcții principale, spre două stadii 

pe care le putem numi finale deși se mențin de-a lungul câtorva sute de ani. 

 

 

O primă situație, mai dramatică, este ceea în care peisajul ajunge să fie dominat de 

forme sculpturale cu densitate mare, care pot atinge sau depăși cumpăna apelor, cu maluri 

abrupte, neacoperite de vegetație, care creează relieful de tip „badlands”. O altă situație este 

ceea în care formele erozionale adânci și/sau alunecările de teren ajung să fie și să se mențină 

stabilizate de-a lungul unor perioade mai îndelungate de timp. Văile modelate de 

torențialitate acum dispărute datorită colmatării sau proceselor de versant specifice, sau 

Fig. 4-5. Fragmente din placa de calcar oolitic  (Platoul Sângeap) 
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vâlcelele și ravenele acum stabilizate și acoperite de vegetație, poartă pe alocuri la zi urmele 

fosile ale evoluției paleogeografice a spațiului geografic analizat (fig. 4, 5).  

2.1. Rigolele  sunt cele mai simple forme de eroziune liniară, ca niște șănțulețe 

paralele, de cele mai multe ori în formă de „V”, puțin sinuoase sau ramificate, cu lărgimi și 

adâncimi de ordinul zecilor de centimetri, cu lungimi ce pot atinge zeci de metri, adesea cu 

multe discontinuități. Orientarea lor este pe linia de scurgere a firicelelor de apă, densitate 

variabilă, iar profilul longitudinal de talveg paralel cu suprafața topografică. Datorită acestor 

caracteristici rigolele sunt considerate forme de tranziție, între eroziunea de suprafață și cea 

liniară. După adâncirea pe care o au se deosebesc rigole mici (13-30 cm.), asociate mai 

frecvent eroziunii areolare, și rigole mari (30-50 cm.), cu evidente trăsături proprii scurgerii 

concentrate și eroziunii în adâncime. Experimentele au arătat că vitezele critice de iniţierea 

rigolelor sunt de 3 – 3,5 cm/s, pe o pantă de 2 - 3º. 

 

     

 

2.2. Ogaşele - sunt forme cu aspect de şanţuri create de scurgeri viguroase, dar de 

scurtă durată pe versanţi (fig. 8). Ele sunt paralele cu panta, au lungimi variabile în raport cu 

dimensiunile versanţilor, sau cu anumite atenuări de pantă şi au adâncimi de până la 2 m. Prin 

urmare nu mai pot fi nivelate în timpul lucrărilor agricole obişnuite, ci doar cu ajutorul 

buldozerului sau grederului. 

Fig. 6-7.  Rigole de scurgere și în formare (biogene) la izvoarele Măgurii  
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3. Procesele de versant. Procesele geomorfologice care acţionează în domeniul 

versantului urmăresc componenta gravitaţională dată de energia potenţială, iar 

agenţii în funcţie de care se definesc procesele sunt apa, gheaţa şi aerul. În 

consecinţă, ne vom ocupa de două mari categorii de procese responsabile de 

modelarea versanţilor, şi anume: deplasările gravitaţionale şi procesele erozionale 

(sau fluvio-denudaţionale). 

3.1. Deplasările gravitaționale 

Deplasările gravitaționale sunt mișcări ale materialelor scoarței prin meteorizare de la 

partea superioară spre partea inferioară, sub influiența gravitației ca factor principal.Mişcarea 

materialelor la suprafaţa uscatului joacă, alături de metorizare, un rol important în apariţia 

formelor şievoluţia generală a reliefului. Meteorizarea în loc nu creează forme de relief. 

Acolo unde sfărâmăturile de rocă nu sunt deplasate, ele se acumulează până la o grosime 

critică. Odată depăşită această valoare critică, materialele sunt puse în mişcare de pe locul 

unde au fost meteorizate, lăsând roca in situ neprotejată, creând condiţiile apariţiei de noi 

forme de relief. 

Mişcarea materialelor se face sub impulsul gravitaţiei. Ea se realizează în două 

moduri principale: 

 a) prin intermediul unui agent transportator, în mod obişnuit de către râuri, gheţari, apa 

mării, vânt;  

b) prin autodeplasare, se mai numeşte şi deplasarea în masă.  

Mobilul general al deplasărilor îl constituie gravitaţia. Aceasta însă nu se poate 

manifesta, decât foarte rar, pe verticala locului, ci numai indirect pe direcţia unghiului local 

de pantă. Inclinarea terenului sau panta joacă deci un rol deosebit în mişcare. Cu cât panta 

este mai mare, cu atât gravitaţia se poate manifesta mai puternic şi invers, cu cât panta este 

mai redusă, cu atât cresc posibilităţile ca materialele să nu se pună în mişcare. 

O clasificare a formelor de deplasare gravitațională este făcută de V. Tufescu (1966) care 

distinge două grupe mari de deplasări:  

 deplasări provocate de distrugerea suportului sau a unităţii(rostogoliri, surpări, 

sufoziune, tasare, creep, încovoierea capetelor de strat);  

      Fig. 8.  Ogașe la izvoarele Măgurii.  
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 deplasări umede (nisipuricurgătoare, curgeri noroioase, solifluxiuni, alunecări 

de teren). 

Noi ne vom îndrepta atenția asupra alunecărilor de teren care au modelat versanții văii 

Măgura și a afluenților acesteia.  

3.1.1. Alunecările de teren 

„Alunecările de teren, ca proces geomorfologic și diversitățile de relief pe care le 

generează constituie în sistemul complex de al peisajului geografic o problemă de mare 

interes și importanță științifică, cu effective implicații în stările de degradare ale categoriilor 

de potential natural și de profil antropic, ce decurg din modalitățile de valorificare al unui 

spațiu geografic adecvat intereselor social-economice.”
79

  

„Alunecările sunt despinderi de pe versant de materiale (roci sau depozite de versant) 

care se deplasează de-alungul unei suprafeţe planare. Masa de alunecare este nedeformată sau 

se deformează uşor în timpul deplasării. Coborârea materialului din partea superioară spre 

partea inferioară se face în lungul unui plan de alunecare.” 
80

 

Planul de alunecare poate fi situat spre suprafaţa terenului şi aproximativ paralel cu 

suprafaţa versantului ca în cazul alunecărilor de roci, prăbuşirilor şi surpărilor sau poate 

penetra la adâncime pe o suprafaţă concavă ca în cazul alunecărilor rotaţionale. Astfel, 

alunecările pot fi: 

 alunecările de translaţie - care se produc când planul de alunecare este paralel 

cu versantul şi aproape desuprafaţă. Sunt alunecări de mică adâncime cu rate 

de deplasare a deluviilor de la mm/sec până la câţiva m/sec. 

 alunecările rotaţionale - se produc când planul de alunecare este concav. 

