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Cuvânt înainte 

 Apărută din elanul  unui grup de profesori cu inițiativă în anul 2003 sub 

egida Inspectoratului Școlar Județean  Iași și editată de Editura ”Spiru Haret”, 

revista a ajuns, la 10 ani de la lansare, la 8 numere. Încercarea noastră de a da o 

față nouă revistei începând cu numărul 8 / 2013 prinde un contur frumos și poate 

deveni o tradiție, care necesită permanente căutări… Vrem să ne dovedim nouă, 

geografilor și nu numai, că putem da mai mult. Dorim un design mai amplu și chiar 

mai flexibil, o paletă mai largă de interferență a articolelor, pe măsură 

preocupărilor noastre profesionale. Pe parcursul anilor, revista a devenit și o 

interfață pentru Filiala Iași a Societății de Geografie din România, fiind reflectarea 

acesteia la nivelul învățământului preuniversitar, cu precădere. 

 Știm! Trăim clipe grele din punct de vedere salarial, poate, unora, ne este 

greu să acceptăm asociativitatea și rigorile acesteia. Insatisfacțiile financiare 

completează de cele mai multe ori și nereușitele profesionale sau personale, există 

în sistemul educațional românesc percepții și cutume vechi care greu pot fi 

estompate sau evitate, viața din ce în ce mai grea de la catedră, solicitările tot mai 

mari din partea tuturor factorilor decizionali ne  uzează și, de ce nu, de cele mai 

multe ori, ne ”cultivă” blazarea și lipsa inițiativei! Iată de ce, din aceste pagini, 

încercăm un acel altceva care să fie reprezentativ pentru ”breasla” noastră a 

profesorilor de geografie și cu care, de ce nu (!), să ne mândrim cu toții…Dacă 

vom fi consecvenți cu noi înșine sperăm ca din anul 2014 revista să apară cu două 

numere pe an, în martie și septembrie. Ar fi măsura care să ne arate că evoluăm pe 

toate planurile profesionale! 

 Societatea de Geografie din România, prin istoria ei, care își trage seva din 

pilda și sacrificiul înaintașilor bravi, de la 1875, credem că merită la Iași, mult mai 

mult decât s-a reușit până acum…Ne dorim ca înaintea oricărei lamentări fiecare 

dintre noi să se întrebe ce poate face pentru viitorul geografiei și a societății care ne 

reprezintă pe membrii cotizanți și nu numai pe ei ! Susținem că și la Iași trebuie 

urgent adoptat un plan managerial care să îmbunătățească activitatea filialei 

S.G.R., care să urmărească:  obținerea personalității juridice, deschiderea unui cont 

bancar în care să poată fi virate cotizațiile și donațiile, realizarea unei pagini 

proprii de comunicare pentru imagine pe toate canalele media și rpin intermediul 

căruia să promovăm evenimentele organizate. Dragi colegi, ne dorim și vă dorim 

tuturor, mult succes! 

 

 

01.09.2013 

Redacția 
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Omagiu lui Simion Mehedinți – Soveja. La 50 

de ani de la trecerea în lumea umbrelor  
1 

Abstract:  Simion Mehedinti was and will remain the 

founder, or “the patriarch" of Romanian geography. 

Originated from a family of rural scholars he was a 

scholarly scientist, academician, geographer and 

Romanian politician. With scientific improvements in 

France and Germany, Mehedinti scientifically 

substantiated the Romanian geography. Philosophical 

spirit, formed at Titu Maiorescu school, Simion Mehedinti 

conducted an extensive cultural activity as educator of the 

masses, especially the youth. Our homage on the 50th 

anniversary of his death is the recognition of his merit in 

our geographical becoming and the constant following of 

one of his many parables of life: “The ornament of life is 

the talent, the crown of talent is the character!” 

Motto: ”Podoaba vieții este talentul, cununa talentului este caracterul!” 

Simion Mehedinți  a fost și va rămâne ctitorul, sau “patriarhul”, geografiei 

românești. S-a născut la 19 octombrie 1868, la Soveja, în Subcarpații Vrancei, în 

fostul județ Putna. Provenit dintr-o familie de ”cărturari sătești”, a  fost un erudit 

om de știință, academician, geograf și geopolitician român. Spirit filozofic, format 

la școala lui Titu Maiorescu, Simion Mehedinți a desfășurat o vastă activitate 

culturală, ca educator al maselor, mai ales al tineretului. 

  În 1892 devine licențiat al Universității din București, cu lucrarea ”Ideile lui 

J.J. Rousseau asupra educației”, unul dintre membrii comisiei de examen fiind 

însuși Maiorescu.  Șansa geografiei românești pentru a-și găsi identitatea științifică 

și separarea ei de sub tutela istoriei a reprezentat-o tocmai un erudit istoric, 

Alexandru Odobescu, care-l recomandă pe tânărul Simion Mehedinți pentru o 

bursă în străinătate acordată de Societatea Regală Română de Geografie. ”Cel care 

avea să tragă prima brazdă sănătoasă în învățământul geografic românesc, venea în 

suflet cu entuziasmul științei atât de strălucit servită de Ratzel, maestrul său (dar și 

de modelele căpătate pe durata stagiilor doctorale alături de Paul Vidal de la 

Blache, Levasseur sau Dubois la Paris sau de la Richthofen sau Peschel la Berlin – 

n.a.) și cu cugetul împăcat după înțeleapta vorbă a genialului Kant că Geografia e 

menită a forma o judecată sănătoasă și, că va putea în viață, prin disciplina 

intelectuală ce avea s-o dezvolte, să-și satisfacă dorința tinereții care-l apropiase de 

strălucitul Titu Maiorescu…”(David, 1939: 10). După definitivarea tezei de 

doctorat cu titlul Die Kartographische Induktion (1899 și tipărită în 1900) 

susținută la Leipzig, la Ratzel, a revenit în țară cu sfatul marelui său mentor: ”a 

cugeta geografic, este lucrul de căpetenie!”. Imediat este angajat profesor la Liceul 

Internat din Iași, unde predă doar câteva luni în anul 1899.  
1
 Prof. dr. Viorel Paraschiv – Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov, nr. 11. 

E-mail: vio_scout@yahoo.com 

http://ro.wikipedia.org/wiki/19_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1868
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soveja,_Vrancea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geopolitic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Mihai David, elev la Liceul Internat pe atunci, geograful de mai târziu, ne 

mărturisește ”…eram în clasa a II-a și-mi amintesc de tânărul profesor venit nou la 

liceu, cu o figură atât de distinsă…Am simțit deîndată că-i un nou și adevărat 

profesor. Ascultam de la cei mai mari din liceu, laudele pentru noul profesor sosit 

proaspăt din Germania. Și ce părere de rău am avut, cu toții, când a plecat!” În mai 

1900, lua ființă la Universitatea din București prima catedră de geografie din 

România iar Simion Mehedinți este numit profesor. ”Noi, geografii, trebuie să 

considerăm că a fost o adevărată fericire, că prima catedră de Geografie din țară a 

fost încredințată unui spirit atât de limpede ca cel al Profesorului Mehedinți” 

(David, 1939:9). 

 Cariera universitară a Profesorului Mehedinți a cuprins trei mari direcții 

principale: didactica, cercetarea științifică și cultura națională. În domeniul 

didactic, începând cu primul său curs  de la universitate ”Obiectul și definițiunea 

Geografiei”
2
, Profesorul Mehedinți a militat pentru ca ”descrierea fenomenelor, 

trebuie să fie în concordanță cu ordinea lor naturală…fundamentată pe judecata 

logică, …firul cauzalității se desfășoară de sus în jos” (David, 1939:13). Evident, 

că, Mehedinți avea să-și delimiteze ”mediul cugetării geografice” la ideea sa 

cardinală, ”constituirea Geografiei ca știință de sine stătătoare. La întrebările: este 

geografia o știință cu obiect și metodă proprie? sau, care este locul geografiei între 

celelalte științe?, răspunsurile au venit destul de prompt în primele sale lucrări 

apărute: ”Locul geografiei între științe” (1894), "Eterogenitatea celor 4 geosfere" 

(1900) și, mai ales, în cursul universitar intitulat "Obiectul si definițiunea 

Geografiei" (1900). Aceste lucrări sunt susținute de căutări și argumente științifice 

ample, cu valoare națională și universală, asupra problemelor care aveau să ducă, 

în final, la fundamentarea științei geografice.  Ilustrul geograf, Vintilă Mihăilescu, 

fost student al savantului geograf Mehedinți, scria în anul 1967: "la Soveja, pe 

baza observațiilor zilnice, Simion Mehedinți, ajunge la concluzia că geografia are 

un obiect propriu, unitar, cu două fețe: natura și societatea. Unui obiect unitar îi 

corespunde o știință unitară. Geografia este și, așadar, trebuie să fie, o știință 

unitară"
3
Subordonat crezului său științific, Simion Mehedinți, afirma în 1901, în 

lucrarea "Geografia ca mijloc de educație în învățământul secundar și inferior": 

"geografia școlară are menirea și chiar datoria deosebită de a sintetiza în mod 

armonios cunoștințele elevilor, de a le prezenta minții, ca pe un tot organic, făcând 

astfel pe elevi să simtă necontenit interesul reciproc care leagă un studiu de 

celelalte dimprejur. Reținerea faptelor trebuie să fie întemeiată pe raționament și 

nu pe o memorie mecanică. Menirea geografiei nu poate fi împlinită decât 

întemeind memorizarea faptelor prin stabilirea legăturilor cauzale dintre ele." 

Profesorul Mehedinți considera harta drept cel mai important auxiliar de observare 

a realității geografice. Citirea și interpretarea hărților era considerat un apanaj al 

geografilor și, de aceea, a făcut mari eforturi pentru dotarea școlilor și seminariilor 

universitare de la Serviciul geografic al Armatei. Dimensiunea științifică și cultul 

cercetării de teren a fost o altă direcție primordială pe care profesorul Mehedinți a 
2
       Simion Mehedinți în ”Convorbiri literare” (1901) 

3  
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-

97580.html/10.12.2012 

http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
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 susținut-o ferm pentru studenții săi”. Ședințele de seminar au devenit liantul prin 

care teoria se lega de practică și au  

evoluat în timp și ele, de la interpretare la începuturi, la cercetare științifică mai 

târziu. Profesorul insista ca pe durata observărilor și cercetărilor de teren ale 

studenților să fie recoltat material care poate căpăta valențe formative  în viitoarea 

carieră didactică.  

 Organizarea de către Profesorul Mehedinți a congreselor profesorilor de 

geografie, începând din anul 1904, la Iași, cu prilejul cărora participanții participau 

la aplicații și excursii pe teren, uneori pe distanțe foarte mari, au însemnat repere 

importante sau adevărate borne ale dezvoltării geografiei ca știință. Unele secțiuni 

și aplicații practice de didactică, lecțiile-model, ale Congresului de la Iași, s-au 

desfășurat la Liceul Internat (actualul Colegiu ”Costache Negruzzi”). Programul 

Congresului de Geografie era unul ferm, plin de esență științifică, stabilit de 

”Președintele pe viață”, Simion Mehedinți: 

- ședința solemnă de deschidere, desfășurată în cea mai impunătoare sală de 

festivități a orașului; 

- comunicările localnicilor despre zona în care se desfășoară congresul, uneori 

acestea aveau loc pe teren pentru a se observa fenomenele studiate și pentru 

a se crea cadrul de discuție științifică;  

- lecțiile – model ținute de profesori, ulterior analizate de asistență, profesorii 

participanți; 

- concursul de geografie al elevilor, la care, de obicei, participau și elevi aduși 

de profesorii participanți la congres din toate colțurile țării, premiile fiind 

oferite de Profesorul Mehedinți. 

Manualele didactice au fost și ele o preocupare constantă pentru profesorul 

Mehedinți, care la inițiativa ministrului Spiru Haret au fost regândite și întocmite 

după sârguința didactică a întemeietorului școlii geografice modern, impunându-se 

un alt management al calității acestora. Simion Mehedinți arată că învățarea 

geografiei fără mijloacele necesare profesorului nu poate fi reală, iar pe primul 

plan pune manualul de geografie, care trebuie sa fie " o bună carte de școală"
4 

Începând cu anul 1901, Simion Mehedinți, scrie numeroase manuale școlare. 

Apar pe rând: Geografia celor cinci continente, manual pentru clasa I secundară; 

Geografia fizică pentru clasa a IV- a și a V-a secundară și Geografia economică 

pentru clasa a V-a și a VI-a secundară; Pământul, pentru clasa a IV-a primară;  
România, pentru clasele a III-a primară și a VII-a secundară și manuale de religie 

pentru nivelul secundar
5
. 

 
Despre manualele școlare elaborate de Simion 

Mehedinți, Ion Simionescu spunea: ”ele înseamnă deschiderea unei ere noi în 

literatura noastră geografică, atât sub aspectul conținutului, cât și sub aspect 

metodic și de stil - colorat în limba românească curată"
6
. 

 

4  
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-

97580.html/10.12.2012 
5,6  

http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-

97580.html/10.12.2012 

 

http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
http://www.crestinortodox.ro/parinti/simion-mehedinti-savantul-geograf-pedagogul-crestin-97580.html/10.12.2012
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Prof. Mihai David de la Universitatea Mihăileană din Iași declara: ” ca unul care-

am avut însărcinarea, câțiva ani, de cercetare a manualelor de Geografie, trebuie să 

spun clar că munca didactică a Profesorului Mehedinți pe terenul manualelor 

didactice, a fost folosită din belșug de alți autori. Influența magistrului la unii din 

acești autori era atât de vădită…”
7
  

 A fost membru corespondent al Academiei Regale Române începând din 

anul 1908, iar în anul 1915 devine membru titular. Discursul de recepţie, la 

Academie, ținut cu întârziere datorită Războiului Mondial, intitulat ”Caracterizarea 

etnografică a unui popor prin muncă şi uneltele sale”, rostit la 6 iunie 1920, 

reprezintă chintesenţa concepţiilor sale etnologice, fiind şi azi de o uimitoare 

actualitate. Cel care a condus timp de17 ani (1907 – 1924) revista ”Convorbiri 

literare” îşi reuneşte câteva studii de apărute între anii 1906 – 1914, considerând 

perioadele de sfârşit de secol XIX şi începutul secolului XX o „primăvară 

semănătoare de speranţe“ în domeniul literaturii.    

 Prin activitatea şi opera sa, Simion Mehedinţi aparţine întregului neam 

românesc, care îi datorează foarte mult. Lucrarea sa capitală ”Terra. Introducere în 

geografie ca ştiinţă” (1930),  este considerată de drept, biblia ştiinţifică a 

patriarhului geografiei noastre. Ca şi planeta Pământ, părticică a Cosmosului, care 

a evoluat până la maximum, născând viaţă şi cugetare, ”Terra - introducere în 

Geografie ca știință”  este expresia gândirii complexe a unuia dintre titanii ştiinţei 

şi culturii naţionale. Savant de mare erudiţie, Simion Mehedinţi, face parte din 

”pleiada de ctitori ai disciplinelor cunoaşterii, alături de Hașdeu, Maiorescu, Iorga, 

Pârvan, Gusti ș.m.a.”
8 

 
 Ca geograf, Mehedinți, nu poate fi înţeles însă pe deplin decât în contextul 

global al operei şi gândirii sale, după cum nici celelalte laturi ale personalităţii sale 

nu pot fi percepute la valoarea lor reală, în mod separat şi în afara sistemului 

teoretic din Terra...   
7   

Mihai David 1939:19 
8   

idem 
5,6
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Deşi momentul unui enciclopedist de talia lui Simion Mehedinţi poate că nu mai 

era specific pentru începutul secolului al XX-lea, când se prefigura o aprofundare a 

disciplinelor, meritele lui nu sunt diminuate cu nimic.  

 

 
 

 Simion Mehedinţi a ridicat geografia românească la un prestigiu care a 

depăşit albia disciplinei, revărsându-se generos în cultură, educație, cercetare 

științifică. Personalitatea lui Simion Mehedinţi trebuie deci privită în mişcarea sa 

liberă şi atât de ordonată prin întreg spaţiul cultural. La Universitatea din 

Bucureşti, Profesorul Mehedinți ţinea, în paralel cu prelegerile specifice cursurilor 

geografice, şi cursuri de etnografie, îndrumându-i pe tineri spre creaţie originală, 

pentru a se putea numi o generaţie nouă, ancorată sufleteşte în realităţile ţării 

(”Către tineri, şcoala poporului”, ”Premise şi concluzii la Terra”).  

Volumele de amintiri şi mărturisiri întregesc imaginea în posteritate a savantului 

Simion Mehedinți, conferinţele sale fiind presărate cu evocări, caracterizări de 

oameni şi locuri, de împrejurări sociale şi meditaţii asupra existenţei. În lucrarea 

”Altă creştere - şcoala muncii”, cât şi în ”Trilogii : Știinţe – şcoală – Viaţă”, 

Mehedinţi, pledează pentru un învăţământ pragmatic, rămas un dezident al 

societăţii româneşti până astăzi, munca fiind privită nu numai ca izvor al tuturor 

bucuriilor vieţii, ci şi ca o formidabilă şcoală de formare a caracterelor. 

 Pentru meritele sale culturale și manageriale a fost ales deputat și numit 

ministru al Instrucțiunii publice și cultelor, o scurtă perioadă, între martie - 

octombrie 1918, în guvernul Marghiloman, reușind  să  treacă  prin  Parlament  

două   legi  esențiale   pentru  educația românească: Legea pentru eforiile şcolare şi 

Legea pentru şcolile pregătitoare şi seminariile normale. 

 Geograful Simion Mehedinţi, în calitatea sa de ministru, a felicitat printr-o 

adresă oficială pe toţi participanţii din coloniile cercetăşeşti din Moldova, formate 

pe durata grea a refugiului ca urmare a Primului Război Mondial, cerând 

consemnarea metodelor pedagogice folosite pentru a fi pildă pentru urmaşi
9
. 
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 Tipărirea operei lui S. Mehedinţi începută de Asociaţia Personalului 

Didactic ”Simion Mehedinți” din Focşani, după 1991, este un mare act de cultură 

și de profund respect, punând în faţa noilor generaţii gândirea savantului din 

Soveja - Vrancei.  

 

 

*** 

 

Jurnal de drum, 23 octombrie 1993 

 

Drumul dinspre Valea Putnei spre cea a  Șușiței, peste culmile largi ale 

Răchitașului, este unul anevoios, foarte greu asociat unui drum forestier și, mult 

mai puțin, unuia județean…Veneam dintr-o ”escapadă” turistică sportivă pe valea 

Lepșei, în Munții Vrancei, ocazie cu care văzusem primele capre negre în Cheile 

Lepșei… 

 La intrarea în Dragoslovenii Sovejei, ne-am oprit la Mausoleul Eroilor din 

Primul Razboi Mondial de Reîntregire a Neamului (muzeul, osuarul românesc și 

cel german) și, am vizitat, pentru scurtă vreme, stațiunea turistică, încă funcțională 

pe atunci. Era duminică de dimineață și aerul rece, pur, considerat – parcă- cel mai 

ozonat din Europa (!), ne-a revigorat instantaneu. Coborâm ușor cu autoutilitara 

noastră ocazională spre vatra veche a satului, când, deodată, de pe drumurile 

laterale, au început a curge norod de oameni în frumoasele straie populare locale. 

Ne-am zis că musai e vreo mare sărbătoare! Am oprit la motelul din sat și am 

întrebat. Toți tinerii ne-au apostrofat: ”Cum, voi, nu știți? Cea mai mare 

personalitate a noastră, un fost profesor la București, este reînhumat acasă…”. 

Recunosc, că instantaneu, mi s-a făcut pielea ca de gâscă intuind care-i 

personalitatea locală! Am reușit cu oarecare greutate să-i conving pe colegii mei de 

expediție să facem un mic popas, prilej pentru mine să particip la evenimentul 

solemn prin care dorința testamentară a marelui profesor era pusă în aplicare. Am 

găsit ușor locul manifestărilor comemorative și m-am alăturat participanților 

adunați în laterala, din dreapta, bisericii sătești. Nu erau chiar atât de mulți oameni 

pe cât mă așteptam eu! Am fost neplăcut surprins de prezența puținelor 

personalități marcante ale lumii academice bucureștene și din partea universității. 