Aceste alunecări sunt mai adânci,comparativ cu lungimea lor, materialul 

fragmentat rămâne aproximativ intact, sub forma unor felii sau blocuri. 

Ratele de mişcare în cadrul acestor alunecări variază între câţiva mm/an până la 

ordinul metrilor/zi. Institutul britanic de cercetare a geologiei (BGS), utilizează clasificările 

lui Varnes din 1971 și ale lui Cruden & Varnes din 1996. Aceleași clasificări ale alunecărilor 

de teren sunt utilizate de grupul de lucru al UNESCO în „Inventariere mondială a 

alunecărilor” (1990, 1993).  

Alunecările de teren sunt clasificate după două mari criterii: 

 după tipul mișcării: prăbușiri (falls), rostogoliri (topples), culisante (slides), cu 

întindere mare și curgeri. 

 după materialul implicat în mișcare: rocă, moloz și pământ. 

Așadar, luând în considerare cele două elemente enunțate mai sus, BGS clasifică alunecările 

astfel: 

a. Prăbușiri: prăbușiri de pietre, prăbușiri de moloz și prăbușiri de pământ. 

b. Rostogolori: rostogoliri de pietre, rostogoliri de moloz (prezintă con de moloz în partea de 

depunere a materialului) și rostogoliri de pământ (în partea superioară se află zona de 

desprindere – craks – iar în partea de depunre prezintă un con de pământ).  

c. Alunecări culisante: rotaționale și translaționale.  

                                                           
79

 M. Grigore, 2003 
80

 D. Dumitriu, Curs geomorfologie, 2012- mss  
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 Alunecări rotaționale: bruște ( corpul alunecării este compact), 

multiple și succesive; 

 Alunecări translaționale. 

d. Alunecări cu întindere mare; 

e. Curgerile: solifluxiunea, curgerile de moloz și curgerile noroioase; 

d. Complexe. 

Luând în considerare această clasificare a alunecărilor de teren observăm că în cuprinsul 

bazinului Măgurii întâlnim cel mai adesea alunecările de teren rotaționale, care prezintă monticuli de 

alunecare și care pe alocuri interceptează freaticul scoțându-l la zi. 

 
 

 

 

Zona de 

desprindere 

Corpul alunecării 

depus sub formă 

de arc 

Planul de alunecare  

Fig .9.  Alunecare de teren în apropierea confluenței Măgurii cu Văcăria  

Cornișa de desprindere  

Corpul 

alunecării  

Planul de 

alunecare 

Martor de eroziune 

calcaros care 

aflorează la zi  

Fig.  10.  Alunecare de teren în zona de confluență a Măgurii cu Văcăria  
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Pe lângă alunecările prezentate mai sus sunt prezente si așa numitele ”river bank 

failure” (rupturi de mal), care se manifestă tot datorită eroziunii și a îndepărtării materialelor 

friabile de sub placa de calcar, întâlnite pe mari suprafețe pe malurile Măgurii și afluenților 

ei. Acestea sunt dublate pe alocuri de alunecările rotaționale. 

O alunecare de teren cu un contur bine delimitatare următoarele elemente morfologice 

de identificare: zona de desprindere sau obârşia alunecării; corpul alunecării (descris prin 

suprafaţa de alunecare şi masa de alunecare = deluviul), piciorul şi baza alunecării (fig. 9,10). 

a. Zona de desprindere este situată la partea superioară a alunecării, uneori chiar la 

partea superioară a versantului şi se caracterizează prin existenţa unui abrupt, cornişă sau râpă 

de desprindere din care se alimentează cu materiale deluviul de alunecare. Uneori se întâlnesc 

chiar mai multe cornişe etajate. După morfodinamica lor aceste forme pot fi: active, în curs 

de stabilizare şi stabilizate sau inactive (fixate prin vegetaţie forestieră ori prin lucrări 

tehnice). 

b. Corpul alunecării este format din suprafaţa de alunecare şi masa alunecată 

(deluviul). Este delimitat în partea inferioară de patul, planul sau oglinda de alunecare, acea 

suprafaţă nederanjată pe care se deplasează cuvertura deluvială. Planul de alunecare poate 

avea formă concavă, cu înclinare constantă, neuniformă sau discontinuă, determinând unele 

particularităţi ale procesului de alunecare şi ale microreliefului de la suprafaţa alunecării 

(trepte, valuri, monticuli etc). În general, în partea dinspre cornişă, rocile din componenţa 

corpului alunecării sunt mai puţin sfărâmate sau amestecate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Fig. 12. Coloană stratigrafică a Sarmațianului din  

                                                                                                       Dealu Mare- Hârlău (după V. Cotea,  2006) 
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De multe ori se păstrează chiar pachete omogene mari, mai mult sau mai puţin 

deplasate, care se prezintă ca nişte trepte ce pot forma adevărate amfiteatre de alunecare. 

Apoi, datorită presiunii exercitate de aceste mase, cuvertura deluvială îşi pierde structura 

iniţială, se pliază, capătă aspect vălurat sau de monticuli separaţi de microdepresiuni, 

ajungând uneori la o înfăţişare haotică. Grosimea deluviului de alunecare oscilează de la 0,5 – 

1 m până la 30 – 40 m. 

c. Baza alunecării este partea terminală a masei deluviale. Ea poate să corespundă cu 

baza versantului, poate rămâne mai sus decât aceasta şi atunci procesul este foarte susceptibil 

de reactivare, ori poate coborî sub nivelul acumulărilor aluviale sau coluviale din lunci şi 

depresiuni. 

d. Piciorul alunecării este locul din partea inferioară a versantului unde talpa de 

alunecare intersectează suprafaţa iniţială, nederanjată. El poate corespunde cu baza alunecării 

sau poate fi diferit de aceasta atunci când masa deluvială a coborât mai jos. 

Alunecările se produc în special pe versanții văii Măgura datorită eroziunii argilelor și 

nisipurilor de sub placa de calcar oolitic (fig. 12), prezentând valuri și trepte deluviale cu 

grosimi diferite și stadii evolutive diferite (stabilizate total sau parțial, active, semiactive, în 

curs de stabilizare), zona Coasta Măgurii fiind foarte activă.  