Se pare că, comunismul a reușit să falsifice destul de adânc valoarea unor înaintași, 

sau, pur și simplu, noile orizonturi capitaliste și chiar mobilizarea organizatorilor, 

să fi fost cauze conjuncturale ale participării reduse a personalităților de care am 

amintit. După cuvintele pline de respect ale celor stabiliți să ia cuvântul, din partea 

familiei și administrației locale și județene, a Academiei Române, a asociației 

cadrelor didactice din Focșani, care poartă numele marelui savant, apoi, micul 

sicriu din stejar, sculptat cu ornamente populare și frunze de arbori, în care au fost 

aduse rămășițele pământești păstrate până atunci în cimitirul Bellu din București 

(în perioada 1962 - 1993) a fost coborât în cripta familiei, alături de rămășițele 

celor atât de dragi lui…După ”veșnica pomenire”, toți cei prezenți au fost rugați de  
9
 www.cercetasiiasi.ro/desprenoi /oct. 2012 

http://www.cercetasiiasi.ro/desprenoi%20/oct.%202012
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preot să arunce un boț de argilă peste cripta marelui om de cultură… Am făcut 

acest gest, ba chiar mi-am păstrat o mică bucățică din argila Sovejei, ca amintire de 

la procesiunea în urma căreia testamentul lui Simion Mehedinți – Soveja a fost 

îndeplinit! Am înțeles, rememorând în drumul spre casă, două lucruri 

fundamentale pe care Profesorul Simion Mehedinți le-a susținut toată viața, de ce 

„școala este unitatea de măsură a valorii relative a statelor și a popoarelor” și 

despre importanța sufletească a oricărei mici amintiri dintr-o excursie geografică , 

când ”…fiecare trebuie să se întoarcă acasă cu ceva pipăibil – un colț de rocă, un 

săculeț cu nisip, o bucată de argilă  ...” (David, 1939:15)! Mi-am reamintit, peste 

ani, câteva crâmpeie din testamentul spiritual al Maestrului, citite prima dată pe 

niște pagini descoperite întâmplător pe holurile Universității din București, unde, 

sub o scară, fusese aruncată biblioteca unui profesor ”plecat” și el prin anul 1986, 

testament cu o mare încărcătură teologică… ”Pe prieteni şi colegi, îi învăluie în 

iubire şi căldură, iar pe călăi îi ignoră, el ,,pluteşte pe ape ca Sfântu Petru”, ei sunt 

orbi şi întemniţaţi, ei nu văd lumina dumnezeiască în care el este învăluit. Ruga 

înţeleptului este ca o Înviere: ,,…ideal de viaţă. …AMIN!” 
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Profesorul centenar Maxim Iancu (1911 - 2012) 
1 

 

    Abstract. The article is a tribute to the professionalism but 

also to the mentor who was the Geography professor Iancu 

Maxim for his students, during his teaching at Pedagogical 

School in Bârlad, between 1947 and 1950. The further 

development of the former professor Iancu Maxim was 

dedicated to field research in the Office for Soil and 

Agrochemical Studies in Iasi. Based on established relations in 

time between the former student and his mentor, ties continued 

and lasted over the years. The centennial professor Iancu 

Maxim has worked extensively on a volume that has been 

unanimously welcomed, in which he the described the 

Romanian ethnogenesis in a historical geography approach. 

 

       Am onoarea şi privilegiul ca, în cele ce urmează, să prezint unele aspecte şi 

realizări din viaţa profesorului de geografie Maxim Iancu, de la Şcoala Pedagogică 

din   Bârlad, între anii 1947 - 1950. Prof. Maxim Iancu s-a născut în comuna 

Bălăbăneşti, judeţul Tutova, actualmente în judeţul  Galaţi, în ziua de 17 

septembrie, 1911. Zestrea ereditară  a moştenit-o de la părinţii săi, Neculai si 

Criviţa Maxim, ţărani gospodari moldoveni, care au adus pe lume patru copii, până 

în preajma primului Război Mondial: doi băieţi şi două fete. Tatăl său a avut trei 

domenii de activitate: munca la câmp, construirea de case şi repararea roţilor la 

căruţele gospodarilor. Copilăria i-a fost profund marcată afectiv de două 

evenimente dureroase, pricinuite de război. La vârsta de 34 ani, tatăl a fost 

concentrat, iar acasă, mama  (32 ani) a rămas cu patru copii: Ion (şapte ani), Iancu 

(cinci ani), Elena  (trei ani)) şi Profira (un an). 

   Războiul a adus moartea, pe front, a tatălui său, iar cele două surori, Elena 

şi Profira, au decedat din cauza tifosului exantematic. După aceste nenorociri, 

mama a rămas singură să conducă, să întreţină şi să educe pe  cei doi copii care au 

supravieţuit. Ea le-a mărturisit, mult mai târziu, că n-a mai dorit să se căsătorească 

şi să aducă pe lume şi alţi copii, ci s-a dedicat creşterii şi educării lor.  Profesorul 

îşi amintea că în vecinătatea casei lor trăia o famile cu mama văduvă şi doi băieţi, 

care se certau mereu de la împărţirea pământului. Acest aspect negativ a 

determinat-o pe mama lor să ia o decizie asupra viitorului copiilor. ,,Pe primul 

băiat îl fac gospodar, iar pe al doilea îl voi da la şcoală”, adică pe cel ce a devenit 

profesorul, educatorul, familistul şi omul Iancu Maxim. Şcoala primară a urmat-o 

în satul natal, unde s-a evidenţiat ca un elev foarte  bun la învăţătură, fiind clasat al 

treilea, având permanent supravegherea, ajutorul şi încurajarea mamei sale pentru 

pregătirea sa şi care i-a şi mărturisit: ,,nu te întrerup de la învăţătură, eu vreau să te 

dau la învăţătură, după ce vei  termina clasa a patra”. 
1
 Dr. Varvara Mircea, Prof. univ. asociat, Universitatea ” Al. I,. Cuza” din Iași - Facultatea de 

Biologie 
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 Dorinţa mamei sale era să pregăteasca băiatul pentru a deveni ,,impegat de 

mişcare”. Având ca moştenire ereditară hărnicia tânărul elev Iancu Maxim a fost 

înscris să urmeze cursurile Liceului ,,Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad. Neabătut, 

neinfluenţat de tentaţiile vârstei tinere, liceanul Iancu Maxim a muncit cu 

perseverenţă pentru asimilarea cunoştinţelor fundamentale ale  

disciplinelor de învăţământ şi a absolvit  liceul cu examen de bacalaureat, în anul 

1931, la vârsta de 20 de ani.    

          Conştient de însuşirile, de energia şi de cunoştinţele sale, absolventul de 

liceu Iancu Maxim aspira la o altă etapă de pregătire de specialitate, pentru 

profesia sa şi  s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi unde a urmat cursurile 

Secţiei de Geografie. Ar fi vrut să realizeze şi un doctorat, înscriindu-se în 1938. 

Dar situaţia internaţională de atunci, în preajma izbucnirii celui de al Doilea 

Război Mondial, nu a fost favorabilă pentru realizarea acestei dorinţe. În cel de al 

Doilea Război Mondial, 1940-1944, a fost mobilizat, având gradul de locotenent, 

la arma Artilerie, îndeplinind funcţiile de comandant de baterie de tragere, 

comandant de tren de luptă, comandant de tren regimentar. Ce-au însemnat aceste 

solicitări pentru locotenentul Maxim Iancu ? Mărturisea chiar dânsul: ,,Armata m-a 

călit şi m-a  introdus în viaţă. A fi în perioada de război, însemnă să te organizezi  

pe câmp, să ai grijă de oamenii din subordine, de  cai, de armament etc”.  

           Este semnificativă următoarea mărturisire: ,,În ziua de 19 august, 1944, ruşii 

au spart frontul la Nord de Tighina şi au înaintat în Basarabia, mergând înspre Prut,  

pentru a  coborâ  spre Reni, în vederea  încercuirii Diviziilor  româneşti şi  nemţeşti 

care luptaseră pe Nistru”. Regimentul din care făcea parte trebuia să se retragă. 

Comandantul regimentului a luat hotarârea de a diviza regimentul în două unităţi, 

din care una să fie condusă de locotenentul Maxim. Locotenentul a făcut însă 

următoarea remarcă : ,,Domnule colonel, gradul meu este prea mic pentru un post 

aşa de mare !”. ,,Şi ce-i ?”, răspunse colonelul. ,,Capul dumitale este de maior, eşti 

cel mai bun ofiţer pe care-l am eu ca să-l pun comandantul celei de a doua unităţi. 

Numai capul dumitale şi norocul vor scoate unitatea din această întorsatură a 

războiului”. 

 Întors din război, cu experienţa acumulată şi calităţile recunoscute, tânărul 

Maxim Iancu ia o hotărâre foarte importantă - de a-şi întemeia o familie. În 1946 

se căsătoreşte cu Maria Stoian, profesoară distinsă şi cu autoritate în familie. În 

ultimii 14 ani, înainte de pensionare, ea a predat fizica  la Liceul ,,C. Negruzzi” din 

Iaşi. Familia  a avut fericirea de urmaşi - doi băieţi care au primit o educaţie 

elevată în cultul muncii şi al seriozităţii. Primul fiu, Ovidiu, s-a născut în 1947; al 

doilea, Virgil - în 1950. Ei au văzut permanent efortul şi exemplul părinţilor. Au 

mers, prin eforturile lor, spre treptele superioare ale societăţii. Ovidiu  a urmat 

cursurile Facultăţii de Fizică din Iaşi, iar Virgil - cursurile Facultăţii de Construcţii 

din Iaşi. 

 Domnul Iancu Maxim, ca profesor, a predat obiectul de învăţământ 

Geografie la ,,Şcoala Pedagogică” din Bârlad şi la  Liceul ,,Gh. Roşca Codreanu”, 

din acelaşi oraş. La Şcoala pedagogică, am beneficiat de maniera de predare a doi 

profesori deosebiţi: profesorul Iancu Maxim şi profesorul Vasile Velicu, care preda 

Ştiinţele naturale. Depun mărturie că trăiam cu plăcere atmosfera lecţiilor de 
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geografie, lecţii antrenante, explicative, pe cauze, pe întrebări şi, în mintea mea de 

elev, de atunci, făceam legătura între cauze şi efecte. Ţin minte şi astăzi de ce 

acţionează briza de mare, care mai răcoreşte trupurile bronzate şi de ce briza de 

munte ajută negurile să se urce tot mai sus. De ce ? Pentru că profesorful Maxim a 

fost profesorul ,,De ce ?, la cub”, cum l-a caracterizat o profesoară de mai târziu. 

Prima aplicaţie în teren am făcut-o cu profesorul de geografie, Maxim Iancu, în 

deplasarea cu trenul la Bucureşti în 1950. Era o zi cu soare generos şi în ,,glasul 

roţilor de tren”, profesorul ne-a atras atenţia : ,,Ia priviţi spre dreapta! Iată cum 

arată  Măgura Odobeşti”. La destinaţie, în după amiaza acelei zile, pentru prima 

dată, am văzut ceva din capitala ţării, Bucureştiul de atunci. 

            El era profesorul provenit din satul Bălăbăneşti, de pe Dealurile Fălciului, 

de la ţară, apropiat cu elevii,  majoritatea proveniţi şi ei de la ţară. Nu era distant, 

ne dădea exemple concrete, ne sfătuia... Era optimist şi nu l-am văzut supărat  

niciodată, când ne  întâlneam pe stradă sau în perimetrul Şcolii Pedagogice. Prin 

structura sa intelectuală, prin comportamentul moral în cadrul şcolii, în familie şi 

în societate, pentru cei care l-au apreciat, profesorul Maxim a fost un exemplu. 

            În anul 1950 a părăsit Bârladul şi s-a mutat la Iaşi, unde s-a încadrat la 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, la care a funcţionat până la 

pensionare. Timp de  15 ani ( 1995 - 2011) i-am făcut numeroase vizite acasă, la 

început, cam două pe an, când mă invita. Ne-au apropiat mai mult întrebările şi 

discuţiile pe care le-am avut asupra unor probleme cu caracter filozofic, religios, 

biologic, dar mai ales de specialitate din domeniile zoologiei şi ecologiei. 

          Profesorul Maxim şi-a valorificat în mod strălucit timpul ,,anilor de pensie”,  

documentându-se pentru a scrie cartea care-l reprezintă - ,,Etnogeneza românilor. 

Comparaţie cu formarea altor popoare europene, în contextul geografiei istorice”, 

publicată în patru ediţii, revăzute şi îmbuntăţite, lucrare prefaţată de prof. dr. Al. 

Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române. Această carte a putut să 

fie scrisă într-un centru universitar ca Iaşul, unde profesorul Maxim a avut 

posibilitatea să se consulte şi să discute cu diferite persoane competente în 

domeniu, pentru ca această carte să cuprindă informaţii de sinteză din mai multe 

discipline: Istorie, Geografie istorică, Lingvistică, Biologie. 

         L-am întrebat: de ce a scris această carte? Răspunsul său a fost: ,,Mi-am dat 

seama că unitatea poporului român nu se datoreşte transhumanţei, ceea ce a fost o  

greşeală din partea lingviştilor. Toţi  lingviștii, în frunte cu Haşdeu, Xenopol, 

Tocilescu, până la cei mai noi - Radu Rosetti, Iorgu Iordan, Al. Graur, au crezut că 

transhumanţa este principalul factor care a determinat unitatea limbii române. Ca 

geograf, am intuit că transhumanţa este localizată numai în câţiva munţi din 

România, în aceia care au păşuni alpine, cei mai înalţi munţi din România. Deci, 

este imposibil ca transhumanţa să fie cauza unităţii de limbă a poporului Român. 

Limba română se vorbeşte pe câmpia dintre Munţii Apuseni şi graniţa de Vest, fără 

ca Munţii Apuseni să aibă păşuni alpine extinse. Mediul geografic este cauza 

unităţii limbii. Mediul geografic din Transilvania, Moldova şi Podişul Getic are 

aceeaşi înfăţişare în cele trei provincii. Clima şi condiţiile fitogeografice au impus 

acelaşi mediu geografic pe tot teritoriul României. În plus, mediul geografic a 

influenţat unitatea limbii române cu multe mii de ani în urmă, în timp ce 
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transhumanţa nu se putea face în antichitate, când lumea era saracă şi nu avea oi 

numeroase”. 

           Cum de aţi ajuns la  o sută de ani ? Răspunsul său a fost: ,,Am ajuns la o 

sută de ani pentru că am moştenit o ereditate sănătoasă, am o alimentatie sănătoasă,  

nu am  vicii, nu am intrat în nicio cârciumă, mi-a plăcut să muncesc, să fiu harnic, 

am  avut o familie reuşită, am fost optimist, am avut satisfacţii”. 

  În cartea ,,Din poveţele longevivilor”, scrisă de conferenţiar universitar  dr. 

Matei Ioan, profesorul Maxim are rezervată o pagină specială... ,,Mi-a plăcut, în 

mod  deosebit, munca ştiinţifică! Nu am uitat-o niciodată. Am trăit foarte mult în 

mediul natural, ca băiat de ţară, şcolar, student, ca militar. Mi-au plăcut hărnicia, 

ordinea  şi gândirea acţiunilor! Mi-a plăcut să fiu econom, prea econom, să 

chibzuiesc cheltuielile! De asemenea, mi-a plăcut să fiu familist şi m-am bucurat 

de calităţile unei soţii devotate şi a unor urmaşi care au înţeles să se realizeze prin 

muncă”. 

              Şi, îndrăgitul nostru profesor  a mai mărturisit : ,,Cei  mai buni prieteni 

mi-au  fost : profesorul universitar dr. Martiniuc Constantin şi avocatul Mânza 

Alexandru. Am fost prieten cu ei, deoarece amândoi erau băieţi de la ţară, au 

învăţat la liceu dar cunoşteau foarte bine munca agricolă. Au fost oameni 

inteligenţi, harnici  şi fără vicii”. 

           Mi-aş permite să mai menţionez  doi universitari care au apreciat  exemplul 

de muncă şi stilul de viaţă  al profesorului Maxim Iancu: profesorul universitar dr. 

Leocov Mandache, de la Facultatea de Biologie, Iaşi şi conferenţiarul universitar, 

dr. Matei Ioan, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi. 

           Absolvenţii Şcolii Pedagogice din Bârlad, seria 1952, au dus mai departe  

exemplul profesorilor care i-au influenţat în calităţile lor de viitori învăţători, 

profesori, ofiţeri etc, iar unii, precum, profesori universitari, Radu Anton de la 

Facultatea de Matematică - Iaşi, Zanoschi Valeriu, Universitatea de  Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară - Iaşi, Cristian Dragomir, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa”, Iaşi, Varvara Mircea, Facultatea de 

Biologie - Iaşi, şi-au dedicat munca, cunoştinţele şi priceperea lor luminării şi 

descoperirii altor tineri valoroşi. 

            Cel care timp de peste un veac a fost un dascăl plin de har şi un om 

adevărat s-a stins în ziua de 14 noiembrie, anul 2012. În numele colegilor din 

promoţia 1952 de la Şcoala Pedagogică din Bârlad  aducem un pios omagiu şi 

recunoştinţă  pentru cel care ne-a învăţat geografie şi omenie...  
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Procese geomorfologice actuale în sectorul de vale subcarpatică a Trotuşului
 1 

 

 

 Abstract. The Sub-Carpathian valley sector of Trotuş river (Moldavian Sub-Carpathians) 

represents a high potential area for installation and progress of geomorphologic processes. The 

frequency and diversity of these processes are stimulated by geological structure, variety of 

petrographic composition, active neotectonics, and their association with climatic variations and 

a massive human impact. Abrupt gravitational processes (crumbling/subsidence, 

collapse/downfall) as well as slow processes (landslides) have a remarkable expansion. 

Subsidence and collapses characterize especially the contact area with the mountainous zone, 

while landslides predominate in the proper sub-Carpathian sector, analyzed and identified in the 

field in the area of soluble, salty interspersed with gypsum geological formations. The use of 

land has a decisive influence on the gravitational processes, most prone to landslides are the 

lands covered with pasture and meadow, followed by those occupied by shrub formations, and 

those under orchards, vineyards, agricultural lands cultivated with weeding plants and those in 

the settlements that have expanded the hearth of the villages on the slopes. 

 

Valea Subcarpatică a Trotuşului constituie un teren propice pentru 

manifestarea interdependentă a multor procese şi fenomene geomorfologice, 

favorizate de structura geologică, varietatea alcătuirii petrografice, neotectonica 

activă, şi de asocierea acestora cu variaţiile climatice şi cu un masiv impact 

antropic. Condiţiile geologice şi tectonice (molasă neogenă, tectonizată diferit: prin 

cutare, sau prin înălţare şi imprimarea unui caracter  monoclinal), au rol esenţial 

asupra gradului de stabilitate a versanţilor. Dispunerea sub formă de fâşii paralele a 

depozitelor sedimentare, alcătuite dintr-o diversitate de orizonturi permeabile şi 

impermeabile (marno-argiloase, argiloase, argilo-nisipoase, pietrişuri, nisipuri, 

luturi), favorizează o mare frecvenţă a producerii proceselor geomorfologice. 

 Prăbuşirile şi surpările sunt determinate de cauze directe (subminarea 

versanţilor, cutremure de pământ) sau indirecte: substratul geologic, procesele 

fizico-chimice (disoluţia sării), prăbuşirile şi surpările se produc la contactul cu 

zona montană, în perimetrul localităţii Târgu-Ocna. Surpările au frecvenţa mai 

mare în cadrul versantului stâng al Trotuşului, aval de Gura Văii, Boiştea etc 

 Apariţia lor este dependentă de existenţa cornişelor înalte de la periferia teraselor 

superioare sau a fragmentelor de glacis acumulativ pleistocen, care  acoperite de 

luturi groase de câţiva metri. Aceleaşi procese se întâlnesc şi pe versantul drept  

între localităţile Lunca Dochiei si Copăceşti. Surpările se mai produc în cadrul 

frunţilor teraselor inferioare şi medii ale Trotuşului şi ale unor văi secundare 

(Pralea, Căiuţi), datorită subminării malurilor în sectoarele unde râurile, prin 

eroziune laterală, vin în contact direct cu baza teraselor respective. Alunecările de 

teren găsesc condiţii favorabile de dezvoltare în cuprinsul regiunii, ceea ce o 

încadrează între regiunile în care aceste procese au  o frecvenţă mare şi foarte 

1 
Prof. Stratulat Liliana - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi. E-mail: stratulat_lili @ 

yahoo.com 
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mare (Surdeanu - 1998, Bălteanu -1997, Ielenicz - 1970, Rădulescu –1959 ș.a., 

citați în bibliografia geografică). Cauzele directe cu acţiune imediată, care conduc 

la încetarea stării de echilibru a versanţilor, constau în condiţiile hidrologice şi 

pluviometrice deosebite. Consecinţele acestora se reflectă în creşterea presiunii 

interstiţiale după ploile de lungă durată, cu cantităţi mari de apă, precum şi 

intervenţiile naturale sau artificiale asupra versanţilor (cutremure, excavaţii, 

supraîncărcare, etc.). Apele subterane şi cele meteorice, acumulate în depozitele de 

versant, au rol hotărâtor în reactivarea alunecărilor mai vechi sau în declanşarea 

unor noi procese de versant. Se remarcă deluvii de alunecare vechi (perimetrul 

Slobozia - Gura Văii), unde apa stagnează şi în perioadele secetoase ale anului. 