 

 
Fig. 13 . Valea Măgurii, văzută de pe podul medieval de la Cârjoaia (vedere generală) 

(Foto V. Paraschiv-2017) 

Concluzii. Analiza peisajului geomorfologic din bazinul Măgurii a scos în evidență o 

strânsă legătură între factorii fizico-geografici, locali sau regionali, și caracteristicile 

geomorfologice, printre care se impune rolul scurgerii de suprafață și cel al geologiei zonei. 

Peisajul geomorfologic actual al zonei studiate este reprezentat prin trei tipuri genetice de 

relief: relieful structural, relieful sculptural și relieful fluvial. Relieful structural este prezent 

prin platourile structurale și prin dealurile care au rămas din vechea platformă structurală și 

care astă se dezvoltă sub formă de cueste. Relieful sculptural este prezent prin nivelurile de 
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platformă care au rămas în urma marilor cicluri de sedimentare, iar relieful fluvial este 

reprezentat de râul Măgura și afluienții săi, creând forme specifice de relief. 

Pe lângă aceste trei tipuri genetice de relief se impune o abordare a reliefului antropic 

care influiențează într-o proporție destul de mare peisajul geomorfologic al zonei. Acesta este 

prezent în principal prin lucrările destinate practicării agriculturii de tip intenesiv dominată de 

culturile permanente (viti-pomicole) și cele de combatere a dezvoltării proceselor 

geomorfologice de risc pentru populația locală. 
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„Comunitatea Statelor Independente. O mică enciclopedie a statelor” 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti, 2016, 45 pag. ISBN 978-973-0-23186-1 

(format electronic) 

 

 

Cristea Raluca Ioana
81 

 

 
 

Lucrarea „Comunitatea Statelor Independente. O mică enciclopedie a statelor”, 

publicată în anul 2016, tratează un subiect care, înainte de orice,  ţine de cultura generală şi 

reprezintă o bună sursă de informare, atât pentru şcolari, cât şi pentru adulţi (profesori, alte 

persoane interesate de geografia lumii etc.) 

Realizarea lucrării s-a finalizat prin efortul colectiv al unui grup de elevi din Colegiul 

Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti – Ciprian-Dragoș Barbu, Louis Narcis Barbu, 

                                                           
81 Elevă clasa a XII-a E, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, email:ion_marculet@yahoo.com 
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Raluca Ioana Cristea, Beatrice-Elena Dinu, Isabelle-Ioana Dinu, Costin-Petru Dragomir, 

Cristian-Ștefan Ene, Miruna-Gabriela Fătu, Tudor-Andrei Gavriliță, Ovidiu-Gabriel 

Georgescu, Răzvan-Ioan Hogea, Luana-Maria Macoveanu, Gabriel Marin, Alexandru 

Bogdan Oproiu, Petru-Victor Rădulescu, Alexandra Diana Stan, Anastasia Șincarenco, 

Alexandru Mihai Tița, Cătălin Tudor, Tian-Yuan Andreea-Elena Wang –, coordonat de prof. 

Ioan Mărculeţ (care a semnat şi capitolul introductiv „Comunitatea Statelor Independente – 

scurtă prezentare”) şi sprijinit ştiinţific de cercet. dr. Cătălina Mărculeţ, din Institutul de 

Geografie al Academiei Române.  

Prin structură şi conţinut, volumul oferă o descriere succintă a ţărilor care alcătuiesc, 

în prezent, Comunitatea Statelor Independente, expunând cititorilor aspecte geografice 

precum: datele generale (poziţia geografică, vecinii, suprafaţa, insulele componente, forma de 

guvernământ, sărbătoarea naţională, limba oficială, moneda şi instituţiile internaţionale din 

care face parte), cadrul fizico-geografic (relieful/unităţile de relief, clima, hidrografia, 

asociaţiile biogeografice, resursele naturale şi ariile protejate) şi unele aspecte 

geodemografice şi socio-economice (populaţia, densitatea medie a populaţiei,structura etnică, 

structura confesională, bilanţul natural, populaţia urbană, speranţa de viaţă, capitala, 

principalele oraşe, PIB/loc., zonele şi obiectivele turistice şi numele siturilor din patrimoniul 

UNESCO). În descriere, de o atenţie deosebită se bucură capitalele, pentru care sunt inserate 

informaţii legate de poziţia geografică, întinderea teritoriului şi numărul locuitorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

Cercetări ecologice asupra Pădurii Căprița în sezonul hiemal / Căprița 

Forest in the winter season – Environmental researches 

 

 

Bîzdîgă  Ana-Maria
82

 

 

 

Rezumat. Lucrarea de față reprezintă rezultatele unui studiu de teren efectuat cu elevii asupra 

mediului forestier de protecție a versanților erodați din sudul orașului Iași, în perioada hiemală (de 

iarnă). Concluziile studiului de față au fost prezentate la Concursul național de comunicări științifice 

pentru elevii de liceu de la Hunedoara, iulie 2016. 

Cuvinte – cheie: studiu de teren, pădure antropică, sezon hiemal 

 

Abstract. The present paper means the results of aninvestigation-study which is made 

in colaboration with students. The study is based on environmental forests of eroded slopes 

from Southern of Iași in the winter season. The conclusion of this study is presented at 

National Symposium of scientific essays for the high-school students, Hunedoara, July 2016. 

Key-words: investigation-study, anthropic forest, winter season. 

 

 

Date generale. Pădurea (plantația) Căprița  acoperă Dealul Căprița  situat în sudul 

municipiului Iași, la 2 km de Șoseaua Bucium (DN 24, Iași-Vaslui), spre localitatea 

Vlădiceni.  Dealul Căprița  are o înălțime maximă de 210 m,  fiind acoperit cu pădurea 

antropică care stabilizează versantul bahluian Căprița-Bucium-Bălan. Plantația este alcătuită 

din arborete de salcâm (34,2 ha) și pin (25,1 ha), distribuite în trupuri variate, plus un trup de 

plop euroamerican (1,5 ha). 

Pădurea Căprița – studiu de teren 

Durata: 120 minute. 

Scopul proiectului: realizarea unui studiu de teren în sezonul hiemal (de iarnă). 

Obiective: 

- observarea fizionomiei pădurii în sezonul hiemal; 

- analiza unor factori abiotici specifici ecosistemului;  

- identificarea unor specii de plante şi animale găsite pe o anumită zonă a pădurii, 

explicarea stratificării pe verticală; 

- observarea impactului antropic. 

Investigarea ecosistemului Pădurii Căprița a presupus parcurgerea următoarelor etape: 
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Fig. 1: Vedere din satelit a zonei de studiu  (sursa: Google Maps) 

 

•Etapa pregătitoare: 

-documentarea asupra mediului; 

- identificarea metodelor de lucru; 

-procurarea echipamentului şi a aparaturii adecvate. 