Cutremurele de pământ constituie cauza principală în producerea deplasărilor 

masive.  

Tăierea unor căi de acces la partea superioară a versanţilor (Culmea 

Perchiu), excavaţiile de la baza acestora, supraîncărcarea din perimetrele pomi-

viticole în perioada de rod, contribuie masiv la declanşarea alunecărilor de teren. 

Cauzele indirecte includ substratul geologic, procesele fizice şi chimice 

care duc la deteriorarea acestuia, morfologia preexistentă, mişcările epirogenetice. 

Cu privire la substratul geologic, un rol important are cuvertura de depozite de 

versant, dezvoltată ca urmare a meteorizaţiei şi a evoluţiei acesteia sub aspect 

fizico-chimic. Mişcările neotectonice au drept consecinţă o activitate erozională 

intensă realizată de reţeaua hidrografică, reflectată în tendinţa de compensare a 

dezechilibrelor care apar în treimea inferioară a versanţilor prin procese de 

degradare datorate alunecărilor. Unele văi elementare sunt înecate în depozite 

deluviale, ceea ce sugerează că acestea ar reprezenta rezultatul proceselor de 

alunecare, şi nu al scurgerii concentrate. 

Funcţie de panta versanţilor, alunecările sunt frecvente şi acoperă areale 

mai mari în sectoarele cu valori între 10
0
 - 30

0
, cu frecvenţă mare pe pantele de 

15
0
- 20

0
. Specific acestor alunecări, este ca ele s-au dezvoltat în depozite de 

cuvertură, mecanismele de producere şi derulare a fazei dinamice fiind impuse de 

proprietăţile acestora. După grosimea depozitelor, alunecările de teren din regiune 

acoperă 3 categorii importante: 

• alunecări superficiale, cu grosime < 2 m; cele mai frecvente, sunt de 

obicei reactivări ale vechilor suprafeţe cu alunecări, dar apar şi pe versanţii care au 

suportat un singur ciclu de procese de deplasare în masă (foto 1); 

  • alunecări de profunzime medie, cu grosimi între 2 - 5 m; 

• alunecări profunde, cu grosimi  > 5 m şi cu o frecvenţă mai redusă. Acolo 

unde se produc, capătă amploare deosebită (versantul stâng al Trotuşului - 

perimetrul Gura Văii, capătul vestic al interfluviului Trotuş - Oituz). 

Cele mai frecvente şi mai importante prin consecinţele lor, sunt alunecările 

complexe. Sunt alunecări profunde, cu deluvii vechi cu grosime > 5 m, şi se afla în 

deplasare lentă pe pante. Alunecările din perimetrul Gura Văii sunt de tip complex, 

sub formă de trepte în alternanţă cu monticuli (Brânduş, 1980) şi au luat naştere pe 

baza depozitelor sarmaţiene slab înclinate către SV, alcătuite din argile marnoase 

care constituie substratul de alunecare. 
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Foto 1. Alunecări superficiale pe terasa de 45-65m, Căiuţi (foto.L.Stratulat) 

Grosimea mare a depozitelor permeabile de la partea superioară şi 

caracterul consecvent al alunecărilor (către SV), imprimă deluviului iniţial un 

microrelief de pseudo-terase şi monticuli mari. Cornişa principală se află la partea 

superioară a versantului, în unele sectoare are înălţime de cca. 10 m, şi este parţial 

afectată de surpări (foto 2).  

 

Foto 2. Alunecări complexe pe terasa de 45 - 65m, Cornăţel-Copăceşti (foto L. Stratulat) 

Alunecările în trepte şi în brazde cu masa deluvială deranjată şi pătura de 

sol puternic distrusă, sunt de obicei reactivări parţiale sau totale ale vechilor forme 

de alunecare, aflate în stadiu de echilibru. Ele se întâlnesc pe capătul interfluviului 

Trotuş - Oituz, pe versanţii de tip cuestă ai unor văi subsecvente afluente 

Trotuşului (Căiuţi, Pralea, Bâlca). Zonele principale de desprindere au forma 

circulară sau liniară, înălţimi de 2 - 5 m,  între trepte apar zone de desprindere 
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secundare, cu energie redusă faţă de cea principală (< 2 m). Alunecările de pe 

versantul drept al văii Călugărului, în sectorul superior, s-au declanşat ca alunecări 

în brazde şi au formă de potcoavă. 

Alunecările lenticulare sunt de mică adâncime, iar declanşarea lor este 

controlată de excesul de umiditate existent la un moment dat în masa deluvială. 

Sunt răspândite pe toate categoriile de deluvii, dar, în mod special, apar în frunţile 

teraselor medii ale Trotuşului pe deluvii luto-argiloase. 

Concluzii 

Sectorul de vale subcarpatică a Trotuşului reprezintă o zonă cu potenţial 

deosebit pentru instalarea şi desfăşurarea proceselor geomorfologice. Frecvenţa şi 

diversitatea acestor procese sunt stimulate de structura geologică, varietatea 

alcătuirii petrografice, neotectonica activă, şi de asocierea acestora cu variaţiile 

climatice şi cu un masiv impact antropic. Extindere remarcabilă au procesele 

gravitaţionale bruşte: surpări, prăbuşiri şi procesele lente: alunecări de teren. 

Surpările şi prăbuşirile caracterizează mai ales zona de contact cu spaţiul montan, 

pe când alunecările de teren predomină în sectorul subcarpatic. 

Pe ansamblu, suprafeţele cele mai afectate de alunecări de teren sunt cele 

aparţinând Formaţiunii salifere inferioară cenuşie cu gipsuri, deşi acesta ocupă o 

pondere relativ redusă în cadrul regiunii studiate. Urmează arealele suprapuse pe 

formaţiunile villafranchian-cuaternare şi cele sarmaţian-romaniene din zona de 

avanfosă. În funcţie de panta versanţilor, cele mai numeroase alunecări se produc 

în clasa 5
o
 -15

o
, urmată de clasa 15

o
 - 30

o
. Repartiţia funcţie de expoziţia 

versanţilor, arată că alunecările sunt repartizate oarecum uniform pe toate 

categoriile de expoziţii, cu predominarea celor de pe versanţii cu expoziţie SE. 

Sub aspectul modului de utilizare a terenurilor, cele mai predispuse la 

alunecări sunt terenurile acoperite cu păşuni şi fâneţe urmate de cele defrişate, 

ocupate de formaţiuni arbustive, apoi cele de sub livezi, vii, terenuri agricole şi 

cele din localităţile care şi-au extins vetrele pe versanţi. 
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Repartiția apelor subterane din zona municipiului Onești, județul Bacău 
1
  

 

 
 Abstract: The area of Onesti city is influenced by its convergent geographical position 

into a "gathering market of water" in a depression and it has a well-developed complex of 

terraces, rich in groundwater resources. Deluvio-colluvial deposits on the slopes, due to their 

clay and gypsum features, can only hold small amounts of water, instead the system of terraces 

of Trotuş, Casin, Oituz and  Tazlău rivers has extensive, rich and drinkable aquifers. Maximum 

level of groundwater generally occurs in late spring after snowmelt, when flows are higher,  

between 0.20 l / s and 1.2 l/ s The lowest levels occur frequently from September to December, 

when rainfalls decrease quantitatively and evaporation still achieve considerable values, so that 

the availability of infiltration to groundwater is very low. 

 

 Municipiul Oneşti este situat în estul ţării, în judeţul Bacău,  la 26
º 

45
’ 
 

longitudine estică şi 46
º 
15

’
 latitudine nordică  şi are o suprafaţă de 5189,34 ha (din 

care intravilan 2010 ha). Oraşul este situat într-o „ piaţă de ape” completată cu o 

dispunere convergentă de văi şi interfluvii. Situl oraşului este dominat de 

interfluviul sculptural  Dealul Perchiu (397,7 m) care se ridică cu circa 200 m 

deasupra zonei de confluenţă. 

  Ulucul depresionar subcarpatic este bine reprezentat prin depresiunile Oituz- 

Caşin  la sud de Trotuş şi Tazlău la nord de acest râu înclinate spre  dealul 

Pietricica (740 m) şi Piemontul Pănceştilor. Dealul Perchiu este alcătuit din 

argile,marne şi gipsuri helveţiene, cu versantul estic abrupt sub formă de 

„hogback” şi cel vestic  de platou structural. Celelalte interfluvii, Dealul Belci 

(407m), Dealul Buhoci ( 436m), Dealul Cuciur (457m), sunt modelate în trepte de 

terasă cu altitudini relative cuprinse între 30 şi 180 m.  Relieful depresionar este 

modelat în cea mai mare parte în depozitele miocenului cutat iar marginea sa sud-

estică  este sculptată în formaţiuni monoclinale pliocene. Rocile sunt reprezentate 

prin formaţiuni marnoase cu intercalaţii de gresii şi gipsuri. 

 Terasele au o poziţie amfiteatrică faţă de cele trei confluenţe:Trotuş-Tazlău, 

Trotuş- Caşin şi Trotuş-Oituz. Spre sud şi nord  oraşul este limitat de frunţile rupte 

ale terasei Malu (65m), modelată de procese intense  de versant şi terasele de sub 

Dealul Perchiu ( 60-80m). Pe acest spaţiu, relieful sitului este reprezentat, în 

principal de terasele inferioare de 10-15 m şi 5-7 m fragmentate de văi convergente 

şi parazitate de conuri de dejecţie în care sectorul estic şi sud-estic al terasei 

inferioare este mai dezvoltat, având lăţimi de 1,8-3 km  şi lungimi de 7-9 km cu 

importante resurse de apă subterană. Pe dreapta văii Trotuşului, terasele au o largă 

dezvoltare, sunt întinse şi orizontale, în special cele de 5-7m şi 9-12m  (cu lăţimi 

de 2-2,5 km) iar cele de 65-80 m de  la confluenţa cu Oituzul şi Caşinul apar sub 

forma unor poduri înclinate cu lăţimi de 2-3 km (Brânduș, 1981). În sectorul 

teraselor  inferioare şi medii altitudinile variază între 190 – 225 m, înclinarea 

suprafeţei fiind redusă şi conformă cu panta de curgere a râurilor. 
1
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La adâncimea de 4 – 6 m se găsesc stratele de bază formate din argile marnoase 

stratificate în alternanţă cu benzi de gresie şi marne. Pe capetele stratelor de bază 

se găseşte acumulată o mică pânză de apă subterană cu un debit redus şi 

neuniform.  Terasa medie (Șandru, 1956) este identificată doar în partea de sud – 

est a municipiului, precum şi o fâşie mică în partea de nord – vest.  Stratele de bază 

se află la 5,5 – 9 m cuprinzând un strat grosier şi în apropierea suprafeţei un strat 

de praf nisipos sau nisip, uscat. Apa  subterană este cantonată tot la baza stratului 

grosier, la contactul acesteia cu rocile de bază.    

  Terasele superioare se află în partea sudică, având altitudini  de 250 – 264 m 

şi racordându-se la dealurile subcarpatice din partea sudică fără o limită tranşantă a 

contactului deal-terasă. Structura teraselor este dominată de un strat prăfos – 

argilos, cu grosime de cca. 10-12 m pe alocuri cu caracter loessoid şi de 

sensibilitate la umezire. Sunt spaţii cu înclinări mai mari,cu pante pe alocuri de 5-

10 
0 

şi 10-15
0 

 fiind specifice arealelor de contact a versanţilor cu interfluvii şi 

unele frunţi de terase abrupte afectate de procese de şiroire şi surpare. 

 Studiile hidrogeologice întreprinse de Institutul geologic şi cartările 

personale de teren pun în evidenţă prezenţa unor strate acvifere întinse şi bogate. 

Condiţiile litologice au importanţă deosebită în formarea rezervelor de apa 

subterană. Astfel, în luncile şi terasele râurilor predomină nisipurile şi  pietrişurile 

(fig.1) care prin permeabilitatea ridicată şi capacitate mare de înmagazinare oferă 

posibilitatea acumularii unui volum apreciabil de apa subterană, în special pe 

interfluviile acoperite cu orizonturi de luturi, care fac ca apele să stagneze, 

contribuind la apariţia arealelor cu exces de umiditate. În luncile râurilor, apele 

freatice sunt cantonate în formaţiuni cuaternare alcătuite din nisipuri, pietrişuri şi 

bolovănişuri cu intercalaţi de materiale argiloase. Predomină nisipurile şi 

pietrişurile care au permis acumularea unui strat acvifer bine definit, atât pe 

verticală cât şi pe orizontală. Aici sunt localizate izofreatele de 0 – 2,5  m şi 2,5 – 5 

m  provenite atât din precipitaţii, scurgerea apelor de pe terasele superioare de 

versant cât  şi din alimentarea directă a râurilor. Nivelul hidrostatic al apelor 

freatice are pentru lunca  Trotuşului oscilaţii  de 2 – 4 m în funcţie de anotimp şi de 

caracterul climatului. 

              În depozitele coluvio – deluviale situate la racordul luncii,  pe treptele 

morfologice superioare, nivelul hidrostratic coboară frecvent sub 4 – 5 m 

adâncime. În ceea ce priveşte regimul orizontului freatic se constată ca nivelul 

maxim se produce în general, primăvara târziu, dupa topirea zăpezilor, când şi 

debitele sunt mai mari, şi cuprinse între 0,20 l/s şi 1,2 l/s. Nivelurile cele mai 

scăzute apar frecvent în perioada septembrie – decembrie, când precipitaţiile scad 

cantitativ, iar evaporaţia atinge încă valori apreciabile, încât disponibilul de 

infiltraţie spre pânza freatică este foarte redus. 

               Contactul dintre terasele inferioare şi luncă, de multe ori se face prin iviri 

locale de izvoare, uneori chiar linii de izvoare, (de exemplu între Filipești – Oneşti 

pe valea Oituzului, între Piaţa Oneşti – dealul Mal pe Valea Caşinului, între Belci – 

Slobozia, pe Valea Tazlăului).  
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               Pe terase, adâncimea apelor subterane se înscrie în valorile izofreatelor de 

– 5 – 10m, - 10 – 15m, - 15 – 20 m şi  peste  - 20 m, fără a mai exista o cât de mică 

influenţă în formarea apelor freatice  din  partea reţelei hidrografice de suprafață. 

 Diferenţele privind profunzimea apelor freatice sunt în funcţie de adâncimea 

fragmentarii reliefului, de poziţia stratelor impermeabile, de grosimea stratelor 

magazine, de litologia acestora, dar şi de granulometria  rocilor acvifere. 

 
Fig. 1- Repartiţia apelor freatice la Oneşti (2012) 

 

 Depozitele  deluvio – coluviale,  din baza versanţilor datorită caracterului lor 

argilos şi gipsos, nu pot acumula decât cantităti foarte mici de apă, de unde debitul 

neînsemnat şi temporar al izvoarelor generate de acestea. Debitele obţinute prin 

măsurare, au valori cuprinse între 0,2 – 6 l/s şi un grad de mineralizare cuprins 

între 0,1 – 2,5 g/l. 

 Condiţiile climatice în special prin temperatură şi precipitaţii influenţează 

formarea rezervelor şi calitatea apei freatice din spaţiul local. Perioada ploilor 

frecvente începe la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, continuând în lunile 

de vară, când se înregistrează şi valori lunare mai  ridicate. Cea mai mare valoare 

de  108,8 mm ,se înregistrează  în luna iunie la Târgu Ocna.( tabelul 1) cu o medie 

anuală de 653,2 mm. Apele subtetrane în perioadele de secetă sunt mai dure şi au  
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conţinut mineral mai ridicat. De asemenea nivelul apei freatice variază în funcţie şi 

de evoluţia precipitaţiilor (tabelul 2) 

 
Tabelul 1. Cantitatea medie lunară de precipitaţii la Târgu Ocna ( 1990 -2010) 

I F M A M I I A S O N D 

22,7 26,1 30,8 92,3 108,3 86,0 81,4 81,0 53,5 43,5 36,6 26,0 

      
Tabelul 2. Evoluţia nivelului apei freatice la Oneşti, pe terasa medie în corelaţie cu evoluţia 

precipitaţiilor (nov. 2012-aprilie 2013) 

Indicatori noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie 

*Med. lunară a  

pp( mm) 

8,6 4,1 32,6 29,81 35,4 31,9 

Nivelul apei 

freatice(m) 

4,6 4,9 0,8 1,3 0,7 0,8 

*conform datelor  climatice  de la staţia meteorologică Tg.Ocna    

 

Concluzii 

 Oraşul Oneşti este situat într-o „piaţă de ape”, care este  completată cu o 

dispunere convergentă de văi şi interfluvii cu un complex de terase bine dezvoltat,  

care dispun  de  bogate resurse de apă subterană. Depozitele deluvio – coluviale  

din baza versanţilor, datorită caracterului lor argilos şi gipsos, nu pot acumula 

decât cantităti foarte mici de apă, în schimb sistemul de terase al râurilor Trotuş, 

Caşin, Oituz şi Tazlău, dispun de strate acvifere întinse, bogate şi potabile. 

 Pe terase, adâncimea apelor subterane se înscrie în valorile izo-freatelor 

cuprinse între  – 5 până la   peste  - 20 m, iar în luncile  râurilor valorile acestora 

oscilează între 0  şi  – 5 m. Nivelul maxim al apei subterane se produce în general, 

primăvara târziu, după topirea zăpezilor, când şi debitele sunt mai mari, şi cuprinse 

între 0,20 l/s şi 1,2 l/s. Nivelurile cele mai scăzute apar frecvent în perioada 

septembrie – decembrie, când precipitaţiile scad cantitativ, iar evaporaţia atinge 

încă valori apreciabile, încât disponibilul de infiltraţie spre pânza freatică este 

foarte redus. 
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Valoarea peisagistică a unor arborete de plop alb (Populus alba) din județul 

Iași 1 

 

 Abstract: The white poplar tree is a tree with large spatial extent in the temperate zone 

and implicitly in Iasi County, where there are stands of high arboretum value whose old age 

represents important natural landscape features, and also a source collection of seeds required 

in forest nurseries. The landscape importance of these trees is often multiplied by association 

with anthropogenic landscape features that complete the white poplar, such as the arboretum of 

old mansions and boyar castles, analyzed in the case study. 

 

 Genul Populus, din familia Salicaceae, cuprinde cca 35 de specii și mulți alți 

hibrizi naturali de arbori specifici emisferei boreale (E.U.B. - 2010:191). Plopul alb 

(Populus alba L.) este un arbore frecvent întâlnit în ecosistemele pădurilor de 

zăvoi, al biocenozelor luncilor, unele exemplare impunându-se pregnant în 

ansamblul peisagistic acolo unde acestea depășesc vârste de 200-300 de ani. 

Arborele este originar din Iran si Turcia. În Europa ocupă areale largi, în bazinul 

mediteraneean (trecând și în nordul Africii), în centrul continentului și până la 55º 

latitudine nordică. Spre est, se extinde până în Asia Centrală și Siberia unde ajunge 

până la latitudinile subpolare. În funcție de topoclimat și solurile pe care se 

dezvoltă arborii aceștia pot atinge și chiar depăși, uneori,  400 ani longevitate. 

Specie cu mare amplitudine ecologică, vegetează bine în climatul temperat mai 

cald, pe soluri aluviale, coluviale, profunde, afânate, neutre (Iancu, 1982:251). 