•Etapa cercetărilor în teren: 

- reprezintă momentul cel mai important în care fiecare participant la investigaţii adună 

materialul informativ. 

În cazul deplasărilor în teren, se impun următoarele: 

-un echipament adecvat (sport); 

-folosirea unor ustensile simple şi uşor de procurat; 

-respectarea cu stricteţe a normelor de protecţie a mediului; 

-consemnarea rezultatelor investigaţiilor desfăşurate în fişe de lucru  sau caiete. 

•Etapa finală: 

- prelucrarea informaţiilor culese din teren şi a materialului recoltat; 

-formularea concluziilor. 

Investigarea factorilor abiotici şi biotici dintr-un mediu terestru 

Pentru studierea factorilor abiotici am folosit următoarele ustensile şi aparate: 

Materialele folosite pentru studiul biotopului şi biocenozei au fost: 

busola: pentru determinarea poziţiei geografice şi a direcţiei vântului; 

termometrul: pentru măsurarea temperaturii; 

 Rigla gradată – pentru determinarea grosimii stratului de zăpadă 

sfoara: pentru delimitarea teritoriului cercetat; 

lupa şi binoclul: pentru observarea speciilor; 

determinatoare/atlase: pentru identificarea speciilor; 

aparat foto digital; 

carnet de observaţie; 

Pentru cercetarea plantelor am folosit metoda releveelor. 

Busola – pentru determinarea poziţiei geografice a mediului 

Higrometru – pentru determinarea umidităţii atmosferice  

Termometru de sol– pentru măsurarea temperaturii solului 
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Termometru de aer– pentru măsurarea temperaturii aerului 

Pluviometru – pentru determinarea cantităţii de apă căzute într-un interval de timp 

Anemometru – pentru determinarea vitezei vântului 

Rigla gradată – pentru determinarea grosimii stratului de zăpadă 

1. Studierea factorilor abiotici: 
- caracterizarea mediului din punct de vedere climatic; 

- delimitarea suprafeţei studiate şi aprecierea suprafeţei luminate direct de către soare; 

- determinarea poziţiei geografice a mediului; 

- recoltarea probelor de sol de la diferite adâncimi pentru determinarea tipului de sol, a 

conţinutului de carbonați, azotaţi, apă, pH; 

- măsurarea cantităţii de apă căzută într-un interval de timp, cu ajutorul pluviometrului 

ce se instalează pe un stâlp la înălţimea de 1,5 m faţă de sol; 

- determinarea umidităţii atmosferice cu higrometrul; 

- stabilireagraduluidenebulozitate utilizând o scală convenţională de la 0-10: 

 
0                                          3                                                          7                                         10 

          
- temperatura aerului la marginea și în interiorul pădurii se măsoară cu ajutorul termometrului 

care se fixează pe un suport unde se lasă 5-10 min; 

- temperatura solului se măsoară cu ajutorul termometrului cu alcool sau al celui de cameră: 

solul neafânat se secționează în cruciș și la punctul de întretăiere a secțiunilor se introduce 

termometrul, se acoperă cu pământ, se lasă 10 minute după care se scoate și se citește 

valoarea. 

Stabilirea vitezei vântului cu anemometrul sau aprecierea cu ajutorul următorului 

tabel:  

 

Intensitatea vântului Ce observăm la un copac 

Vânt slab Se mișcă frunzele 

Vânt moderat Se mișcă rămurelele 

Vânt puternic Se mișcă crengile 

Vânt foarte puternic Se rup crengile 

 
Rezultatele obţinute şi determinările efectuate în biotopul Pădurii Căprița 

Factorii abiotici 

climatici 

Pădure 

31.01.2015 22.02.2015 28.02.2015 

Temperatura aerului -2° C ora 14 13° C ora 15 10° C ora 15 

Temperatura solului - 11° C ora 15 7° C ora 15 

Direcţia şi 

intensitatea vântului 

N-E vânt slab N-E vânt slab N-E vânt slab 

Nebulozitate 3/10 2/10 3/10 

Intensitatea luminii moderat-slabă moderată moderat-slabă 

Umiditatea solului - umed umed 
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Stratul de zăpadă 12 cm.   

Precipitaţii - - - 

Rocă/sol Cernoziom cambic Cernoziom cambic Cernoziom cambic 

 
2. Studierea factorilor biotici: 
Pentru studiul vieţuitoarelor dintr-un mediu terestru se efectuează următoarele tipuri de 

analize: 

Analiza calitativă 

•Se recunosc organismele vegetale şi animale  

Analiza cantitativă 

•Numărul şi distribuţia spaţială a organismelor vegetale şi animale  

Analiza interrelaţiilor 

•Relaţiile dintre organisme  

•Relaţiile dintre organisme şi factorii abiotici 

În acest scop se parcurg următoarele etape: 

Inventarierea  

•Întocmirea unei liste a speciilor de plante şi animale cunoscute  

Recoltarea 

•Colectarea materialului biologic neidentificat sau a unor organe ale acestuia în vederea 

determinării 

Colectarea probelor de sol 

•Pentru a identifica diferite animale din sol 

Aprecieri  

•Aprecierea distribuţiei spaţiale (izolate, uniforme, grupate); 

•Aprecierea distribuţiei numerice (se delimitează un pătrat cu suprafaţa de 1 m
2
 şi se numără 

în interior organismele vegetale şi animale); 

- deplasarea spre mediul care va fi analizat; 

Pentru studierea biocenozei Pădurii Căprița am delimitat cu o sfoară partea de pădure care 

va fi analizată. Aceasta a fost de forma unui pătrat, care a fost împărţită în pătrate cu o 

suprafaţă mai mică (metoda pătratelor în biogeografie). 

De exemplu, pentru o activitate la care vor participa 8 elevi va fi delimitat un pătrat cu latura 

de 8 m, care va fi împărţit apoi în 4 pătrate cu latura de 4 m, după cum urmează: Zona 4, 

Zona 2, Zona 3, Zona 1. 

 

Zona 1 

 

 

Zona 2 

 

Zona 3 

 

 

Zona 4 

Activitatea s-a desfăşurat pe grupe de cercetare. Primul grup format din 4 elevi au observat, 

recunoscut şi identificat speciile de plante ale pădurii. În fiecare zonă a fost distribuiţ câte 1 

elev din acest grup (1,2,3,4). Ei vor trebui să ia în considerare atât speciile de plante de la 

marginea, cât şi cele din interiorul pădurii. În funcţie de tipul de arbori dominanţi, vor stabili 

tipul pădurii – pădure de foioase. Ei vor observa creşterea inegală a plantelor în înălţime, din 

cauza eforturilor plantei de a capta lumina solară necesară în procesul de fotosinteză. 

Fotografiile plantelor, colectate de elevii din primul grup vor fi descărcate într-un calculator. 
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În acest tabel vor completa următoarele date: straturile pădurii (arbori, tufişuri, plante erbacee 

și litiera), speciile lemnoase şi erbacee de plante și locaţia (zona) unde au fost văzute.  

Grupul al doilea a fost format din doi elevi. Aceștia au avut de identificat mamiferele 

active în acest anotimp observând urmele lăsate de acestea pe zăpadă sau identificând 

producții ale pielii(păr) sau produși de metabolism(fecale).  

Elevii din grupul 3 au observat şi identificat cu ajutorul binoclului și al 

determinatorului speciile de animale vertebrate, în special păsările.  

Într-un tabel vor completa următoarele date: habitatul unde trăieşte animalul, grupul din care 

face parte, numele animalului, numărul de animale observate şi locaţia (zona) unde acestea au 

fost văzute. Pentru îmbogăţirea colecţiei de imagini cu plante şi animale din pădurea Căprița, 

profesorul împreună elevii vor analiza pe scurt alte 6 zone. Ei vor observa alte specii de 

plante şi animale pe care nu le-au găsit în zona studiată.  

Activitatea desfăşurată de elev reprezintă modul lui real de a participa la procesul de 

învăţare, de a-şi forma anumite abilităţi pentru observarea macroscopică a organismelor, în 

stabilirea independentă a caracterelor morfologice, în experimentarea de metode şi tehnici 

specifice ştiinţelor biologice, în formarea de abilităţi practice. În cadrul fiecărei etape a 

cercetării, profesorul decide când şi cum va ghida activitatea elevilor. De asemenea, el va 

încuraja învăţarea elevului.  

Evaluarea / Analiza materialului produs de elevi:  

• Colecţia de fotografii ale speciilor de plante erbacee şi lemnoase identificate în 

fiecare strat al pădurii şi tabelul 1,  realizat de primul grup de elevi; 

• Colecţia de fotografii ale speciilor de animale vertebrate şi nevertebrate şi tabelul 

realizat. 

 

Tabel 1 

Arbori Arbuști Plante ierboase 

Robinia pseudacacia (salcâm) 

Pinus silvestris (pin) 

Populuseuroamericana 

(plop euroamerican) 

Quercus robur (stejar) 

Carpinus betulus (carpen) 

Tilia cordata (tei) 

Ulmus folicea (ulm) 

Prunus avium (cireş sălbatic) 

Malus silvestris (măr pădureţ) 

Acer campestre (arţar) 

Rosa canina (măceş) 

Crategus monogyna (păducel) 

Sambucus nigra (soc) 

Prunus spinosa (porumbar) 

Cornus mas (corn) 

Familia Composite 

Achillea millefolium 

(coadașoricelului); 

Cichorium intybus (cicoare) 

Carduus acanthoides (scaiete) 

Familia Poaceae 

Agrostis stolonifera (iarba) 

Bromus arvense (obsiga) 

Dactylis glomerata (golomăţ) 

Festuca pratensis (păiuş) 

 

 Mamiferele active în acest anotimp le-am identificat observând urmele lăsate 

de acestea pe zăpadă sau identificând producții ale pielii (cochilii, păr) sau produși de 

metabolism (fecale). Păsările au fost identificate cu ochiul liber, cu ajutorul binoclului și al 

determinatorului de păsări.  
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 Fig. 2: Cochilie de melc de livadă                                Fig. 3: Mușuroi de cârtiță 

 

 

 

     
                 Fig. 4: Mătăsar                                                        Fig. 5: Pițigoi albastru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Metoda releveelor 
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Pentru analiza cantitativă am determinat numărul şi distribuţia spaţială a organismelor 

vegetale şi animalefolosind metoda releveelor. 

 

     
Fig.  7 și 8: Metoda releveelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactul antropic asupra pădurii 

 

 
            Fig. 9: Depozitarea deșeurilor                   Fig. 10: Defrișarea pădurii și producerea alunecărilor  

         de teren 
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       Fig. 11: Arbore tăiat                                      Fig. 12: Urme antropice pe arbori 
 

 

Concluzii. Observațiile realizate de noi în Pădurea Căprița ne-au surprins în mod plăcut. 

Chiar dacă aceasta nu este cunoscută ca un loc de reper al orașului, ea contribuie semnificativ la 

reducerea poluării și la producerea de aer curat. 

Flora şi vegetaţia este reprezentată în special de salcâm, dar există și alte specii de plante 

(pini, plopi etc).  

Pădurea reprezintă un habitat propice pentru unele specii de animale, o parte din ele fiind 

fotografiate în timpul cercetărilor de teren. 

 În prezent Pădurea Căprița este supusă unui puternic impact antropic, lucru surprins în 

imaginile realizate la fața locului. 

Am realizat o colecție de fotografii ale speciilor de plante erbacee şi lemnoase, ale speciilor 

de animale vertebrate şi nevertebrate. 
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,,ETHNOS - o introducere in studiul  omenirii” sau despre actualitatea operei 

lui Simion  Mehedinţi 

Editura Terra Focșani, anul 2008, nr. pagini 447, ISBN 978-973-8370-63-0 

 

 

Mirela Chipăilă
83 

 

 

   Motto: 

,,Dacă Terra este casa geniului uman, ,,Ethnos,,  ne prezintă drumul omenirii de la stadiul de hoardă  până 

la cel de popor și naţiune ,, (Costică Neagu – octombrie  2008) 

 

Descoperită după aproape 70 de ani, în 

manuscris, lucrarea apare tipărită în premieră absolută  

prin contribuţia deosebită a  d-lui Costică Neagu. Deşi 

Simion Mehedinţi anunţase încă din perioada 

interbelică existența acestei lucrări, ea a rămas rătăcită  

și pierdută prin arhiva familiei și numai soarta a făcut 

ca munca adevărată a omului să iasă la iveală. De 

aceea considerăm necesară aducerea în atenţia 

geografilor (și nu numai) a unei alte opere a 

savantului, personalitate plurivalentă a culturii și 

ştiinţei româneşti din perioada interbelică și după. 

          ,,Ethnos - o introducere în studiul omenirii” 

abordează etnografia ca ştiinţă a popoarelor diferită de 

antropogeografie.  Etnografia a apărut ca ştiinţă în 

secolul al XIX lea  ( ,,secolul naționalităților,, perioada 

în care multe popoare și-au câştigat independența). 