 În România ocupă un areal foarte vast, în ecosistemul forestier al luncilor, de 

la câmpie, pe dealurile și colinele joase, ajungând până în luncile montane joase, 

cam până la 800 m altitudine. Plopul alb este un arbore de talie înaltă, ce poate 

ajunge sau chiar depăși 35 de metri înălțime, cu înrădăcinare profundă și tulpină 

dreaptă, cu ramificații puternice.  Culoarea trunchiului este închisă, cu canale lungi 

negricioase, fiind diferită de a ramificațiilor care are culori deschise, albicioase-

gălbui-verzui. Diametrul trunchiului poate atinge dimensiuni impresionante de 

până la 10 m, la vârste de peste 300 de ani, coroana sa este largă și rară. Scoarța 

este alb-verzuie, brăzdată de un ritidom gros, longitudinal, adânc brăzdat, de 

culoare cenușiu-negricioasă (Iancu, 1982). Preferă zonele de luncă umede, cu 

soluri alcaline, salinizate, cel mai frecvent fiind întâlnit pe solurile din clasa 

Protisoluri (aluviale, psamosoluri etc), rezistă la inundații dar nu suportă 

stagnogleizarea și mlaștinirile (Pârvu, 1980).  Frunzele sale sunt rombic-ovoidale 

sau triunghiulare și sunt lobate și sunt sensibile la vânt datorită pețiolului plat. 

Partea superioară a frunzelor are o culoare mai închisă decât cea inferioară, care 

este acoperită de perișori albi. Florile au formă de mâțișori roșcati cele masculine 

și verzi cele feminine. Mugurii sunt ascuțiți la vârf, lucioși, rășinoși în interior, 

 vâscoși și lipicioși, ca niște cornițe așezate pe ramuri și au miros plăcut. 
1 

Prof. Găină Judit – Liceul cu Program Sportiv municipiul Roman, județul Neamț.  

E-mail: soarka@yahoo.com  

http://www.sfatulmedicului.ro/Protetica/coroanele-de-portelan_465
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ereditare-si-congenitale/boli-rare_1257
http://www.sfatulmedicului.ro/Sex-si-erotism/ghidul-sistemului-reproducator-masculin_704
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Plopul alb conține numeroase substanțe: glicoizi fenolici, salicină, populină, 0,5% 

ulei volatil format din betulenol, d-humulen, alfa-cariofilen, heterozide- crizol, 

tectocrizol, cca 1,5% taninuri, rezine, ulei gras, acid malic, acid galic, saponine, 

manitol, ceara, flavone etc. În scop fitoterapeutic se folosesc mugurii și cărbunele 

obținut din rămurele tinere. Mugurii trebuie recoltați în lunile martie - aprilie, când 

încep să se umfle ușor, înainte de apariția frunzele.  Proprietăți: astringent, 

antiseptic, antimicotic, ușor antiinflamator, slab analgezic, expectorant, diuretic, 

diaforetic, cicatrizant, tonic, antiscorbutic, febrifug. Lemnul plopului alb este 

moale, ușor, cu utilizări industriale  pentru producerea de: celuloză pentru 

cartoane, chibrituri, ambalaje, coșuri și furniruri. Ca toate speciile forestiere de 

luncă plopul alb este vulnerabil la bolile criptogamice (Pârvu, 1980:176) datorită 

umidității constante a mediului în care se dezvoltă. La vârste înaintate, partea 

inferioară a tulpinii putrezește devenind scorburoasă (Clinovschi, 2005:128), fapt 

ce atrage prăbușirea arborilor, cum avem cazuri în  arboretul de la Gâdinți - Neamț 

(cel din anul 2002, inventariat de noi începând din anul 2011) sau a celebrului plop 

mare de la Rafaila – Vaslui, atribuit lui Ștefan cel Mare.   

 În țara noastră  sunt întâlnite două varietăți de plop alb: 

- Populus alba var. pyramidalis, cu coroană columnară; 

- Populus alba var. nivea, cu frunzele albicioase pe dos, cretaceu - 

tomentoase. 

 Arborete cu valoare peisagistică relevantă găsim și în parcuri, inclusiv cele 

dendrologice sau ale conacelor și castelelor din țara noastră, cum ar fi la Hemeiuși 

- Bacău, Simeria – Hunedoara sau la castelul Sturdza din Miclăușeni, județul Iași-, 

în lungul drumurilor vechi domnești sau a șoselelor actuale (în perioada feudală pe 

drumul domnesc dintre cetățile Bacău și Roman, pe stânga Siretului) și în cadrul 

perdelelor forestiere din lungul  căilor ferate sau chiar ale celor cu caracter 

antierozional de versant sau de mal. Pe marginea drumurilor și a căilor ferate 

plopul alb este plantat pentru ca reține praful, purifică aerul și solul de metale 

grele, fiind și un bun absorbant pentru poluarea fonică. Este un reprezentant 

deosebit al vegetației forestiere din țara noastră, fiind elementul de peisaj natural 

cel mai pitoresc al zăvoaielor de luncă,  întâlnit însă și pe lizierele pădurilor din 

regiunile deluroase și de podiș, cu drenaj slab, cum sunt cele din Podișul Central 

Moldovenesc.  
 În județul Iași plopul alb este destul de frecvent în arboretele tinere ale 

zăvoaielor de luncă extinse pe suprafețe importante în lungul Prutului, Siretului 

(foto 4), Moldovei, Jijiei, Bahluiului, Șacovățului ș.a. Și în zonele masivelor 

forestiere mari, cum este zona Voinești – Schitu Stavnic (DJ 248, pe Coasta 

Iașilor), pe valea Rebricea la Scânteia, pe valea Vasluiețului, aval de Schitu Duca 

(pe DN  24), pe DJ 248 A (Țibănești - Siliștea Todirești, județul Vaslui, în lungul 

văii Șacovățului) sunt areale cu mici arborete și exemplare seculare de plop alb. 

 Evident că cele mai celebre exemplare sunt arborii seculari care s- au păstrat 

în cadrul parcurilor dendrologice ale unor vechi conace boierești din județ sau în 

proximitatea unor mari domenii funciare. Unii arbori au căpătat și valoare culturală 

deosebită, mulți poeți, printre care și Eminescu, fiind încântați de frumusețea și 

http://www.sfatulmedicului.ro/Prim-ajutor/intoxicatia-cu-substante-chimice-medicamentoase-barbiturice-neuroleptice_1749
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/fitoterapie_3500
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/astringent_6818
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/antimicotic_429
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/antiinflamator_2815
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robustețea arboretului. Importanța plopului alb în menținerea peisajului tipic 

ecosistemului luncilor este și pentru stabilitatea lor ecologică prin: fixarea 

aluviunilor, micșorarea vitezei apelor, stabilitatea malurilor și taluzurilor etc. 

1. ”Plopii fără soț” din Iași 

 Arboretul este situat la marginea sudică a orașului, pe DN 24 spre Vaslui, pe 

malul stâng al pârâului Vămășoaia. Până în anul 1984, zona era una de mlaștină 

slab drenată, cu o vegetație higrofilă tipică, densă, haotică, unde vegetau alături 

sălcii și rachite, utilizarea economică a terenului fiind de răchitărie, pentru 

viticultură și împletituri. În anul 1973, cei 29 de arbori seculari (peste 150 - 200 de 

ani vechime) au fost declarați ”monument al naturii”.  

 

   
 

Foto 1-2. ”Plopii fără soț” (și bustul lui Eminescu) din Iași și cei 3 plopi albi de la Miclăușeni. 

  

 După lucrările de îmbunătățiri funciare (1984 -1985), odată cu canalizarea 

văii Vămășoaia și coborârea albiei acesteia, unii arbori s-au uscat, trei au fost 

trăsniți, iar unul a luat foc de la un fulger! În anul 2012 au mai rămas în picioare 

doar 15 arbori, care par să sufere din cauza bilanțului hidrologic negativ al zonei 

dar și a intervenției antropice, prin sufocarea arboretului de către construcții și 

restaurante! Cu toate că au fost declarați arbori monumentali de importanță locală, 

se pare că viitorul arboretului ”Plopii (albi) fără soț” nu este unul extrem de 

pozitiv. 
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Fig. 1 – Dispunerea în teritoriul administrativ al județului Iași a arboretelor de plop alb analizate ( Sursa 

hărții de bază: www.hartaromaniei.eu, cu modificări) 

2. Plopii  albi din parcul dendrologic al Castelului Miclăușeni 

 Cei trei arbori se află situați la limita vestică a parcului dendrologic al 

fostului domeniu boieresc care a aparținut boierilor Sturdza de la Miclăușeni, pe 

dreapta DE 583, la cca 420 m de ramificația drumului județean 208 J, spre Butea 

(fig. 1; foto 2), chiar pe lizieră. Arborele cel mai bătrân, care se află încadrat alături 

de alți arbori seculari cu valoare peisagistică deosebită pentru parcul dendrologic,  

are o vârstă de cca 330 de ani, evaluată de specialiști dendrologi de la Agenția 

pentru Protecția Mediului Iași (www.apmis.ro). El este situat pe o terasă de luncă 

majoră a pârâului Boca, care drenează salba de lacuri antropice cunoscute sub 

numele de ”Trei Iazuri” și care curge apoi către valea Siretului. 

3. Arboretul de plopi albi de  la conacul - muzeu Costache Negruzzi de la 

Hermeziu – Iași 

 Satul Hermeziu, este parte a comunei Trifești, fiind situat la 5 km distanță de 

centru comunei (fig. 1), pe un drum comunal desprins din DN 24 C (Iași - 

Ștefănești), drum pietruit și aflat în stare acceptabilă pentru accesul auto.  

 Parcul conacului – muzeu cuprinde pe 3,5 ha doar o parte din suprafața de 

odinioară. Au mai rămas doar 14 plopi albi seculari (peste 250 de ani vechime) 

care domină maiestuoşi atât curtea conacului cât şi peisajul luncii Prutului, 

impunându-se prin înălţimea şi circumferinţa lor. Restul curţii a fost plantată cu 

pomi fructiferi (cireşi, vişini, meri şi pruni) iar, la intrarea pe aleea spre fântână, 

poate fi admirat un “pui” de Ginkgo biloba (“arborele pagodelor”), plantat de 

moștenitorii familiei la redeschiderea muzeului. Gardul iniţial al proprietăţii se mai 

păstrează încă pe faţada dinspre strada de acces, la intrarea principală. 

http://www.hartaromaniei.eu/
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 La colțul școlii, ctitorită de Iacob C. Negruzzi, cu brațele parcă frânte de 

furtuni și bătrânețe, să găsește ”Plopul cel Mare” sub care, bătrânii satului din 

“Cotu de Jos” se întâlneau zilnic cu cei “din Sus” și luau aici hotărârile importante 

pentru bunul mers al obștei.  Chiar si Demostene Botez, deputatul zonei, se 

întâlnea cu alegătorii la ”Plopul cel Mare” (www.primariatrifestiiasi.ro). Sau, 

despre vremurile când, aici, funcționau ”băile reci”, care se foloseau de 

microrelieful acumulativ de mal al grindurilor cu nisipuri fine, renumite și la 

Curtea domnească de la Iași de pe vremea domnitorului Mihalache Sturdza, la care 

venea însuși întâia domnă a țării, Smaranda, pentru ”tratament contra 

sterilității…”(I. Mitican , 2004, vol. II: 58).  

  

Foto 3- 4. Arboretul de plop alb de la Hermeziu – Trifești. Zăvoiul de luncă al Siretului la Mircești 

 ” Satul Trifeștii-vechi (n.a. actual Hermeziu) era, pe la sfârșitul lui august, 

adăpostul a foarte numeroase familii de orășeni, care se așezau acolo pentru a face 

băi. A-și unge trupul cu nămolul sau nisipul acestui râu și a se scălda apoi  în 

undele sale limpezi era nu numai foarte plăcut, dar se credea a fi și o cură eficace, 

contra sterilității femeilor, contra reumatismelor, anemiei și altor boli” (Iacob 

Negruzzi în ”Din copilărie” citat de Mitican, 2004).  

 Concluzii. În ciuda faptului că plopul alb este un arbore cu mare extindere 

spațială la nivelul țării noastre și, implicit al al județului Iași, există arborete de 

mare valoare dendrologică a căror vârstă înaintată (peste 200 de ani), se constituie 

în elemente de peisaj natural importante, dar și sursă de recoltare a materialului 

semincer necesar pepinierelor silvice. Importanța peisagistică a acestor arborete 

este multiplicată de cele mai multe ori de asocierea lor cu elementele de peisaj 

antropic, cu care plopul alb se completează, cum este cazul parcurilor dendrologice 

ale vechilor conace și castele boierești. 

 

 

 

 

http://www.primariatrifestiiasi.ro/
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Relaţia dintre distribuţia solurilor şi procesele de eroziune în suprafaţă în 

bazinul hidrografic Râmna 
1, 2 

 

 
         Abstract: This article focuses on the analysis of the spatial distribution of classes and soil 

types according to Romanian System of Soil Taxonomy (2003) and affected areas by soil erosion 

in Râmna river basin. It is highlighted the close causal relationship and the interdependence 

between the spatial distribution of soil and phenomena of soil degradation leading to reduced 

agricultural productivity and even the removal of some important areas from the productive 

agricultural circuit. The results reflect the variety and complexity of soil classes in Râmna basin: 

each with varying degrees of surface erosion. The usefulness of the article is important in the 

achievement of studies concerning degraded areas, projects monitoring the lands affected by soil 

erosion by municipalities in Gura Caliţei, Dumbrăveni, Poiana Cristei - which are directly 

concerned by minimizing as much as possible the human and material losses. Also, it may be 

useful to research centers at universities, companies for land improvements as well as 

environmental agencies, to implement the necessary measures in order to reduce and combat 

soil erosion. 

Key-words: erosion, spatial distribution, soil, Ramna river basin.  

 

1. Introducere 

        Subcarpaţii Curburii şi partea de nord - est a Câmpiei Române au reprezentat 

de-a lungul cercetării geografice interesul multor geografi. Subiectele abordate 

vizează, în primul rând, aspectele geomorfologice (alunecări de teren, eroziune, 

procese de spălare în suprafaţă), aspecte de etică a mediului dar şi apecte 

etnografice privind ţinutul Vrancei. 

           În ceea ce priveste bazinul hidrografic al Ramnei, in literatura de 

specialitate, nu se gaseste un studiu de detaliu, fiind analizate doar regiuni mai 

vaste si in mica parte sunt amintite unele aspecte legate de caracteristicile de 

detaliu ale bazinului hidrografic al Ramnei. 

        Privind bazinul hidrografic Râmna, în ultimele decenii au fost realizate 

diverse studii şi articole cu privire la procesele geomorfologice actuale (eroziune în 

suprafaţă, alunecări de teren) şi legătura acestora cu distribuţia spaţială a solurilor. 

Se remarcă contribuţia lui Grecu (2009) care abordează problematica degradărilor 

de teren şi clasifică procesele de alunecare. Aspecte legate de procesele de eroziune 

şi alunecări de teren se regăsesc şi în câteva articole ştiinţifice (Donisă, 1957; şi 

Sandu, 1999). Distribuţia spaţială a solurilor este exemplificată de Prefac (2008) 

care relevă existenta a şase clase de soluri cu o anumită distribuţie variată în 

teritoriu. 

 Acest articol descrie legătura strânsă dintre eroziune şi principalele tipuri de 

soluri din bazinul Râmna. Se remarcă un grad ridicat al eroziunii pe suprafeţele cu 

soluri din clasa cambisolurilor, antrisolurilor şi grade mai mici de eroziune la 

luvosoluri. 
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2. Zona de studiu 

           Râmna este al treilea afluent al Putnei, atât din punct de vedere al lungimii 

cât şi al suprafeţei bazinale. Bazinul său hidrografic se suprapune peste Subcarpaţii 

de Curbură şi Câmpia Română , pe subunităţile Subcarpaţilor Vrancei şi Câmpiei 

Buzău-Siret. Poziţia bazinului hidrografic în cadrul ţării este sud-estică, aflându-se 

la intersecţia paralelei de 45º 37' 31" latitudine nordică cu meridianul de 27º 01' 

33" longitudine estică. Râmna îşi are izvoarele în Subcarpaţii interni, pe raza 

cătunului Hotaru, la o altitudine de circa 640m, îşi adună apele de pe coasta estică 

a dealului Stâna lui Chiolpan. Râmna străbate un traseu lung de 66 km, vărsându-

se în Putna, pe partea dreaptă a  acesteia, la o altitudine de 22.2 m, la 2,3 km avale 

de gura de vărsare a Milcovului.  

Suprafaţa bazinală este de 419 km², ceea ce reprezintă aproximativ 17% din 

suprafaţa bazinală a Putnei (Prefac, 2008:7). Condiţiile geologice din arealul 

bazinului Râmna  prezintă  o interdependenţă cu relaţiile de natură fizico-

geografică. Substratul  bazinul hidrografic al Râmnei este format  din depozitele 

mio-pliocene ale zonei de avanfosă carpatică  şi din cele cuaternare, începând cu 

Helveţianul şi până în Holocen. Bazinul hidrografic Râmna prezintă un teritoriu 

complex ce include mai multe unităţi structurale ce aparţin neozoicului. Aceste 

unităţi de desfaşoară de la vest la est, începând cu cea  flişoidă (marne argiloase, 

argile marnoase) la contactul cu subcarpaţii interni şi terminând  cu formaţiunile 

pleistocene (nisipuri, pietrişuri) de la contactul cu câmpia. Bazinul hidrografic al 

Râmnei se situează din punct de vedere geologic într-o zonă de sedimentare  ce a 

funcţionat din Helveţian până în Holocen. În cuprinsul bazinului se întâlnesc  

depozite mio-pliocene dar şi cuaternare. 

        Principalii parametrii climatici din cadrul bazinului hidrografic Ramna cu 

influenţă asupra evoluţiei proceselor de versant sunt precipitaţiile medii anuale şi 

temperatura medie anuală. Prefac (2008: 51) afirmă că: „temperatura medie anuală 

scade de la valori de peste 10º C specifice regiunii de câmpie, (10,6º C la staţia 

Jilişte şi 10,3º C la staţia Groapa Tufei), 9-10º C în zona dealurilor subcarpatice 

interne şi a depresiunii intracolinare a Râmnei, până la 8-9º C, atingând valori chiar 

mai mici, în sectorul  dealurilor subcarpatice interne”. 

       Bazinul hidrografic al Râmnei prezintă un regim pluviometric moderat, cu 

tendinţe uşor deficitare în Câmpia Râmnicului şi Câmpia Siretului Inferior, cu o 

cantitate medie multianuală ce variază de la 522,5 mm (Jilişte) la 533,2 mm 

(Groapa Tufei). 

           Asociaţiile vegetale naturale din bazinul hidrografic al Râmnei prezintă o 

distribuţie spaţială etajată, sectorul subcarpatic se încadrează în limitele etajului 

nemoral al zonei de pădure, pe când sectorul de câmpie se încadrează zonei de 

silvostepă. 

          Solurile sunt condiţionate de unităţile de relief, condiţii climatice, rocă 

parentală şi se înscriu în clasele protisoluri, luvosoluri, cambisoluri, cernisoluri, 

salsodisoluri, hidrisoluri şi antrisoluri. 

           Din punct de vedere a numărului de locuitori se remarcă existenţa unei 

populaţii îmbătrânite pe întreg arealului analizat. Pentru comuna Dumbrăveni în 
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perioada 1985-1995 se remarcă o scădere a numărului locuitorilor de la 4105 

locuitori la 4072 locuitori (Spănţulescu, 2001:19). În cazul comunei Gura Caliţei, 

evoluţia populaţiei în ultimele trei decenii se prezintă astfel: la recensământul din 

1977, numărul populaţiei era de 3998 locuitori, în 1992 3157 locuitori iar la 

ultimul recensământ 3117 locuitori. Scăderea dramatică a populaţiei, între aceste 

perioade de referinţă, e cauzată de îmbătrânirea populaţiei, scăderea natalităţii şi 

exodul tinerilor spre orase şi în străinatate pentru locuri de muncă mai bune ( 

Momanu, Bălan, 2010: 40). 

        Pe întreg teritoriul bazinului Râmna, din punct de vedere al structurii socio-

economice şi  grupe de vârstă, se remarcă o pondere mai mare a populaţiei 

îmbătrânite, grupa adultă (20-60 ani) ocupată în activităţi agricole (cultura 

porumbului), creşterea animalelor şi industria de prelucrare a lemnului (bazinul 

mijlociu şi superior al Râmnei, comunele Poiana Cristei şi Gura Caliţei), iarăşi 

grupa tânară prezintă o creştere importantă mai ales în comunele Gugeşti, Slobozia 

Ciorăşti şi Milcovul. 
 