Simion Mehedinţi considera etnografia o ,,descriere a 

popoarelor ”urmărind înfățișarea fizică , aspectele de 

cultură materială și spirituală. Actualitatea ideilor 

ştiinţifice uimeşte din nou, ca și în ,,Antropogeografia – manual pentruclasa a VI a ” cartea putând 

fi considerată (ca de altfel întreaga sa operă) o comoară a descrierilor de amănunt, a concluziilor și  

a clasificărilor.  

Fără a fi un cercetător de teren și nici un mare călător precum Ratzel, Livingstone sau 

Humboldt, Simion Mehedinţi etalează fapte etnografice și descrieri din alte culturi după surse 

intermediare. Ethnos prezintă cultura materială și spirituală a multor popoare trunchiată pe elemente 

esenţiale ale existenței de zi cu zi a omului: civilizaţia, munca, nutrimentul (hrana),vânătoarea, 

păstoria și nomadismul, agricultura, apa de băut, ceramica, îmbrăcămintea, locuinţa, circulaţia (ca 
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modalitate de deplasare a omului dintr-un loc în altul) într-o înşiruire logică.  Simion Mehedinţi 

scrie simplu dar cu rigoare ştiinţifică, pe înțelesul tuturor, interesante fiind descrierile făcute despre 

viața și cultura altor popoare de la diferite  latitudini aşa cum erau ele cunoscute acum aproape 70 

de ani.  

          Din punct de vedere  geografic găsim respectat unul din principiile fundamentale ale 

geografiei, cel al cauzalităţii, savantul explicând de fiecare data cauzele și efectele relaţiei dintre om 

și mediul său de viață, continuând astfel să fixeze locul omului în geografie ca factor activ în 

modificarea raportului dintre geosfere. Geografic, Simion Mehedinţi intuieşte și explică intervenţia 

antropică asupra învelişurilor Pămâtului – ca planetă (atmosferă, hidrosferă, biosferă, pedosferă,  

litosferă și concluzia că ,,planeta e din ce în ce mai umanizată. Învelişul organic al planetei e 

modelat de mâinile omului aproape în toată întinderea lui; unele specii au fost nimicite, altele 

multiplicate și amestecate,,.  

         ,,Ethnos - o introducere în studiul omenirii” re-,,devine actuală prin prezentarea omului ca 

factor de modificare a mediului, prin descrierea unor culturi care se mai menţin și în present 

aproape nemodificate și ca model de abordare ştiinţifică a ,,omenirii ca formaţie biogeografică 

deosebită de restul  animalităţii”, după cum scrie  Simion Mehedinţi. 
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Bazinul Almaşului. Studiu de geomorfologie aplicată 

Autor: Rus Mădălina - Ioana 

Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2015, 178 pag., ISBN 978-973-53-1697-6 

 
Autoarea acestui volum, apărut la Editura RISOPRINT 

din Cluj, prof. dr. Rus Mădălina-Ioana, este absolventă 

a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj - Napoca, promoţia 2008, 

specializarea Geografie. A urmat un masterat în 

specializarea Geomatică între anii 2000-2010, 

participând şi la proiectul Geospace în anul 2012. În 

sesiunea spetembrie 2012 este admisă la Şcoala 

Doctorală de Geografie, în cadrul căreia elaborează 

teza de doctorat întitulată „Bazinul Almaşului-studiu de 

geomorfologie aplicată”. Teza este coordonată de prof. 

univ. dr. Ioan-Aurel Irimuş de la Universitatea „Babeş-

Bolyai” din Cluj.   

În lucrare autoarea utilizează un vast material 

bibliografic, 165 de volume şi lucrări ştiinţifice la care 

se mai adaugă surse juridice, surse internet, site-uri şi 

link-uri. Figurile (hărţi, grafice, diagrame, tabele, 

imagini etc) în număr de 74 se integrează armonios în 

acest volum, foarte valoros din punct de vedere 

ştiinţific, editat în condiţii grafice foarte bune. Prefaţa cărţii este scrisă de către coordonatorul tezei 

de doctorat d-l Prof univ. dr. Ioan-Aurel Irimuş, care face o analiză succintă a lucrării în cauză. 

Lucrarea este structurată în şapte capitole având următoarele titluri: 

 1. Introducere. În acest scurt capitol autorul precizează scopul lucrării: „...analiza 

caracteristicilor fizico-geografice ale teritoriului studiat, a tipurilor şi formelor de relief, a 

proceselor geomorfologice actuale şi a intervenţiei antropice din Bazinul Almaşului... pe de altă 

parte, prezintă interes maniera în care acestea se reflectă în modul de utilizare a terenurilor şi 

dezvoltarea durabilă a arealului studiat.” Mai departe autorul trece în revistă istoricul cercetărilor în 

Bazinul Almaşului. 

 2. Bazinul Almaşului-repere geografice 

 3. Hidrologia bazinului hidrografic Almaş 

 4. Relieful bazinului hidrografic Almaş-suport al dezvoltării teritoriale 

 5. Utilizarea terenurilor în bazinul hidrografic Almaş 

 6. Lucrări de îmbunătăţiri funciare în bazinul Almaş 

 7. Strategia de dezvoltare rurală a bazinului hidrografic Almaş 

 În lucrarea de faţă au fost analizate aspectele care influenţează principalele linii de dezvoltare 

stabilite pentru arealul de studiu: aşezarea geografică, morfologia, morfometria şi tipologia 
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reliefului, utilizarea terenurilor, situaţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, stadiul actual al 

dezvoltării sustenabile. 

 

 

 

Profesor Trombitás Jenő – Colegiul Economic, Năsăud 
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Geografia Municipiului Onești, de Virgil Ioan Șorgot 

Editura Rotipo, 2016, 150 pag., ISBN 978-606-8552-86-6 

 

 

Cartea domnului profesor Virgil Ioan Șorgot 

este o dovadă clară de apartenență a acestuia la 

valorile urbei care l-a adoptat și unde este profesor 

de peste 25 de ani. Este o lucrarea monografică 

laborioasă, rodul observărilor continue și 

sistematice asupra complexului de peisaje naturale 

și antropice pe care s-a dezvoltat orașul-municipiu 

Onești. 

Lucrarea este structurată pe 9 capitole care urmăresc 

crearea ansamblului geografic complex în care a 

evoluat Municipiul Onești: 

- 1. Istoricul cercetărilor 

- 2. Cadrul natural 

- 3. Demografia 

- 4. Evoluția teritorială și peisajul urban 

- 5. Amenajările edilitar urbanistice 

- 6. Economia 

- 7. Calitatea mediului 

- 8. Dezvoltarea durabilă 

- 9. Politică și organizare administrativă. 