 

Fig. 1: Poziţia geografică a bazinului Râmna în cadrul României şi a unităţilor de  relief Sursa: 

Date SRTM 90 în proiecţie Stereo70, prelucrate QGis 1.8.0 

(http://earth.unibuc.ro/download/datele-srtm90-reproiectate-in-stereo70) 

 

3. Metodologia 

          Pentru prelucrarea datelor raster cartografice şi pentru reprezentarea spaţială 

a fenomenelor geografice pe hărţi, am folosit mai multe soft-uri, între care: 

Quantum GIS, versiunea 1.6.0 (Copiapő), Arc View 3.1, Open Office 3.3 şi Corel 

Draw X5. 

         În analiza distribuţiei spaţiale a solurilor şi a eroziunii în suprafaţă am utilizat 

http://earth.unibuc.ro/download/datele-srtm90-reproiectate-in-stereo70
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mai întâi, ca bază, hărţile topografice la scara 1: 25000, ediţia 1981, harta solurilor 

României la scara 1: 200000 scanate, georeferenţiate folosind Quantum GIS, 

versiunea 1.6.0 (Copiapő). Hărţile topografice au fost scanate la o rezoluţie de 300 

dpi pentru a se evidenţia cât mai bine elementele hărţii (coordonatele geografice 

utile pentru georeferenţiere, reţea hidrografică, cote altimetrice). Am adăugat 

modulul Georeferencer GDAL, Plugin-uri >Manage Plugins de pe bara de meniu 

principal. Am pornit plugin-ul Ortorectificator, am introdus imaginea raster. Pentru 

a adăuga un punct de control (GCP points) am mărit un punct definit anterior 

(punctul de intersecţie al reţelei kilometrice) utilizând instrumentele apropiere şi 

pan. Făcând click pe instrumentul Add point, în fereastra de dialog am introdus 

coordonatele X/Y ale punctului. Pe lângă coordonatele citite pe hartă (ex. 45º40') 

am introdus trei cifre de 0 pentru a face transformarea reţelei kilometrice în 

metrice, în scopul creşterii rezoluţiei spaţiale a hărtii. Dupa introducerea corectă a 

punctelor de control , mai rămâne să introduc termenii transformării, 

Transformation settings şi apoi Start georeferencing. Pentru a crea un nou 

shapefile, din meniul de tip pop-up am ales New Shapefile Layer, opţiunea Poligon 

pentru a realiza poligoanele pentru soluri. 

          Am utilizat mai multe shapefile layer tip linie şi punct pentru a realiza 

cumpăna de ape, cotele altimetrice, localităţile. Privind interpretarea datelor 

vectoriale în QGIS am utilizat pentru distribuţia solurilor simbolizarea > valoare 

unică, alegând culoarea şi câmpul necesar din tabelul de atribute ca un criteriu de 

clasificare. Pentru adăugarea numelor localităţilor, cotelor altimetrice şi râurilor, 

din meniul pop-up Atribute am selectat butonul Labelling. Pentru a realiza o 

interogare privind crearea unui nou shapefile, am utilizat Query Builder, făcând 

click pe butonul Advanced search din tabelul de atribute. După terminarea  

vectorizării şi editării layerelor în QGIS, operaţia de exportare se face cu ajutorul 

opţiunii New Print Composer fie de la bara de meniuri selectând Fişier > New  

Print Composer fie din meniul pop-up selectând butonul New Print Composer. În 

fereastra nou aparută se adaugă harta utilizând opţiunea  Adăugare hartă nouă de 

la bara de butoane; pentru adăugarea legendei se utilizează opţiunea Adăugare 

legendă vect nouă. Prin cele doua tab-uri General şi Element se pot face modificări 

asupra paginii respectiv asupra proprietăţilor elementului selectat. Pentru a 

compara şi a observa legăturile de cauzalitate dintre soluri şi eroziune, am realizat 

un tabel (Tabel 1) privind distribuţia solurilor pe clase şi tipuri (conform S.R.T.S. 

(2003))  şi procentul în care acestea sunt afectate de eroziunea în suprafaţă, 

utilizând coloanele necesare din tabelul de atribute din QGIS. 

Clasa de sol Tipul de sol Gradul de afectare prin eroziune în 

suprafaţă 

PROTISOLURI Aluviosoluri < 5% 

Regosoluri > 75 % 

CERNISOLURI Cernoziomuri < 5% 

Faeoziomuri 50-75 % 

CAMBISOLURI Eutricambosoluri > 75 % 

LUVISOLURI Preluvosoluri < 5% 

Luvosoluri  50-75 % 
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HIDRISOLURI Gleiosoluri < 5% 

SALSODISOLURI Soloneţuri < 5% 

ANTRISOLURI Erodosoluri > 75 % 

 

Tabel 1. Ponderea în care solurile sunt afectate de eroziune în suprafaţă 

4. Rezultate. 

            Prin metodele de cercetare utilizate şi prin analiza efectuată privind 

distribuţia solurilor şi eroziunea în suprafaţă, am ajuns la următoarele rezultate. 

Solurile din bazinul hidrografic Râmna se înscriu în şapte clase de soluri, cu o 

predominanţă clară pentru clasele cambisoluri şi cernisoluri. 

        Clase şi tipuri de soluri în bazinul hidrografic Râmna 

           Clasa protisolurilor cuprinde tipurile aluviosol şi regosol, soluri tinere, în 

curs de formare. Aluviosolurile sunt specifice luncilor râurilor şi se găsesc sub 

directa influenţă a râurilor, care la inundaţii determină întreruperea procesului de 

solificare. Textura nisipoasă – luto-nisipoasă  determină o eroziune în suprafaţă 

slabă. 

       Clasa cernisolurilor cuprinde în mare parte regiunea de câmpie şi e 

reprezentată de cernoziomuri şi faeoziomuri. Cernoziomurile se întâlnesc în 

unităţile de câmpie: Glacisul Râmnicului, Câmpia Râmnicului şi Câmpia Siretului 

Inferior. Local, la est de comunele Gugeşti şi până la comuna Gologanu, acestea 

sunt afectate de procese de salinizare şi formarea de cruste de sărăturare. 

Faeoziomurile sunt formate pe „depozite loessoide cu textură lutoasă şi luto-

argiloasă”(Prefac, 2008: 96) ce favorizează şi intense procese de eroziune şi 

alunecări de teren şi se întâlnesc în bazinul Văii lui Pancă. 

           Solurile din clasa cambisoluri se întâlnesc, în principal, în zona dealurilor 

subcarpatice: 

Culmea Deleanu, Dealurile Gârbovei, Depresiunea Râmna. Eutricambosolurile, 

formate pe substrat de argile, marne, alternanţe de gresii, nisipuri, luturi au o 

textură lutoasă argiloasă şi se întâlnesc mai ales pe versanţii dealurilor subcarpatice 

interne. Suprafeţele cu eutricambosoluri sunt cele mai afectate de procesele de 

eroziune şi de pierdere de nutrienţi ( > 75 %), în special, în zonele în care vegetaţia 

a fost înlocuită de pajişti şi culturi agricole. Cu cât se înaintează în zona 

subcarpatică cu atât gradul de afectare de eroziune în suprafaţă e mai mic ( < 5%) 

datorită prezenţei unor suprafeţe împădurite foarte întinse ce diminuează acţiunea 

agresivităţii pluviale. 

        Clasa luvisolurilor se întâlneşte pe intefluviile subcarpatice în asociaţie cu 

eutricambosolurile. Preluvosolurile ocupă interfluviul dintre Valea Neagră şi 

Răşcuţa şi Tinoasa şi Râmna pe un substrat format din gresii, nisipuri şi argile 

mărnoase cu o textură luto-argiloasă. Luvosolurile ocupă părţile mai înclinate, 

partea superioară a culmilor deluroase. Datorită unei pante mai accentuate, 

versanţii dealurilor sunt mult mai afectaţi de eroziune şi alunecări de teren. 

          Clasa hidrisolurilor nu prezintă o importanţă semnificativă în privinţa 

interdependenţei dintre soluri şi eroziune. Gleiosolurile ocupă mici suprafeţe din 

extravilanul comunei Slobozia Ciorăşti la o altitudine de 50 m, caracterizate de 

fenomene de înmlăştinare şi prezenţa ochiurilor de apă. Clasa salsodisoluri este 
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reprezentată de tipul soloneţ, întâlnit alături de gleiosoluri în arealul de la nord de 

comuna Slobozia Ciorăşti. 

         Clasa antrisolurilor reprezintă soluri ce sunt puternic influenţate antropic, în 

bazinul Râmnei întâlnindu-se doar erodosoluri, în perimetrul comunelor 

Dumbrăveni, Gura Caliţei, Poiana Cristei, Urecheşti ca urmare a unor defrişări 

intense pentru mărirea suprafeţelor construibile, suprapăşunatului şi arăturilor pe 

direcţia curbelor de nivel, toate acestea accelerând eroziunea accelerată. 

       Cauzalitatea dintre clasele, tipurile de soluri şi eroziunea în suprafaţă 

       Solurile cel mai mult afectate de eroziunea în suprafaţă sunt cele din sectorul 

dealurilor subcarpatice interne şi externe (Culmea Deleanu, Dealurile Gârbovei, 

Depresiunea Râmna). Acestea se încadrează în clasa cambisolurilor şi luvisolurilor. 

Eutricambosolurile, formate pe marne şi argile, determină o scurgere superficială a 

apelor din precipitaţii şi afectarea unor mari suprafeţe de procese de eroziune. De 

altfel, cea mai mare parte a sectorului subcarpatic din bazinul Râmnei e 

caracterizat de prezenţa eutricambosolurilor cu o utilizare a terenurilor pentru 

fâneţe şi păşuni şi pe alocuri pentru culturi agricole. Procesele de eroziune sunt 

accelerate  şi datorită acţiunii omului prin defrişare si suprapăşunat în depresiunea 

intracolinară a Râmnei (fig.2) 

          Apoi, luvosolurile prezintă iarăşi grade foarte mari ale eroziunii în suprafaţă 

(> 75 %) datorită prezenţei acestora pe pantele înclinate ale văilor alcătuite 

preponderent din roci sedimentare friabile. Preluvosolurile, faţă de luvosoluri, nu 

prezintă rate mari ale eroziunii pentru că se întâlnesc, cu preponderenţă, pe 

interfluviile plate ale dealurilor, ce sunt acoperite de păduri de foioase. 

       Grad accentuat de eroziune este şi în cazul erodosolurilor, care reprezintă, în 

mare parte, acţiunea omului asupra învelişului de sol. Acestea sunt prezente în 

arealul delimitat de comunele Dumbrăveni, Gura Caliţei, Poiana Cristei, Urecheşti, 

pentru ca în ultimii 20 ani a fost nevoie de spaţii pentru locuinţe. Exploatarea şi 

prelucrarea lemnului a determinat construirea unor spaţii amenajate pentru acest fel 

de servicii (in zona Eforie din comuna Gura Caliţei). 

          În bazinul Văii lui Pancă, faeoziomurile prezente pe pante înclinate şi 

substrat argilo-mărnos, coroborat cu ape meteorice cu caracter torenţial determină 

o eroziune în suprafaţă de 50-75 % ce duce la utilizarea terenurilor din acesta zonă, 

doar ca păşuni şi fâneţe, dar cu un randament scăzut. 

         Cernisolurile, antrisolurile şi hidrisolurile, caracteristice zonei de câmpie 

înaltă şi subsidentă  prezintă grade de eroziune mai mici de 5 %. 

„Conform OSPA Vrancea, din suprafaţa agricolă totală a bazinului Râmnei, 

31,03% este afectată de eroziune în suprafaţă. Terenurile degradate prin eroziune în 

adâncime deţin o pierdere de 15,27% din suprafaţa agricolă totală a bazinului, iar 

prin alunecări de teren 30,20%” (Prefac, 2008: 102). 

          Din punct de vedere al procentului în care sunt afectate unităţile fizico-

geografice din bazinul Râmna se pot remarca fatul că cele mai mari grade ale 

eroziunii în suprafaţă se întâlnesc în cazul dealurilor subcarpatice externe (52,2%) 

şi 25,4 % în cazul dealurilor subcarpatice interne. La polul opus se află sectorul de 

câmpie  (Câmpia Râmnicului şi Siretului Inferior) în care eroziunea în suprafaţă 

afectează doar 3,5 % din terenuri. Acest fapt se explica prin pantele reduse si 
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solurile cu un coeficient de erodabilitate mic (Prefac, 2008: 130) 

        Dintre măsurile agro-pedo-ameliorative au fost realizate „lucrări transversale 

pe formaţiunile torenţiale constând în praguri şi traverse, canale de coastă pentru 

colectarea apelor din precipitaţii) pe raza comunelor Gura Caliţei, Bordeşti, 

Dumbrăveni. 

 

 

Fig 2. Harta terenurilor afectate de eroziune în suprafaţă din bazinul hidrografic Râmna 

(prelucrare SIG după Harta solurilor României, 1:200000) 

 

5. Concluzii 

         Din comparaţiile şi analizele efectuate privind solurile şi eroziunea în 

suprafaţă rezultă că terenurile din sectorul subcarpatic extern şi intern cu soluri din 

clasa cambisolurilor, luvisolurilor şi antroposolurilor sunt foarte puternic erodate 

de apele meteorice. Cauzele sunt atât naturale (precipitaţii torenţiale, textură 

lutoasă-argiloasă) cât şi antropice (despăduriri masive şi necontrolate, arăturile de 

primavară realizate necorespunzator, în lungul pantelor). 

            Sectorul de câmpie prezintă soluri relativ „tinere”, din clasa protisolurilor și 

cernisolurilor, care la fiecare depunere de materiale sedimentare se formează noi 

orizonturi, neexistând o succesiune clară. 
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Declinul demografic al orașului Negrești, județul Vaslui 
1 

 

 Abstract: The demographic decline of the Negreşti city in Vaslui county is reflected by 

all demographic indicators analyzed and presented in the article. The main causes identified are 

closely linked to unemployment, lack of infrastructure and the underdevelopment of the area, one 

of the harshest in the country. The migration abroad of working age population involves 

significant demographic differences, as follows from the presented graphs and tables, with 

effects on the future urban center, which is in continuous decline for the past 20 years. 

 

Oraşul Negreşti este situat în NV judeţului Vaslui, la limita acestuia cu 

judeţul Iasi. Limite: N - jud.Iasi, V– com. Todireşti, S–com. Oseşti, E –com. 

Vultureşti şi com. Rebricea.  Teritoriul administrativ al oraşului este străbătut de 

D.N.15D, care asigură legătura cu municipiile Vaslui şi Roman. Calea ferată 

secundară Roman - Buhăieşti se află în partea de sud a oraşului. Oraşul Negreşti se 

află la distanţe aproximativ egale faţă de principalele oraşe din apropiere: 32 km 

faţă de reşedinţa de judeţ - Vaslui, aproximativ 50 km faţă de Iaşi şi Roman. 

Poziţia matematică a oraşului este 46º50’N/27º27’E. Sub aspectul reliefului, 

oraşul Negreşti este situat în regiunea deluroasă a Podişului Central Moldovenesc 

din Podişul Bârladului, în bazinul hidrografic al râului Bârlad. 

Populaţia oraşului a cunoscut o evoluţie lentă. Pragul de 10.000 l-a depăşit 

în anul 1994, când s-au înregistrat 10.213 locuitori. Valoarea maximă s-a 

înregistrat în anul 2001: 10.667 de locuitori, după care începe un regres continuu, 

ajungându-se la 10.232 locuitori în 2007, 10.126 locuitori în 2010, iar la 

recensământul din octombrie 2011 s-au înregistrat doar 8.380 locuitori. Informaţii 

cu privire la numărul de locuitori ai oraşului Negreşti sunt din anul 1803, când aici 

erau 222 locuitori. Din acest an se observă o creştere lentă, astfel că la 1831 

populaţia era de 243 locuitori. În anul 1845, când este înfiinţat târguşorul Negreşti 

el avea doar 264 locuitori. Populaţia oraşului aproape stagnantă în prima parte a 

secolului al XX-lea (1.570 locuitori în anul 1912 şi 2.188 locuitori în anul 1948), a 

crescut de peste două ori în ultimele trei decenii. Creşterea însemnată a populaţiei 

după 1948 este determinată de adăugarea satelor componente Valea Mare, 

Cioatele, Parpaniţa, Poiana, Glodeni şi Căzăneşti. 

 În anul 1966 populaţia era de 7.465 locuitori, iar la recensământul din anul 

1977 oraşul Negreşti avea doar 7.014 locuitori. Această scădere este determinată 

de migrarea masivă a populaţiei tinere către zonele puternic industrializate ale ţării: 

Bucureşti, Iaşi, Braşov, Constanţa, Timişoara. În anul 1992 populaţia ajunsese la 

9.961 locuitori, iar zece ani mai târziu la 10.222 locuitori (fig.1). În anul 2007 

oraşul Negreşti avea 10.232 locuitori. La recensământul din anul 2011 se constată 

o scădere dramatică a populaţiei oraşului Negreşti, determinată în bună măsură de 

evoluţia negativă a sporului natural dar şi de intensificarea fenomenului de  
 1 
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emigraţie externă, fenomene care au determinat, în bună măsură şi o îmbătrânire a 

populaţiei. În perioada analizată populaţia oraşului Negreşti a înregistrat o scădere  

continuă, lucru datorat atât unor cauze obiective (creşterea valorilor mortalităţii) 

cât şi a unor cauze de ordin subiectiv (reducerea valorilor natalităţii, emigraţia 

etc.).  Conform datelor obţinute la ultimul recensământ al populaţiei din luna 

octombrie a anului 2011, populaţia stabilă a oraşului Negreşti era de numai 8.380 

de persoane (fig.1). Această scădere dramatică faţă de de anul 2010 (10.126 

persoane) are la bază o serie de cauze cum ar fi scăderea natalităţii, creşterea 

mortalităţii dar 

mai ales emigraţia. Fenomenul emigraţiei în afara graniţelor statului a luat 

amploare odată cu aderarea României, la 1 ianuarie 2007, la Uniunea Europeană. 

Deşi fenomenul de emigraţie externă a fost unul generalizat la întreg teritoriul 

naţional, acesta a avut valori mai mari în regiunile mai sărace ale României, unde 

ponderea celor plecaţi în afara graniţelor statului a fost mai mare. Ţările de 

destinaţie a celor care au emigrat au fost Italia, Spania, Franţa, Grecia, Germania, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi într-o măsură mai mică Ţările 

Nordice. 

 

Fig. 1. Evoluţia numărului populaţiei stabile în perioada 1990-2011 

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică) 

 

Soldul natural reprezintă rezultatul diferenţei dintre natalitate (componenta 

activă) şi mortalitate (componenta pasivă), care sunt reflectate în tabelul 1 și fig. 2. 
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ANUL  1966 1977 1989 1992 2002 2007 2011 

Natalitatea (‰) 30 23 22,4 19,6 14,7 12,3  9,6 

Mortalitatea (‰) 9,2  7,1 14,1 8,2 8,3 8,6 10 

Soldul natural (‰) 20,8  15.9  8,3 11,4  6 3,7 -0,4 

Tabel 1. Ratele natalităţii, mortalităţii şi soldului natural la diferite momente. 

(Sursa datelor: Direcţia Statistică Vaslui) 

 

 

Fig. 2. Evoluţia soldului natural în periada 1990-2011 

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică) 

 

Valorile soldului natural pentru perioada studiată ne indică cote ridicate faţă 

de întreaga ţară până în anul 2002, când valorile acestui indice demografic scad 

dramatic atingând un minim de 0,7‰ în 2010, iar în anul 2011 se înregistrează 

pentru prima dată un sold natural negativ de -0,4‰. Astfel, şi zona Negreşti se 

încadrează din punct de vedere demografic în tendinţele naţionale de scădere a 

populaţiei (fig. 2). 

Dacă naşterile şi decesele sunt fenomene demografice principale, 

nupţialitatea şi divorţialitatea reprezintă evenimente demografice secundare (Tabel 

2). Ca fenomen demografic nupţialitatea desemnează intensitatea evenimentului 

„căsătorie”. În zona Negreşti, ca de altfel în întreaga ţară, se observă o tendinţă a 

populaţiei de a întârzia prima căsătorie. Principalele cauze ar putea fi lipsa de 

perspectivă a tinerilor şi instabilitatea economică a zonei şi a ţării. În anul 1990 

femeile aveau la prima căsătorie o vârstă medie de 23,7 ani, iar bărbaţii 26,6 ani. 
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Astăzi, aceste valori sunt de peste 25 ani la femei, respectiv 28 ani la bărbaţi. Pe 

lângă incertitudinea viitorului, apare şi fenomenul de emancipare a femeilor, 

acestea punând în primul plan cariera şi apoi familia. Acest fapt se reflectă şi în 

vârsta mamelor la naştere; în anii ’90 vârsta mamelor la naştere era de 23-24 ani, 

iar în prezent aceasta depăşeşte frecvent 25 ani. O consecinţă importantă a acestui 

fapt o reprezintă scăderea ratei fertilităţii, cu consecinţe directe asupra natalităţii. 