Cuvântul înainte semnat de profesorul dr. Lucian Șerban este garanția faptului că lucrarea 

științifică a domnului profesor Virgil Șorgot este extrem de utilă publicului avizat dar și celui 

interesat deopotrivă și că reflectările contemporane ale evoluției și involuției urbei sunt corect 

identificate și redate. Dacă spunem că o cercetare geografică poate face lumină, ”iar un studiu 

monografic deschide cărări evolutive” (Lucian Șerban), atunci cititorul poate fi mulțumit  de 

acuratețea lucrării domnului profesor Șorgot Ioan Virgil. Felicitări! 

 

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv – S.G.R. Iași 
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Viorel Paraschiv    Ion Bojoi - viața  și opera 

Editura  Pim  Iași, 2016,  211 pag., ISBN 978-606-13-3013-3 

 

 

Volumul  este un omagiu adus personalității 

geografiei ieșene și românești, Ion Bojoi. Autorul 

reușește să-și țină promisiunea de la Flămânzi,  la 

aniversarea de 75 de ani de la nașterea profesorului 

Bojoi, editând un volum mai cuprinzător și mai bogat. 

Cartea-omagiu este structurată pe 8 capitole după cum 

urmează: 

- Evocări și amintiri în care au fost reunite 

crâmpeie din viața autorilor  - proveniți din 

mediul universitar, de cercetare și cel 

preuniversitar - alături de profesor, mulți 

dintre ei deveniți în timp colaboratori și 

prieteni apropiați: Constantin Grasu, Virgil 

Surdeanu, Costică Brânduș, Constantin Rusu, 

Vasile Efros, Ioan Iosep ș.m.a. 

- Opera științifică a profesorului  în care au fost 

adunate lucrările sale apărute ca unic autor sau 

în colaborare, cărora autorul volumului le-a 

făcut mici recenzii; 

- Cronologia lucrărilor științifice cuprinde 

articolele publicate în diverse reviste, volume de grup sau periodice, ca unic autor sau în 

colaborare. Cronologia este ordonată pe diferitele trepte temporale și instituții organizatoare 

în care profesorul Bojoi a lucrat sau unde a avut colaborări fructuoase; 

- Despre profesorul Bojoi - cuprinde articole din presa scrisă sau reviste școlare; 

- Profesorul Bojoi…aspect inedite!  cuprinde versuri de autor care ne demostrează peste ani 

latura artistică sensibilă, puțin cunoscută și apreciată, a profesorului. 

- Simpozionul de la Flămânzi, 13 august 2011 cuprinde evaluarea finală a acelei aniversări și 

o retrospectivă a realizărilor de atunci; 

- Aniversarea profesorului Bojoi la concursul geografic ieșean ”Grigore Cobâlcescu”, 26 

februarie 2016  

- Fotografii-amintiri cu profesorul Bojoi. 

Lucrarea de față o putem considera un model de abordare de viitor pentru alți autori și o 

recunoaștere firească a marilor ctitori ai învățământului geografic ieșean și românesc. 

 

 

Prof. dr. Simona-Elena Albăstroiu – Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași / Școala 

gimnazială ”Titu Maiorescu”, Iași 
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LUCRĂRI DIDACTICE RECOMANDATE! 

 

 

 

Ioan Mărculeț - Geografia României. Caiet 

pentru clasa a VIII-a 

Este o lucrare utilă care facilitează fixarea 

cunoștințelor elevilor pe baza  exercițiilor complexe și 

problemelor de învățare necesare atingerii finalităților 

didactice din Curriculum nucleu pentru clasa a VIII-a. 

 

 

 

 

 

 

 

Mircea Furdui – Caietul elevului. Geografie 

clasa a XII-a 

Lucrarea este un auxiliar util procesului didactic la 

clasa a XII-a, cu exerciții și probleme ce se pot constitui în 

sugestii metodologice, utilizabil în  procesul de evaluare 

continuă și în vederea pregătirii examenului național de 

bacalaureat. 
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TABEL NOMINAL CU AUTORII ARTICOLELOR, nr. 12 (1) / 2017 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Afilierea științifică / locul de muncă 

1 Albăstroiu Elena Simona Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

2 Amironesei Denisa-Elena Profesor la Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” și 

Colegiul Tehnic de Electronică și 

Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași 

3 Anisie Maria Profesor la Liceul Teoretic ” Grigore Antipa”   

Botoșani  
4 Apostol Liviu Prof. dr. la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie 

5 Bîzdîgă Ana Maria Elevă la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” 

Iași 

6 Budeanu Petronela Profesor la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

7 Buruiană Dan Dr. ing., Administrația bazinală de ape Prut –

Bârlad, Iași 

8 Chipăilă Mirela Profesor la Școala cu clasele I-VIII nr. 3, 

Focșani județul Vrancea 

9 Corduneanu Cristina Medic  I.N.S.P. Iași, în prezent - Cholet 

Saumur, Franța 

10 Crețu Cristina Profesor dr. la Școala Gimnazială ”Ștefan 

Bârsănescu”, Iași 

11 Cristea Raluca Ioana Elevă la Colegiul ”I. L. Caragiale”, București 

12 Damian Nicolae Profesor dr. Școala Gimnazială Pufești - 

Vrancea, prof. asociat Universitatea  București,  

FPSE – DFP Focșani 

13 Decuseară Evelina Prof. pentru învățământul primar și preșcolar 

Școala Gimnazială Pufești - Vrancea 

14 Dobri Radu Vlad Masterand Universitatea ”Al. I Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie 

15 Elefteriu Crina Aurelia Profesor la Colegiul Tehnic CF ”Unirea” 

Pașcani, județul Iași 

16 Epure Teodor Profesor de geografie și limba franceză la 

Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” 

Muntenii de Jos, județul Vaslui 

17 Grapă-Vârlan Dumitru Daniel Absolvent (2016) Universitatea ”Al. I Cuza” 

Iași, Facultatea de Geografie și Geologie 

18 Grumeza Irena Profesor la Liceul Tehnologic Economic 

”Virgil Madgearu”, Iași 

19 Ignat Corina Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași 

20 Ionescu Delia Profesor la Școala Gimnazială Galicea Mare, 

Județul Dolj 

21 Ipate Dănuț Emil  Profesor la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași 

22 Lazăr Raluca Profesor la Școala gimnazială Gârbești, 

comuna Țibana, județul Iași 
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23 Măcieș Doina Lămâița Profesor la Școala Gimnazială ”Alecu Russo” 