Pe lângă acest fenomen de amânare a căsătoriei caracteristic întregii ţări, 

apar şi cazuri de căsătorie „prematură”, când vârsta tinerilor este în jur de 17-18 

ani. În aceste familii, cu un nivel de trai precar şi numărul de copii este net superior 

familiilor mai înstărite.  

 

Anii 1992 1996 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Nr. populaţiei 

 (loc.) 

9961 1018 10608 1013 1021 1014 1001 1016 8380 

Căsătorii (nr.) 75 60 54 42 56 56 75 46 49 

Divorţuri (nr.) 9 16 10 3 9 18 9 19 17 

Diferenţa 

căsătorii/ 

divorţuri 

66 34 44 39 47 38 66 27 32 

 

Tabel 2. Nupţialitatea / Divorţialitatea (1992 – 201) Sursa datelor: Direcţia Statistică Vaslui 

 

Migraţiile reprezintă o caracteristică fundamentală a populaţiei. Ţinând cont 

de contextul socio– economic la nivel naţional, şi în ţinutul Negreştiului putem 

afirma că domină migraţiile internaţionale (tabel 3, fig 3). Pricipalele cauze: lipsa 

locurilor de muncă, rata ascendentă a şomajului, ruinarea micilor întreprinzători, 

lipsa unui dinamism economic, mirajul ţărilor dezvoltate ş.a. Desigur, aceste 

deplasări au numeroase efecte negative: diminuarea procentului populaţiei active, 

valori reduse ale natalităţii, îmbătrânirea populaţiei dar şi efecte sociale, cum ar fi, 

destrămarea familiilor, inadaptări ale copiilor şi chiar pierderea identităţii 

naţionale. Din categoria migraţiilor interne, domină deplasările zilnice 

(navetismul) şi deplasările sezoniere în domeniul construcţiilor, a prelucrării 

lemnului sau diverse munci agricole; adăugăm şi studenţii care merg la studii în 

centrele universitare din Iaşi, Bucureşti, Constanţa ş.a. 
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 1966 1977 1981 1987 1989 1992 2002 2007 2011 

Sosiţi% 13,4 17,82 7,59 20,25 13,28 19 12,15 14,84 12,9 

Plecaţi% 43,7 21,5 22 11,5 15 10,5 16 14,5 18,9 

Soldul 

migratoriu% 

-30,3 -3,68 -14,41 8,75 -1,72 8,5 -3,85 0,34 -6 

 

Tabel 3. Mişcarea mecanică a populaţiei 

(Sursa datelor: Direcţia Statistică Vaslui ) 

 

 

 

Fig. 3. Ratele stabilirilor/plecărilor cu domiciliul în perioada 1990-2010 

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică) 
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Fig. 4. Piramida structurală a populaţiei în anul 2010 

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică) 

 

Forma piramidei structurale a populaţiei (fig. 4) concluzionează faptul că 

oraşul Negreşti are o populaţie îmbătrânită, o pondere ridicată a populaţiei adulte 

(susţinută fiind de valorile ridicate ale natalităţii din anii precedenţi) şi un procent 

redus al populaţiei tinere (în special, grupele 0 - 4 ani şi 5 - 9 ani). 

Concluzii. Declinul demografic al orașului Negrești este reflectat de toți 

indicatorii demografici analizați. Cauzele principale identificate sunt strâns legate 

de șomaj, lipsa infrastructurii și subdezvoltarea zonei, una dintre cele mai vitregite 

din țară. Migrația populației apte de muncă în afara țării antrenează decalaje 

demografice importante, după cum rezultă și din graficele și tabelele articolului. 
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Implicațiile sociale ale migrației forței de muncă din zona orașului 

Hîrlău, județul Iași 
1, 2 

 

 Abstract. The migration process occurs as a shifting process of a part of the active 

population to economically developed areas in search for suitable and better paid jobs than the 

national plan. This process is extremely complex by its mechanisms which generate it and by the 

consequences of its manifestation, so that we try to analyze in the present material only those 

which have a greater significance in the current context on the proximity of Hîrlău city in Iași 

County (România). 

 

 

Pornind de la o definiţie clasică a migraţiei văzută  ca o „deplasare în 

teritoriu a unui individ sau a unui grup de indivizi, pe durate de timp determinate 

sau nu”, implicând însă schimbarea locului de muncă şi a locuinţei, ne-am propus 

să analizăm câteva aspecte legate de acest fenomen, aspecte caracteristice zonei 

Hârlău, la nivelul anului 2010, în contextul evoluţiei fenomenului la nivel naţional. 

     Migraţia lucrătorilor români în străinătate este un fenomen care pare să aibă 

propriile reguli, iar principalele  efecte sunt cele socio-culturale. 

     Gestionată corect, migraţia duce la dezvoltare economică şi socială. 

Migrantul acumulează nu doar un capital financiar pe care îl poate reinvesti în 

afaceri profitabile, ci şi noi valori profesionale, culturale, comportamente, abilităţi 

pe care le transmite mai departe celor cu care vine în contact în mod natural – 

prietenii, familia, colegii de muncă. Migratia forţei de muncă are la bază situaţia 

economică precară a oamenilor.  

Însă un trai mai bun şi stabil se obţine cu sacrificii, uneori mult prea mari: familii 

destrămate, copii rămaşi fără  părinţi, bătrâni rămaşi pe drumuri. Aceşti sunt 

educaţi în spiritul pragmatic al banului, iar cei  mai mulţi visează încă de la o 

vârstă fragedă să urmeze modelul părintelui, fratelui sau a unei rude, adică să 

ajungă în Italia, Grecia, Spania. S-a destrămat cultul şi mândria de a fi om cu 

studii, pentru că, după absolvirea unei facultăţi  posibilitatea găsirii unui loc de 

muncă conform specialităţii este mică sau chiar egală cu zero. 

    Dintre efectele sociale negative ale acestui fenomen, se evidenţiază prin 

duritatea lui traficul de fiinţe umane. Este vorba de traficul în scopul exploatării 

sexuale, dar şi de traficul în scopul exploatării muncii forţate. Consecinţele sunt 

devastatoare, atât pentru societate, cât şi pentru persoana traficată, care poate fi 

marginalizată, rămânând cu sechele. Reintegrarea ei în comunitate nu poate fi 

garantată în toate cazurile. Un alt efect negativ  este separarea familiilor, avându-se 

în vedere modificarea structurii, dinamicii şi funcţionalităţii acesteia. Este cunoscut 

faptul ca rata scăzută a natalităţii este un efect al migraţiei forţei de muncă având în  
1 
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vedere faptul că majoritatea emigranţilor sunt tineri la vârsta fertilităţii. De 

asemenea rata înaltă a divorţurilor se evidenţiază ca un efect secundar al faptului că 

de cele mai multe ori pleacă doar un membru al familiei. 

    Migraţia afectează, de asemenea, copiii rămaşi acasă. Plecarea părinţilor este 

dictată de dorinţa de a le asigura copiilor un viitor mai bun. Însă riscurile la care 

sunt expuşi copiii din respectiva categorie sunt multiple, iar lipsa comunicării şi 

afectivităţii părinteşti nu pot fi compensate cu nimic. Copii sunt lăsaţi în grija 

bunicilor, a rudelor şi chiar a fraţilor sau surorilor mai mari. Casele de copii sunt, 

de asemenea, o opţiune pentru părinţii care nu pot conta pe ajutorul celor apropiaţi. 

În multe cazuri, părintele plecat este mama, iar acest lucru poate marca profund 

copilul căruia îi lipseşte dragostea şi îndrumarea maternă exact în perioada creşterii 

şi formării. Durata şederii constituie, în mediu, de la 1 la 3 ani. Cel mai utilizat 

mod de comunicare dintre părinţi şi copii este cel telefonic, frecvenţa convorbirilor 

fiind săptămânală. Cu toate acestea, dragostea părintească şi comunicarea cu cei 

dragi le lipseşte cel mai mult copiilor. 

Un studiu  de caz  realizat la Colegiul Naţional ”Ştefan Cel Mare” - Hârlău, 

evidenţiază impactul negativ al părinţilor plecaţi la muncă în străinătate asupra 

copiilor rămaşi în ţară. La modul general este vorba de scăderea performanţei 

şcolare, creşterea numărului de absenţe, valorizarea “prieteniilor” în dauna 

recunoaşterii autorităţii adulţilor, creşterea momentelor  de depresie. În cazurile în 

care este afectată  stabilitatea familiei, copiii abandonează şcoala şi creşte 

delicvenţa şcolară juvenilă. În cadrul colegiului, la nivelul anului 2010 erau 127 

copii cu părinţi plecaţi în străinătate, din cei 760 de elevi. Situaţiile individuale ale 

copiilor cu părinţi migranţi sunt extrem de diverse şi cu greu pot fi categorizate. Cu 

siguranţă un factor important pentru efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor 

rămaşi acasă este reprezentat de durata de când copiii au rămas acasă fără unul sau 

ambii părinţi. Analiza acestor durate relevă un patern specific migraţiei pentru 

muncă din România: în cele mai multe cazuri, bărbaţii/taţii au plecat primii, iar 

ulterior au plecat şi femeile/mamele.   

Mamele, categoria cea mai numeroasă de părinţi migranţi, lipsesc de lângă 

copiii lor, în cele mai multe din cazuri, de mai bine de doi ani. Jumătate din 

mamele acestor copii lipsesc de lângă copilul lor de cel mult un an. În ceea ce 

priveşte taţii, aceştia sunt plecaţi de o perioadă între 2 şi 4 ani. Există, pe de altă 

parte, şi categoria copiilor cu ambii părinţi plecaţi în străinătate, la unii de cel puţin 

2 ani sau chiar 5 ani. Chiar dacă vin în concedii acasă lipsa lor este puternic 

resimţită.Cei mai mulţi părinţi migranţi sunt în Italia, iar  Spania este a doua 

destinaţie a părinţilor migranţi. Se remarcă faptul că taţii, într-o proporţie mai mare 

decât mamele, lucrează în ţări din afara principalelor destinaţii pentru emigranţii 

români. Principalele domenii în care lucrează părinţii migranţi sunt construcţiile în 

cazul taţilor şi serviciile de menaj sau îngrijire de persoane în cazul mamelor. Unii 

dintre părinţii plecaţi în străinătate lucrează în agricultură sau în domeniul  

turismului şi alimentaţiei publice, în hoteluri sau restaurante. 

         Copiii doar cu tatăl plecat – marea majoritate a acestora rămân în grija 

mamelor lor; însă copiii doar cu mama plecată nu locuiesc toţi cu tatăl lor; în unele 
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cazurii, în gospodăria în care trăiesc aceşti copii sunt prezente şi bunicile acestora; 

copii cu ambii părinţi plecaţi – aceştia sunt lăsaţi fie în  grija bunicilor, fie copiii 

locuiesc împreună cu mătuşi/unchi; există şi copii care susţin că se îngrijesc 

singuri.  

          Datele, pe de o parte, relevă caracterul relativ tradiţional al definirii rolurilor 

de gen în familie (taţii sunt cei care câştigă bani/mamele au grijă de copii) iar, pe 

de altă parte, relevă importanţa familiei extinse în decizia de a pleca la muncă în 

străinătate în condiţiile existenţei unor copii care rămân în ţară. 

          Dacă s-ar vorbi de efectele pozitive ale migraţiei forţei de muncă, acestea 

sunt legate de bunăstarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. În cele 

mai multe dintre cazuri migraţia părinţilor determină o creştere a nivelului de trai 

al copilului rămas acasă. Veniturile din străinătate sunt folosite în mare parte la 

îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi la înzestrarea cu bunuri de folosinţă 

îndelungată. Se remarcă de exemplu faptul că în cazul copiilor cu părinţi plecaţi în 

prezent, procentul celor care au telefon mobil este mai mare decât în cazul copiilor 

fără părinţi. Computerele şi consolele de jocuri video sunt mai frecvente în 

gospodăriile de migranți decât în celelalte.  

           Dincolo de bunăstarea materială, copiii de migranţi, în special cei cu ambii 

părinţi plecaţi, tind într-o pondere mai mare să aibă experienţa unor călătorii în 

străinătate comparativ cu ceilalţi copii; de obicei copiii cu ambii părinţi migranţi au 

călătorit în străinătate. 

     Efectele negative sunt la fel de evidente ca şi cele pozitive. Interesant de 

remarcat faptul că plecarea unuia dintre părinţi determină în unele cazuri o 

deteriorare a relaţiei copilului cu părintele rămas acasă. Astfel, în cazul celor cu 

tatăl plecat în străinătate, ponderea copiilor care nu au o relaţie foarte bună cu 

mama lor este mai mare, decât în celelalte cazuri. Acelaşi lucru se poate observa şi 

mai pregnant în cazul relaţiei dintre copil şi tată în condiiţile în care mama este 

plecată din ţară.  

           Familia reprezintă principala sursă de sprijin pentru copii atunci când se 

confruntă cu o problemă, în special dacă respectiva problemă este legată de şcoală. 

În cazul copiilor cu părinţi migranţi ponderea celor care afirmă că nu  apelează la 

nimeni pentru a-i ajuta în probleme legate de şcoală este semnificativ mai mare 

decât în cazul copiilor fără părinţi migranţi.  

Diferenţele între copiii de migraniţi şi cei de non-migranţi sunt relativ mici 

în ce priveşte comportamentele deviante, totuşi plecarea păriniţlor reprezintă un 

factor de risc. Consumul de substanţe interzise minorilor (tutun, alcool) are o 

incidenţă puţin mai mare în rândul elevilor care au ambii părinţi plecaţi sau doar 

mama plecată la muncă în străinătate. Comportamentul de la şcoală al copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi i-au determinat pe profesori să atragă ateniţa familiei mai 

frecvent decât în cazul copiilor cu părinţii în ţară. Copiii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate au un profil asemănător cu cei ce trăiesc în familii 

monoparentale ca urmare a despărţirii părinţilor sau a decesului unuia dintre ei. 

Acest lucru arată că, deşi plecarea la muncă este temporară, efectele asupra 

copiilor pot fi similare cu cele ale unei despărţiri pe termen lung sau definitive.  
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În cazul copiilor ai căror părinţi se află plecaţi la muncă în străinătate creşte riscul 

de a se înregistra situaţii ce pot conduce la probleme legate de procesul de 

educaţie: copii care vin cu mai mică plăcere la şcoală, au rezultate mai slabe, 

acumulează mai multe absenţe, au mai des nota scăzută la purtare şi corigenţe 

Principalele probleme cu care se confruntă aceşti copii sunt legate de adaptare (mai 

ales pentru cel care trec la un nou ciclu şcolar), dificultăţi de învăţare, absenteism, 

agresivitate şi chiar eşec şcolar. 

Plecarea unuia dintre părinţi la muncă în străinătate are o influenţă pozitivă 

asupra perspectivelor concrete ale copiilor şi în mai mare măsură ei cred că după 

terminarea liceului vor continua studiile. Cel mai probabil acest lucru se datorează 

creşterii veniturilor şi contactului cu alte modele culturale, ceea ce conduce la o 

valorizare mai mare a educației. La nivelul dorinţelor, se constată însă că unii 

dintre elevi ar vrea mai degrabă să se alăture părinţilor în străinătate.  

Unul din efectele cele mai vizibile şi în acelasi timp cu impact mare asupra 

fluxurilor de migraţie este evoluţia pieţei forţei de muncă. Atât migraţia masivă 

pentru muncă, cât şi procesul de îmbatrânire a populaţiei afectează în prezent 

oferta de forţă de muncă.  

 Concluzii 

Migraţia  nu este un fenomen independent, ci se află în relaţie cu mai multe 

elemente, factori şi procese, influenţându-şi reciproc evoluţiile.Mai mult decât atât,  

prin complexitatea sa generează multiple consecinţe asupra unor domenii diverse 

ale vieţii private sau ale unei colectivităţi. Migraţia influenţează direcţiile de 

evoluţie a mai multor procese demografice, sociale, economice, putând aminti în 

acest sens : volumul şi structura demografică a comunităţilor locale şi evoluţia 

fenomenelor socio-demografice specifice acestora, structura şi funcţionalitatea  

gospodăriilor de la originea şi destinaţia fluxurilor, relaţiile dintre resursele locale 

de forţă de muncă şi populaţia din zona respectivă, calitatea şi stilul de viaţă, 

sistemul de valori personal şi comunitar. 

Schimbările produse sunt vizibile la nivelul vieţii economice, politice, 

sociale, culturale, religioase. Ele se manifestă atât în locul de origine, de unde 

urmează să plece potenţialii migranţi, cât şi în cel de destinaţie. Pe de o parte 

rămâne un „gol”, absenţa celor plecaţi fiind resimţită în special de către familie şi 

de comunitatea locală (mai ales în cazul celor rurale), iar pe de altă parte, 

integrarea şi absorbţia noilor veniţi în comunităţile alese ca destinaţie ridică 

probleme, cel puţin la nivel locativ şi ocupaţional. 
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Satele turistice din România. Un proiect de succes: 

Viscri (Județul Brașov) 
1 

 

 

Abstract: The European project of valorization of rural landscape is a vast one and has in our 

country sufficient material of ethnographic amplitude. One of the successful projects supported 

by "Mihai Eminescu Trust" Foundation, patronized by Prince Charles of Great Britain, is Viscri 

village in Braşov County. The foundation has proposed the conservation of villages and rural 

communities in Transylvania and Maramureș, two of the most intact and unaltered European 

rural areas. The success of Viscri must be known, appreciated and recognized as an example of 

good practice. 

Key-words: rural landscape, touristic village, Viscri 

 

 

 „Zonele rurale investesc în turism în scopul diversificării structurii 

ocupaționale, care este necesară pentru creșterea economică, ocuparea resursei 

umane și dezvoltarea durabilă. Acestea oferă oportunități reale în ceea ce privește 

atractivitatea lor ca un loc în care să trăiască și să muncească, și rolul lor ca un 

rezervor de resurse naturale și de peisaje remarcabile. Acest lucru implică 

necesitatea de a asigura coerența și sinergia în cadrul politicilor comunitare și 

pentru a conserva mediul … și protejarea zonelor rurale” 
2
... Punând la baza 

dezvoltării sale principiile ştiinţifice ale reflectării valorilor autentice şi 

caracteristicilor zonale, integrate în sistemul de valori universale, lumea rurală 

trebuie să supraviețuiască, dovedindu-și perenitatea.  Societatea  rurală va trebui 

să-și lărgească permanent receptivitatea la nevoile publicului larg, nevoi derivate 

din globalizarea lumii contemporane, venind în întâmpinarea acestuia cu oferte 

atractive, moderne, ilustrând astfel deschiderea către comunitate, către aspiraţiile şi 

nevoile spirituale şi de loisir ale acesteia. 

 Percepția despre cea mai rurală țară membră a UE, care este România, 

trebuie schimbată odată ce investițiile în curentul modern european al 

agroturismului tradițional vor produce mutațiile așteptate, în care tradițiile trebuie 

respectate și păstrate, iar alteritatea societății consumiste limitată la maxim. 

Experiențele unor state vest-europene în promovarea agroturismului și dezvoltarea 

satelor turistice, păstrătoare ale ethos-ului lor specific, a căpătat amploare și în 

comunitățile din țara noastră, dar exemplele de bune practici vin din: Suedia, 

Norvegia, Olanda, Spania, Italia și mai nou din Ungaria, Slovacia, Polonia și din 

Ucraina. Un exemplu de real succes pentru țara noastră este satul Viscri, din 

comuna Bunești, județul Brașov (fig.1).  

Viscri sau Giscriu (în dialectul săsesc Weiskirich, în germană Weißkirch, Deutsch-

Weißkirch, Deutschweißkirch, în maghiară Fehéregyháza, Szászfejéregyház, 

Szászfehéregyháza, în traducere „biserica albă săsească”(conf. 

www.wikipedia.com) este parte a „ținutului mănăstirilor săsești” din Transilvania  
1
 Prof. dr. Paraschiv Viorel - Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. E-mail: 
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de sud, aici găsindu-se una dintre cele mai spectaculoase astfel de construcții, una 

dintre cele șase biserici-fortificate, înscrise în patrimoniul mondial UNESCO.  
 Satul Viscri este situat  în nordul județului  Brașov (fig.1), fiind izolat de 

marile axe de transport care duc  spre centrul Podișului Transilvaniei (Brașov- 

Sighișoara). Satul a fost întemeiat de sașii colonizați în Transilvania începând cu 

secolul al XII- lea (1185). Peisajul colinar înalt al Podișului Hârtibaciului, cu 

interfluvii largi și împădurite care depășesc 700 m altitudine, cu pante accentuate și 

terase înguste ale văii Gorganului, au oferit  adăpostul necesar dezvoltării așezării 

pe văile ferite față de vânturi. 

 

 
 

Figura 1. Poziția geografică a satului turistic Viscri, la nivel național și județean (Sursa hărții: 

www.wikipedia.com, modificat). 

 

 Satul are o formă tipică așezărilor săsești, întărite în jurul bisericii și are o 

liniaritate impusă de treptele de relief, biserica dominând peisajul rural prin poziția 

sa de pe terasa superioară de pe versant (foto 1-2). Particularitățile naturale și 

umane ale așezării au atras includerea satului Viscri în proiectul Fundației „Mihai 

Eminescu Trust”, patronată de Prințul de Wales, Charles, care urmărește 

conservarea și regenerarea satelor și comunităților rurale din Transilvania   

   
 

Foto 1-2 . Viscri - fragment de hartă topografică și imagine aeriană 

 (Sursa: www.mihaieminescutrust.org , modificat). 

Biserica-fortificată Biserica- fortificată 
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http://www.wikipedia.com/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu_Trust
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu_Trust
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9Bul_Charles
http://www.mihaieminescutrust.org/
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și  Maramureș, două dintre cele mai intacte și nealterate regiuni rurale din Europa 

(www.mihaieminescutrust.org).  

 În urma implicării fundației amintite, a fost renovată  biserica-fortificată și 

câteva case din localitate, redându-li-se strălucirea inițială. Izolarea geografică a 

satului, dar și absența altor ocupații în afara agriculturii, au determinat  ca pe la 

sfârșitul anilor ‘90 să se dezvolte aici proiectul „Șosete din lână naturală din 

Viscri”, inițiat de doi cetățeni germani stabiliți în sat. Șosetele croșetate din vechile 

pulovere de lână de către femeile din sat erau la început date în schimbul 

alimentelor (zahăr, ulei sau pâine). Treptat, proiectul „șosetelor” a antrenat cca. 

125 de femei. Țărăncile tricotează aproximativ 10.000 de perechi de șosete, 

mănuși, căciuli, pulovere sau papuci de pâslă, care ajung la depozitul central din 

Naumburg (Germania), de unde se vând în toată țara sau la cafeneaua 

internațională din Viscri, unde sunt achiziționate de turiști. 

 

  
 
Foto 3-4. Viscri: biserica-fortificată (sursa: www.blogprinvizor.ro) și case săsești refăcute (sursa: www. 

septemcastra.cluj.travel.ro ). 

 

 În cadrul proiectului „Satul-turistic Viscri”,  un număr de 16 familii şi-au 

pus casele la dispoziţia turiştilor oferindu-le în total 105 locuri de cazare. De 

asemenea,  turiștii pot fi cazați şi în casa care aparține prinţului Charles, care are 

trei camere. 

 Caroline Fernolend, directorul Fundaţiei „Mihai Eminescu Trust”, a declarat  

că în 2012 satul Viscri a fost vizitat de 14.000 de turişti străini (sursa: Agerpres by 

www.yahoo.com/iulie 2013). După numărul lor, pe primul loc au fost turiştii din 

Franţa, urmaţi de cei din Elveţia, Austria, Anglia și Polonia. Potrivit lui Fernolend, 

anul acesta sunt și turişti din Australia, Canada sau Noua Zeelandă, aflaţi în circuit 

prin Europa, care stau la Viscri timp de trei zile. Oferta turistică cuprinde serii 

/grupuri din două în două săptămâni care vin aici pentru a vizita biserica fortificată, 

muzeul satului, pentru a face plimbări cu căruţa, bicicleta sau la picior,  mergând să 

viziteze în cadrul unor drumeții satele din jur  (Criţ, Roadeş, Meşendorf), situate la 

distanțe de 7 -10 km. Turiștii observă viața tainică a satelor din zonă, tradiţiile 

(strânsul și stivuitul fânului în iulie, „viața pastorală” cu degustări de produse 

specifice, din mai până-n septembrie), vizitează atelierele meşteşugăreşti (fierăria), 

http://www.mihaieminescutrust.org/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Naumburg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://www.blogprinvizor.ro/
http://www.yahoo.com/iulie


REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 58 - 
 

viața sălbatică a pădurii („vânătoarea de trufe” din septembrie până-n decembrie, 

sau „viața ursului carpatin”), stau de vorbă cu oamenii şi mănâncă preparate 

tradiționale specifice gastronomiei zonei, pentru că vor mâncare simplă şi 

gustoasă, a adăugat Caroline Fernolend. 

 Concluzii  

 Satele turistice sunt  valorizări superioare ale potențialului agroturistic, latent 

și foarte slab valorificat, în cea mai rurală țară europeană. Investițiile externe au 

făcut din satul Viscri un model de bune practici în agro-turismul eficient, cu 

atracții care pun accent pe ethosul local cultivat de peste 7 secole de populația 

sașilor, colonizați în Transilvania. Din punct de vedere metodologic am dorit o 

reprezentare grafică asupra evoluției turismului rural la Viscri, lucru greu de 

realizat din lipsa transparenței asupra datelor solicitate. 

 Exemplul satului turistic Viscri este dezvoltat recent și de alte sate din 

zonele izolate între dealurile înalte, cum este cazul la Copșa Mare din județul Sibiu 

sau la Valea Zălanului din județul Covasna. Fundația  britanică este implicată activ 

și în refacerea peisajului cultural - etnografic al satelor turistice Mălâncrav (com. 

Laslea, județul Sibiu) unde are peste 180 de proiecte derulate, printre care și 

refacerea conacului și transformarea acestuia în spațiu de cazare sau fabrica de 

sucuri naturale (mere și pere, cultivate pe 50 de ha) și Archita (com. Vânători, 

județul Mureș). 
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Schitul, școala sau cetatea mică de la Gârbești (Județul Iași) 
1 

 

 Abstract: The article is an analysis based on bibliography and field investigation in 

history of religious education at the first school that operated in the sixteenth century at the 

former Orthodox hermitage "Cetatea", located on the highest peak in Central Moldavian 

Plateau-Cetatea Hill (467 m). Historical references are also made on the survival of the 

hermitage / monastic settlement and its role in time to illuminate the residents. It is interpreted a 

transcript of a epigraphic document from a funerary monument discovered in the courtyard of 

the hermitage by the author, in 1997, which shows us the duration of spiritual life in the forested 

mountain area, of the central area of Moldova, on the right bank of Prut river. 

 

Multe comori se ascund sau chiar se pierd în geografia şi istoria locală, 

artefacte ce ar putea fi valorificate măcar sub aspectul turistic sau pentru educaţia 

şi hrana noastră spirituală. Puţini sunt cei ce cunosc faptul că cel mai înalt deal din 

Podişul Central Moldovenesc nu este Tansa (466 m), menţionat ca record în mod 

eronat în toate manualele de geografie postbelice, ci Dealul Cetatea, cu altitudinea 

absolută de 467 m, cotă pe care se află şi astăzi o mănăstire misterioasă. Pe culmea 

lui, situată la hotarul a trei comune, Ţibăneşti, Ţibana şi Dagâţa, în apropiere de 

Gârbeşti şi Glodenii Gândului,  a dăinuit un vechi schit de călugări. Tot aici a 

existat prima şcoală medievală creată la iniţiativa unor călugări, despre care 

localnicii au pomenit repetat şi cu preţuire. Şcoala a funcţionat într-o chilie a 

schitului „Cetatea” cu mult timp înainte de anul 1800. Desigur, cum îi spune şi 

numele, în acest loc a  existat o cetăţuie de pământ antică şi apoi o fortificaţie 

medievală pentru paza vadurilor joase din Podişul Central Moldovenesc.  

 Localnicii susţineau că pe vremea lui Ştefan cel Mare, în incinta mânăstirii, 

a existat o biserică din lemn, înconjurată cu ziduri de piatră, iar monahii actuali 

cred că fondatorul acestui aşezământ monastic a fost chiar Sfântul Voievod Ştefan 

cel Mare, ceea ce este explicabil prin poziţia strategică, prin existenţa drumurilor 

de vaduri joase şi prin necesitatea unor fortificaţii, ori puncte de veghe (Satul 

Veja). Se menţionează că o cetăţuie sau cetate geto-dacă de pământ a fost 

consolidată de voievodul Ştefan cel Mare, de când a fost fondat schitul (din secolul 

al XV-lea), iar în timp, nemaifiind întreţinută s-a năruit. Unele materiale provenind 

de la fortificaţiile schitului (de ex.: piatra) au fost refolosite ca materiale de 

construcţie de către localnici, inclusiv la conacul lui Petre P. Carp.  

 În perioada cu activitate monahală, călugării de la Cetate au mai făcut un 

schit de lemn în satul Mânăstirea (oamenii spun ca a fost construit în anul 1726, 

după cum s-a inscripţionat pe o cruce descoperită în podul lăcaşului de cult). 

 În afara schitului din lemn, înconjurat cu zid de piatră, călugării au creat o  

ziduri poiană  pentru căsuţele lor (la sud-vest), grădini şi livezi, având o proprietate  

 
1 
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de cca. 20 ha. Desigur împrejur, erau codrii nemărginiţi de foioase ai Moldovei. 

Mult timp s-au păstrat livezile din  poienile medievale, pe lângă şanţurile şi de 

zidurile de apărare antice de tip „murus dacicus”.  

 În prezentarea de la intrarea a schitului actual, monahii susţin că, în anul 

1843, mânăstirea era activă cu 7 călugări. Alte relatări disparate arată că în anul 

1671, mânăstirea Cetăţuia - Gârbeşti, cum se mai numea, primea o danie de la soţia 

preotului din Suhuleţ, partea sa de avere, iar în 1749, un călugăr Nicolae aducea un 

alt dar important. Apoi, în 1865 s-ar fi produs o desfiinţare a schitului (nu şi a 

şcolii din incinta sa), ca rezultat al secularizării proprietăţilor mânăstireşti, făcută 

de domnitorul Al. I. Cuza. O încercare vremelnică de  revigorare a avut loc în anul 

1869, când creştinii din satele Tansa, Mânăstirea, Gârbeşti, Suhuleţ, Runcu, Piscu, 

Veja, Stăniţa şi Tamija l-au reconstruit din proprie iniţiativă. Şcoala de la Cetate 

dispare şi ea, dar ulterior desfiinţării schitului, respectiv prin anii 1880-1884.. 

În vremea sa de apogeu, schitul a avut vreo 25 de călugări, care slujeau 

biserica, sculptau în lemn, creşteau animale sau cutreierau satele îndeplinind 

misiuni duhovniceşti.  Printre aceştia erau preoţii Veneamin Spiridon, Visarion 

Diacon sau Popa Iliuţă. Alţii vindeau produsele proprii ca icoane, cruciuliţe, 

fluiere, coveţi, căuşe, linguri din lemn. Deşi schitul era înconjurat de păduri, avea 

şi drumuri în diferite direcţii, incluzând Drumul cel Mare. 

Locul aşezământului ne oferă o panoramă deosebită spre satele Poieni, 

Bogata, Dagâţa şi chiar mai departe. Călugării schitului „La Cetate” proveneau în 

mare parte din satele vecine, cu care menţineau o strânsă legătură.  Pe atunci, la 

schitul cel vechi din lemn, veneau copiii pentru a deveni „fraţi monahi” sau pentru 

a se iniţia în tainele scrisului, cititului şi ale credinţei. Călugării de aici aveau harul 

de a răspândi „lumina” celor pe care o caută, şi petreceau mult timp pentru a-i 

învăţa carte pe cei mici. În preajma anului 1800, printre cei mai cunoscuţi era 

călugărul Ion Ganea, iar mai târziu Gheorghe Zodieru. Cât timp s-o fi predat slova 

chirilică, câţi ucenici vor fi fost, câtă continuate a avut şcoala lor, toate acestea 

rămân necunoscute pentru noi, deoarece munca acestor călugări a avut un caracter 

de apostolat şi nu a fost consemnată nicăieri, în afara mărturiei localnicilor. După 

moartea călugărilor respectivi şi după desfiinţarea aşezământului monahal, această 

dificilă dar nobilă misiune a fost  continuată de un anume dascăl Lefter, după cum 

se menţionează într-o scurtă informaţie notată în anul 1907 de învăţătorul Vasile 

Macovei, fost director al şcolii din Tansa.  

 Astfel aflăm că acest domn Lefter era de meserie dascăl şi că îşi avea şcoala 

într-o mică chilie de lângă biserică. Bătrânul Ion Timofte din Tansa (născut în anul 

1902, care avea 84 ani în 1996) afirma că şcoala lui Lefter era la schitul de călugări 

Cetatea. Treptat, locul şcolilor înfiinţate din iniţiativă monahală sau particulară, a 

fost preluat de şcolile de stat, obligatorii după anul 1864, odată cu  reformele 

introduse de Al. I. Cuza şi Mihail Kogălniceanu, pentru a apropia poporul de 

cultura şi  civilizaţia Europei. 

Cetatea geto - dacă construită din piatră, lemn şi pământ, situată în apropiere 

de Gârbeşti şi Glodenii Gândului, la 10 km de Ţibăneşti, Tungujei, Tansa şi 

Dagâţa, ocupa o poziţie strategică în Podişul Central Moldovenesc, mai ales că pe 

aici au existat foişoare de veghe (toponimul satul Veja = Veghea) şi palănci (din 
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bârne de lemn – toponimul satul Palanca ). De aici se dădea sfoară în ţara 

Moldovei, se comunica cu focuri pe culmi, căci se poate vedea în toate direcţiile la 

mare distanţă, spre drumul tătăresc de la Prut, spre Iaşi, Suceava şi chiar spre 

Masivul Ceahlăului. La nevoie, prin bătaia clopotelor în centrul arealului imens de 

pădure, unde se  catalizau nori cumulonimbus, emanau unde în atmosfera joasă şi 

se disipau nucleele de grindină.  

Rămăşiţele mănăstirii au dăinuit mult timp, inclusiv o troiţă. Dealul La 

Cetate, ca şi vechea mănăstire au fost obiective de pelerinaj în perioada marilor 

sărbători creştine până prin anii 1950. Odoare sfinte din acel schit - câteva icoane – 

s-au păstrat la biserica din Jigoreni, clopotele la biserica din Ţibăneşti şi 

Pidalionul la Glodeni 
[1].

 Funcţiile îndeplinite de acest aşezământ au fost de cetate 

de apărare antică şi medievală, de lăcaş de învăţătură şi de biserică creştină în chiar 

inima pădurilor Moldovei Centrale.  Prin perioada comunistă, în anul 1959, doi 

creştini din satul Mânăstirea, Calancea şi Sicrieru, cu credinţa şi cu mult curaj 

pentru acele vremuri, dar şi cu o mare opoziţie din partea potentaţilor comunişti, au 

adunat bani şi au ridicat o mică biserică, în al cărei altar s-a aşezat sfânta masă a 

vechii biserici. Securitatea a luat act de ridicarea unei noi biserici şi a început 

cercetări pentru a-i descoperi şi pedepsi pe autori, pe ctitorii ei. Locuitorii 

interogaţi au susţinut că toate satele din jur au contribuit la reconstrucţia bisericii şi 

i-au salvat pe cei doi iniţiatori din satul Mânăstirea. 

[1] 
Pidalionul (gr. Πηδάλιον "cârmă") sau Cârma Bisericii este o carte publicată în limba greacă la 

Leipzig, în 1800, de către ieromonahul Agapie şi sfântul Nicodim Aghioritul, şi care cuprinde canoanele 

Sfinţilor Apostoli, ale Sinoadelor Ecumenice şi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai Ortodoxiei, însoţite de o 

compilaţie de comentarii canonice datorate unor canonişti bizantini vechi, precum Zonara, Aristin şi 

Balsamon, completate de unele comentarii ale editorilor.  În limba greacă, Pidalionul a cunoscut patru 

ediţii în secolul al XIX-lea. După ediţia princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă 

din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, Pidalionul a cunoscut o a doua ediţie în 1841. 

Ediţia de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea ediţie 

(http://ro.orthodoxwiki.org/Pidalion)].  

În completarea informaţiilor de mai sus, adăugăm un fragment edificator din revista intitulată 

„Jigoreni…trecut şi prezent…!” aparţinând Şcolii „Dr. Petru Brânzei” de la Jigoreni: 

„Pe aceeaşi moşie a familiei Carp …exista satul Cetate, care pe la 1898 -1900 încetează să mai fiinţeze. 

Tot inventarul de aici a fost transferat la biserica din Jigoreni, şi anume: Catapeteasma pictată în stil 

bizantin, de o rară frumuseţe, pe lemn de tei. Sculptura este şi ea impresionantă. De la Schitul Cetate au 

fost aduse icoanele împărăteşti ale Mântuitorului şi Maicii Domnului, datând din 1693, pictate de Mihail 

Zograf, ca şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul din 1694. Icoana Adormirii Maicii Domnului 

impresionează prin monumentalitate şi ştiinţa compoziţiei; a fost dăruită de Constantin Duca Voievod. 

Icoanele au însemnate aceste date în partea dreaptă de jos, în româneşte cu caractere greceşti. 

Predomină culorile maro şi galben. Deosebit de frumos este candelabrul adus de la Cetate. Este în formă 

de mitră arhierească, având un diametru de 238 cm, este din lemn de tei aurit şi sculptat artistic, datând 

din prima jumătate a secolului al XVII-lea. În partea de jos este prevăzut cu 12 iconiţe care reprezintă 

diferiţi sfinţi…, fiecare terminată cu un ou de struţ. 

 De la cetate au fost aduse şi cărţile de slujbă, Liturghir – tipărit în 1759, Evanghelie din 1762, 

Octoih din 1776, Antologhion din 1777, Triod din 1792, un Ceaslov - probabil din 1799, toate în 

româneşte, cu caractere chirilice.” 
 

http://ro.orthodoxwiki.org/Ieromonah
http://ro.orthodoxwiki.org/Nicodim_Aghioritul
http://ro.orthodoxwiki.org/Canon
http://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C5%A3i
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostoli
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinoade_Ecumenice
http://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C5%A3i_P%C4%83rin%C5%A3i
http://ro.orthodoxwiki.org/Zonara
http://ro.orthodoxwiki.org/Alexie_Aristin
http://ro.orthodoxwiki.org/Balsamon
http://ro.orthodoxwiki.org/Pidalion)
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Foto. 1. Actuala biserică a Mânăstirii „Cetatea Mică”, având un monumentul  

închinat vechiului aşezământ  

 

Această biserică nu a putut să fie sfinţită până în anul 1970, când regimul 

comunist a manifestat o scurtă perioadă de deschidere şi de slăbire a prigoanei 

împotriva credinţei (foto 1). Apoi a funcţionat cu restricţie până în anul 1993, ca 

biserică de mir, cu slujbe numai la marile sărbători. În prezentarea de la intrare, se 

arată însă că Arhiepiscopia Iaşilor a reînfiinţat-o în 1989, cu numele de mânăstirea 

„Cetatea Dagâţa”, cu obşte de călugări, având binecuvântarea preasfinţitului 

Daniel, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Actuala biserică este realizată din 

materiale ecologice sau tradiţionale, din lemn, cu pereţii din leaţuri de lemn între 

care s-au introdus vălătuci de lut şi paie (paiantă) şi apoi cu o tencuială interioară şi 

exterioară. Fundaţia este din beton vopsit negru, forma  bisericii fiind de navă, 

compartimentată în pridvor închis, naos şi altar luminat de ferestre la sud şi est. 