și Școala ”George Călinescu” din Iași 

24 Mărculeț Cătălina Cercetător dr. la Institutul de Geografie al 

Academiei Române, București 

25 Mărculeț Ioan Profesor dr. la Colegiul Național ”I. L. 

Caragiale” București 

26 Pancu Dumitru  Profesor la Liceul Teoretic ”Dr. Mihai Ciucă” 

Săveni, județul Botoșani 

27 Paraschiv Viorel Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

28 Pleșca Brândușa Profesor la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iași 

29 Pop Vasile Viorel  Profesor la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” 

Cluj Napoca. Doctorand la Universitatea 

”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca,-  Facultatea 

de Geografie 

30 Radu Steluța Șef  lucrări dr., Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

31 Rusu Eugen Prof. dr. la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie 

32 Sicoe Nicolae Rusalin Profesor la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” 

Abrud/ profesor și director la Școala 

Gimnazială Ciuruleasa, județul Alba 

33 Simu Alexandru Profesor de geografie la Colegiul Național  „I. 

M. Clain” și Liceul Teologic Greco-Catolic 

„Sfântul Vasile cel Mare”, Municipiul Blaj, 

județul Alba 

34 Stănilă Andreea  Prof. dr., Școala Gimnazială nr. 1, Matca, 

județul Galați 

35 Stănilă Cristian Prof. dr., Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, 

Tecuci, județul Galați 

36 Tătaru Alexandra Profesor dr. la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau”, Focșani județul Vrancea 

37 Trombitás Jenő Profesor la Colegiul Economic din Năsăud, 

județul Bistrița Năsăud 

38 Țîmpu Simona Studentă (anul III), Universitatea ”Al. I. Cuza” 

Iași - Facultatea de Geografie și Geologie 

39 Voinea Oana Profesor la Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Iaşi 
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STIMAŢI COLABORATORI AI REVISTEI 

”REPERE GEOGRAFICE” IAȘI 

 

 
Începând cu 2014 revista noastră apare în două numere pe an, cu termenele martie și  

septembrie, pe format academic B5. De la nr. 11 (2)- septembrie 2016 am revenit la formatul 

letric integral. 

TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR ÎN REDACȚIE sunt 01 

februarie și 01 august.  
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic folosind adresa de e-mail: 

sgriasi@yahoo.ro sau paraschiv03@gmail.com respectând următoarele cerințe:  

- textul se scrie cu diacritice pe formatul A4 standard, font Times New Roman, mărimea 12, 

margini egale 2 cm; mărimea lucrărilor va fi de 2 - 6 pagini, de preferat număr par de pagini. În 

cazul studiilor ample acceptăm și lucrări mari de 8 - 12 pagini;  
- elementele foto, cele grafice și cartografice, vor fi color/alb-negru și înserate explicativ în text, 

cu trimitere directă la informația letrică (figura/foto/tabel nr…..);  

- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română (maxim 150 cuvinte) 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 font mic Times New Roman 12 pt, bold, centrat. 

(exemplu: Ion Mircea
1
 , Marin Vica

2
). În subsolul primei pagini se vor scrie datele explicative ale 

autorului/autorilor: instituţia de provenienţă, adresa instituției, numărul de telefon, adresa de e-

mail;  

- Bibliografia se va alcătui conform normelor internaționale ISO 690-2:2004 şi ISO 690:2010, font 

TNR 11, după exemplul următor:  

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-:  

Cărți de autor: 

PARASCHIV, Viorel, Mentoratul în geografie. Editura Pim, Iași, 2012, 156 pag.  

DULAMĂ, Eliza Maria, BUDA, Mihaela, ”Activități de explorare a Pârâului Cundului cu elevii 

din clasa pregătitoare”.Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei/Contemporary Trends 

in Teaching and Learning Geography, vol. 13 (1), Presa Universitară Clujeană, 2014, pp.166-176.  

COVĂSNIANU, Adrian, Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic şi 

realitate teritorială. Teză de doctorat, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2011  

Pagini web  
Titlu. Editor sau organizaţie dacă se cunosc, data publicării, dacă este disponibilă [data vizitării]. 

Disponibil la: <URL>  

Exemplu: Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași [online] [accesat 24 ianuarie 

2015]. Disponibil la: http://www.bcuis.ro/c  

Publicaţii online Model: AUTOR. Titlu [online]. Locul: Editor, data [data vizitării ca lună şi an]. 

Disponibil la: <URL> Note: - Dacă autorul nu se poate identifica se scrie numai titlul. - Dacă locul 

şi editorul nu se pot determina, atunci se omit.  

  Nu preluați informații din surse web fără autor deoarece există riscul ca în acele texte să nu 

fie citate corect sursele.  

mailto:paraschiv03@gmail.com
http://www.bcuis.ro/c
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Suntem interesați și de articole integral realizate în limbi străine astfel calitatea revistei 

noastre va fi mai ridicată și articolele dvs mai cunoscute. Dacă un articol a fost susținut la o 

manifestare științifică nu uitați să precizați acest aspect în text sau în poșta electronică de înaintare 

către noi, urmând să facem această mențiune în revista noastră. O condiţie a publicării este ca 

dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi rezervă dreptul de a face o rearanjare în 

pagină şi corecturile de tip tehnoredacţional care se impun. Redacţia noastră vă poate trimite, la 

cerere, pe adresa dv. de e-mail un atestat redacţional pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu publicăm 

articolele care nu respectă condițiile anunțate. Revista ”Repere geografice” publică gratuit 

articolele și nu condiționează cumpărarea formei tipărite. La maxim 3 luni de la apariție revista 

este publică pe internet, inclusiv pe pagina proprie FB Sgr Filiala Iași și grupul FB: Revista 

Repere geografice. Notă: există probabilitatea ca redacția să vă trimită spre revizuire articolele! 

Asta nu înseamnă că acesta este nepublicabil, dar revizuirea autorului este o certitudine a unui 

management funcțional și nicidecum altceva!!! Mulţumim tuturor colaboratorilor și prietenilor 

noştri pentru remarcabila lor activitate! Credem că suntem un pic mai bogați și împreună 

devenim mai puternici prin experiențele utile pe care ni le împărtășim!  

 

 

CUPRINS.   REZUMATE/  

 
I  

ABSTRACTS/ RÉSUMÉS 

 

Aniversări, interviuri, omagii  

II  Studii și cercetări științifice  

III  Didactica geografiei  

IV   Radiografia educației românești. 

Analize, reviste școlare, aniversări, 

proiecte și programe 

V 

 

VI  

Manifestări științifice geografice 

Geografia studenților  

VII  Geografia elevilor 

VIII Recenzii  
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