Catapeteasma este realizată din lemn de tei sculptat. Deasupra pridvorului este 

amplasată o turlă decorativă, mobilierul este din lemn vopsit, pardoseala din 

ciment, acoperişul din tablă zincată, iar uşile exterioare de la pridvor şi cele de la 

naos sunt din lemn. Faţada exterioară este acoperită cu tencuială de ciment şi 

deasupra un var alb. Pictura interioară a fost executată în tempera, în anul 1970, de 

către pictorul C. Zafiu. Deasupra uşii care dă în pridvor este pictată icoana 

Pogorârii Sfântului Duh, iar pridvorul are două icoane. Tavanul oval al naosului 

este vopsit în albastru cu stele galbene şi are pictată Sânta Treime. Mai jos, în 

apropierea altarului, pe peretele nordic, este pictată „Învierea Domnului”, iar pe cel 

sudic, „Naşterea Domnului”. Pe peretele vestic al naosului este „Cina cea de 

Taină”, iar sub această scenă apar „Sfântul Dimitrie” (la dreapta) şi „Sfinţii Petru” 

şi „Pavel” (la stânga). La o distanţă de cca. 15 m de pridvor se află o clopotniţă 

acoperită cu tablă zincată şi cu o cruce metalică deasupra. 

 La sud de altar este o clădire nouă de cărămidă acoperită cu azbociment, cu 

5 chilii şi stăreţia. Mai departe se află un grajd pentru animale. La 7 m spre sud de 

naos s-a ridicat în 1980 un monument care să amintească de fosta mănăstire care a 
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supravieţuit ca construcţie până în anul 1884. Ctitorii monumentului respectiv sunt: 

C. Palade, T. Calance, V. Gh. Nichita şi Gheoghe Filip, iar în biserică, se mai află 

Mineiul din ianuarie 1893 şi un Triod din 1897. 

Prima dată când eu am ajuns pe Dealul Cetăţii, în 1969, eram doar un copil; 

am făcut-o după ce curiozitatea mea a fost stârnită de fascinantul roman istoric 

„Sfat în cumpăna nopţii” scris de Petru Cireş. 

Altă dată, în 1997, când întocmeam o lucrare ştiinţifică pentru gradul 

didactic I, am identificat în curtea noului schit, printre altele, şi un monument 

funerar de piatră, anterior celui prezent în fotografie. Monumentul funerar avea 

formă de cruce, iar pe ea, am descoperit un mic document epigrafic din perioada 

scrierii chirilice. Am apelat la Institutul de istorie „A.D. Xenopol Iaşi”, pentru 

descifrarea scrierii vechi pe care eu am copiat-o şi am fotografiat-o. Nimeni nu i-a 

dat vreo importanţă şi nici nu a vrut să aprofundeze problema, toţi istoricii ferindu-

se când au auzit de un schit. De aceea am studiat pe cont propriu tehnicile 

epigrafice şi-am descifrat scrierea chirilică. Pentru a data monumentul epigrafic, 

stabilim mai întâi perioada în care s-a folosit această scriere, respectiv între 1392 

(cel mai vechi document scris în limba română cu alfabet chirilic) şi 1862 ( când 

Al. I. Cuza a decretat înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin). Acest document 

nu poate fi datat după anul 1862, dar poate fi mai vechi. Întrucât limba română are 

sunete pentru care alfabetul chirilic clasic nu are semne. S-au adăugat semne 

suplimentare la scrierea romană, aşa-numite sustractive, care pot fi descifrate 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_român). 

Dacă analizăm prima cifră din dreptul primului presbiterum/preot trecut pe 

documentul epigrafic de la „Cetate”, apreciem că datează din anul (6)956 după 

calendarul vechi - de la Facerea Lumii, ceea ce reprezintă, în calendarul gregorian, 

anul 1448. Numele primului preot menţionat este Ion Sima Elisei, iar celălalt preot  

este Creţu Dima.  

În timp ce scriam acest articol, am aflat că schitului „Cetatea Gârbeşti” 

exista documentar şi la anul 1670, având hramul „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 

Elena”. Acest aspect apare menţionat în „Atlasul Istoric al Mânăstirilor şi 

Schiturilor Ortodoxe din România”, apărut la Bucureşti în anul 2010. 

Schitul „Cetatea Mică” Gârbeşti înregistrat administrativ, în prezent, pe 

teritoriul comunei Dagâţa, rămâne un loc sacru, de un pitoresc aparte, unde ajung 

la slujbă creştini ai comunelor ieșene Ţibana, Ţibăneşti, Tansa şi Dagâţa, iar 

uneori, pelerini şi turişti atraşi de pe alte locuri. 
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Impactul turismului asupra mediului în regiunea Cheile Bicazului – Lacu 

Roşu 
1
 

 

 
 Abstract. It is analyzed the impact of tourism on the environment in the area Bicaz Gorge 

- Lacu Rosu  starting from the availability of the region, and continuing with the stress factors 

on the environment and the main limiting factors of social that are quantified. Then, it is 

analyzed the natural potential of geographical landscape and the tourist traffic is briefly 

presented, in tables and circular charts. There are also identified issues related to the negative 

impact of tourism on the environment in the area of the natural park and some positive aspects 

of this impact are presented. 

 

 

I. Turismul și mediul .“Turismul, departe de a proteja mediul (înconjurător), este 

un generator al problemelor sale, fiind capabil să distrugă tocmai resursele de 

care acesta este dependent.” (Dinu, 2004)  

 Referitor la relaţia  turism – mediu, profesorul elveţian Krippendorf aprecia: 

„Dacă putem să pierdem, şi apoi să ne reconstruim capitalul în alte domenii ale 

economiei, nu acelaşi lucru se întâmplă în turism unde substanţa de bază – peisajul 

şi pământul – odată pierdută, este iremediabil pierdută” (I. Istrate și col.). Relaţia 

turism-mediu ambiant are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea 

mediului ambiant reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a 

turismului. Această legătura este una complexă, ea manifestându-se în ambele 

direcţii. Mediul natural, prin componentele sale, reprezintă resursele de baza ale 

turismului, iar pe de altă parte, activitatea turistică are influenţă atât pozitivă, cât şi 

negativă asupra mediului ecologic, modificându-i elementele componente. 

  Impactul pozitiv: Când turismul şi mediul coexistă în armonie, mediul 

beneficiază de pe urma turismului. Există multe exemple de acest gen, majoritatea 

intrând în unul din cele două tipuri: conservarea şi reabilitarea mediului. Turismul 

furnizează şi banii necesari pentru conservare: o parte din venitul din turism poate 

fi utilizat pentru păstrarea mediului natural. Dezvoltarea turismului trebuie 

orientată către beneficiul social net şi mai puţin către contul de profit şi pierdere.  

 Impactul negativ: Acţiunile distructive ale unor activităţi turistice se 

manifestă, în principal, prin folosirea necorespunzătoare a mediului ambiant, în 

scopuri recreative şi de agrement, dublată de o intervenţie brutală a omului asupra 

peisajului şi resurselor naturale. 

Turismul este un consumator de spaţiu şi resurse turistice, participând implicit la 

degradarea şi poluarea mediului înconjurător şi a potenţialului turistic. Această 

degradare se realizează fie prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului, 

florei şi faunei sau altor obiective turistice pe care turismul le poate deteriora 

parţial sau total, fie prin concepţia greşită de valorificare a unor zone, puncte şi 

obiective turistice.  
1  

Prof. Rotaru Andreea. Școala gimnazială nr. 1, Matca, Județul Galați. 

E-mail: rodaria66@yahoo.com  
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II. Prezentarea generală a 

Regiunii Cheile Bicazului – 

Lacu Roșu 

Făcând  parte din lanţul 

Carpaţilor Orientali, Cheile 

Bicazului sunt delimitate la 

nord şi nord-vest de Suhardul 

Mare (1506 m) şi la sud-est 

de Hăşmaş (1352 m) şi au o 

lungime de 8 km. Formate în 

decursul anilor, prin erodarea 

calcarelor mezozoice mai 

puţin dure de către râul Bicaz 

şi afluenţii săi, Cheile 

Bicazului, sunt cuprinse în 

Parcul Naţional Cheile 

Bicazului – Hăşmaş alături de 

celelalte arii protejate Lacu Roșu, Cheile Şugăului, Hăşmasul Mare şi Hăşmaşul 

Negru.  

Ce ne oferă destinația? 

Cadrul natural este, fără îndoială, principala atractivitate pentru turişti deoarece 

acesta e determinat de existenţa diverselor tipuri de monumente ale naturii, 

posibilităţile de acces în zone de mare atracţie – cascade, peşteri, lacuri , peisajul. 

Cheile Bicazului, de mare spectaculozitate cu Serpentinele Mici şi Mari şi 

abrupturile de 200-340 m înălţime, cu numeroase rupturi de pantă în albia râului 

Bicaz; remarcabile prin peisagistică sunt şi văile  afluente Bicazului cu cascade, 

chei şi mici canioane (văile Lapoş, Bicăjel, Cupas, Şugau la circa 8 km spre Bicaz 

Chei) etc. 

Lacu Roşu - monument al naturii- unicul lac de baraj natural din ţară, cu pitoreştile 

« cioate » de molid ce zvâcnesc din adâncul apei; pe malul lacului Fundaţia 

Naturaland (oraşul Gheorgheni) a marcat şi a amenajat    pentru turismul ştiintific 

şi ecologic 9 puncte de observare a faunei şi a florei (licheni, alge, plante 

lemnoase, plante acvatice, raţe sălbatice, reptile, raci, insecte etc). 

Flora: Pădurile de conifere (molidul şi pinul) în amestec cu alunul, salcia de munte 

şi mesteacănul sunt dominante. Pe versanţii din preajma lacului cresc bradul alb, 

paltinul şi plopul de munte. Peisajul este înfrumuseţat de diferite flori: stânjenelul, 

campanula, laptele cucului, garofiţa, margareta, floarea de colţ.  

Fauna: Pe lângă râsul şi capra neagră socotite rarităţi ale naturii în păduri trăiesc şi 

lupi, cerbi, mistreţi, pisici sălbatice, urşi, veveriţe. Printre păsările importante sunt 

raţa sălbatică, cocoşul de munte, găina de munte, sitarul, potârnichea, 

ciocănitoarea, uliul, şoimul.  

Datorită bogăţiei şi valoroasei faune acvatice (păstrăvul indigen, păstrăvul de 

munte, roşioara), regiunea este importantă şi pentru pescuitul sportiv.  

Forme de turism: Diversitatea, volumul şi valoarea resurselor turistice din staţiune 

favorizează practicarea unor forme de turism variate, respectiv: 
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-turismul montan: sporturi de iarnă, alpinism (cu 47 de trasee pentru căţărare şi 

escaladă pe pereţii stâncoşi ai Suhardului,Pietrei Bardosului, ai Pietrei Surducului 

etc.), drumeţie; 

-speoturism (Peştera Neagră, Peştera Cascada); 

-turism de odihnă şi recreere; 

-turismul de week-end; 

-turism ştiinţific;   

Staţiunea Lacu Roşu oferă amatorilor de drumeţie itinerarii deosebit de 

atragătoare: 

• Circuitul Lacului Roşu (durata 1 1/2 oră);  

• Cheile Bicazului (durata 3 - 3 1/2 ore dus-întors);  

• Vârful Suhardu Mic (durata 2-3 ore dus-întors, diferenţă de nivel 370 m);  

• Vârful Suhardu Mare (durata 3 ore dus-întors, diferenţă de nivel 524 m);  

• Vârful Ucigaşu (durata 3 ore dus-întors, diferenţă de nivel 401 m). 

Analiza circulaţiei turistice. Pentru a putea evalua amploarea impactului 

turismului asupra mediului din regiunea Cheile Bicazului – Lacu Roşu, sunt 

necesare câteva date referitoare la numărul de turişti şi infrastructura  turistică din 

zonă. 

 

 
Indicatorul  România  

   
Lacu Roşu – Cheile Bicazului  %  

Turişti (nr. persoane)  1234000  38000  3,07  

Turişti (nr.zile)  9724000  228000  2,34  

Durata medie e sejurului  7,9  5  -  

Înnoptări  18500000  426000  2,30  

 

Tabel 1- Analiza circulaţiei turistice, 2005 

 

 

 

Anul 

Nr. Turişti   Înnoptări (zile-turişti) Sejur mediu (zile/turişti) 

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini 

2006 15.561 14.783 778 32.677 30.748 1.929 2.1 2.1 2.5 

2007 15.585 14.494 1.091 42.078 38.423 3.655 2.7 2.6 3.4 

 

Tabel 2 - Cererea turistică înregistrată în Staţiunea Lacu Roşu
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sursa: Primăria Gheorgheni şi Serviciul de Urbanism  



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 68 - 
 

 

 

Tabel 3 - Gradul de ocupare al  capacităților de 

cazare 
2
                                         

 

 
Grafic 1- Repartiţia locurilor de cazare în 

Unităţile de primire turistică în staţiunea  Lacu 

Roşu                           

 

 Pe baza tabelelor de mai sus, se poate evalua impactul turismului asupra mediului 

din regiunea analizată cu ajutorul indicatorului densitatea circulaţiei turistice, care 

poate sugera gradul de aglomerare/stressul.  

Acest indicator oferă informaţii cu privire la gradul de solicitare a zonei şi indirect 

asupra măsurilor ce trebuie luate  pentru a se asigura satisfacerea nevoilor 

turiştilor, fără a fi perturbată viaţa şi activitatea rezidenţilor sau echilibrul ecologic 

al zonei. 

 Acesta se calculează atât  în relaţie cu populaţia rezidentă a zonei vizitate, 

cât şi cu suprafaţa acesteia. Luând în considerare populaţia rezidentă a localităţilor 

din imediata apropiere: Bicaz Chei (4665 loc.), Bicazul Ardelean (4229 loc.), 

Dămuc (3149 loc.) şi Lacu Roşu (101 loc.), conform Recesământului populaţiei 

României din 2002, am obţinut următoarele date: 

 
Dt în raport cu populaţia= nr. de  sosiri turişti /populaţia rezidentă  = 38000/12144 = 3.129 

 

 Analizând rezultatul obţinut la nivelul regiunii Cheile Bicazului – Lacu 

Roşu, se poate aprecia faptul că zona este una destul de frecventată de turişti. 

Valoarea supraunitară de 3.129 ne precizează faptul că această zonă se poate 

confrunta cu conflicte sociale între populaţia rezidentă şi turişti în condiţiile în care 

valoarea densităţii turistice la nivel naţional este subunitară (nu depăşeşte 0,23 

turişti/locuitor).  

      III.Cauzele unui impact negativ al turismului asupra mediului                                                                                 

 Impactul activităţilor umane şi al turismului asupra componentelor mediului 

din Parcul Naţional Cheile Bicazului – Lacu Roşu şi-a pus amprenta asupra multor 

zone. Suprafaţa mare a fondului foriester  în combinaţie cu existenţa unei staţiuni 

turistice şi gradul ridicat de accesibilitate al acestei arii protejate duce de foarte 

multe ori la apariţia unor dezechilibre în rândul ecosistemelor naturale. 

                                                           
2
 Sursa: Consiliul local Gheorgheni 

Tip unitate Gradul de ocupare - % 

   2004 2005 

Hotel 33.0 42.0 

Vilă 7.4 8.9 

Cabană 3.5 4.8 

Camping 3.0 4.8 

Casă de 

vacanţă 

2.6 3.8 
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Ritmul progresului tehnic are o influenţă puternică asupra destinaţiei turistice 

Lacul Roşu-Cheile Bicazului. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, creşte tot mai mult 

dorinţa turiştilor pentru facilităţi moderne, motiv pentru care unităţile de cazare 

aflate în zonă vor fi nevoite să facă diverse amenajări care vor distruge într-o 

oarecare măsură mediul înconjurător. Cel mai puternic afectate sunt pădurile, care 

pierd tot mai mult teren în faţa “expansiunii betonului”.  

 De asemenea, structurile turistice de primire şi cele de  alimentaţie publică  

nu prezintă dotări de folosire a energiei alternative, a reciclării şi epurării apelor 

utilizate, a depozitării  şi compostării gunoaielor. Spre exemplu, apele uzate ajung 

în lac sau în râul Bicaz, fără o prealabilă epurare, producând degradarea calităţii 

apelor de suprafaţă şi subterane. O altă cauză o reprezintă lipsa unor locuri 

amenajate destinate popasurilor şi instalării de corturi, ce poate produce fenomenul 

de degradare a peisajului, prin acumulări de deşeuri etc.  

 Problema deșeurilor - Staţiunea climaterică Lacul Roşu este zona care 

solicită cele mai multe resurse necesare satisfacerii fluxului de turişti. De 

asemenea, este zona care provoacă şi cele mai multe deşeuri. Aici există o zonă de 

camping dar neamenajarea ei la standardele cuvenite duce de multe ori la apariţia 

unor mari cantităţi de deşeuri. Cu aceeaşi problemă se confruntă şi râul Bicaz şi 

afluenţii săi. Pârâul Bicăjel, la vărsarea în râul Bicaz, transportă deşeuri pe care 

locuitorii satelor din cadrul bazinului hidrografic Bicăjel (Trei Fântâni, Bicăjel) 

obişnuiesc să le deverseze direct în albie. Toate aceste reziduuri sunt transportate 

de apele pârâului în interiorul Cheilor Bicăjelului, parte integrantă a Parcului 

Naţional Cheile Bicazului-Hăsmaş, iar de aici în Cheile Bicazului, respectiv în 

Râul Bicaz. Deşeurile adunate în perimetrul cheilor, la care se mai adaugă şi cele 

produse de către turiştii neglijenţi, care conţin şi produse deosebit de toxice cum ar 

fi spray-urile antigândaci, nu numai diminuează atractivitatea zonei din punct de 

vedere turistic, dar pot duce la distrugerea florei şi faunei ocrotite din acestă zonă. 

 Rezultatele obţinute ale urmării evoluţiei gradului de poluare din acest 

perimetru arată în mod clar o deteriorare constantă a calităţii apei (poluare cu 

uleiuri minerale, detergenţi, etc.), afectarea semnificativă a florei şi faunei, 

coroborată cu un aspect dezolant al uneia dintre cele mai vizitate obiective turistice 

din România.  Atât albia pârâului, cât şi zonele învecinate sunt  poluate cu mii de 

flacone din plastic, spray-uri cu substanţe toxice, anvelope, bidoane cu reziduuri 

petroliere, cadavre de animale, etc. Prezenţa acestora pune în pericol nu numai 

existenţa florei şi faunei acvatice, ci şi sănătatea locuitorilor aval de confluenţa cu 

râul Bicaz, ştiut fiind faptul ca apele Bicazului sunt folosite ca apă potabilă în mai 

multe localităţi din zonă. 

 Accesibilitatea ridicată dată de cele 7 direcţii prin care se poate ajunge în 

acest parc redă faptul că în interiorul ariei se realizează în primul rând un turism de 

tranzit. Numărul ridicat de maşini, din timpul verii mai ales, determină un grad 

ridicat de poluare cu noxe. Faptul că aceste chei au aspectul unui canion şi sunt 

puternic adâncite în valea pârâului Bicaz, determină concentrarea poluanţilor pe 

culoarele de vale. 

 Încă un aspect negativ determinat de densitatea mare de autovehicule dar şi 

de turişti, îl reprezintă poluarea fonică, cu o dispunere lineară de-a lungul cheilor şi 
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cu un vârf de intensitate în zona Lacului Roşu. Ţinând cont că munţii ce fac parte 

din această arie sunt alcătuiţi în general din roci calcaroase, moi şi uşor maleabile, 

sub influenţa vibraţiilor, anumite părţi din versanţi se pot destabiliza şi se pot 

prăbuşi, fapt care reprezintă un real risc pentru vizitatorii din Cheile Bicazului – 

Lacu Roşu. Un aspect sensibil al zonei îl reprezintă accesul cu mijloace motorizate 

în interiorul ariei. Aici sunt vizate autoturismele de teren, motocicletele şi mai ales 

ATV-urile. Există numeroşi amatori de senzaţii tari care găsesc de cuviinţă să 

practice sporturile extreme pe raza acestui parc, chiar dacă acest lucru este total 

interzis. Practicarea acestor sporturi duce în primul rând la eroziunea solului, la 

distrugerea unor specii de plante şi la deranjarea animalelor din zonă (râsul, ursul, 

lupul, cerbun sau capră neagră) mai ales în perioadele sensibile de împerechere.  

În plus, turiştii aflaţi în drumeţii în parcul naţional au reclamat de nenumărate ori 

faptul că sunt deranjaţi de zgomotul infernal produs de motociclete, de ATV-uri 

sau de maşinile de teren. La aceştia se mai adaugă şi proprietarii de păşuni şi de 

păduri din zonă care se plâng că iarba de pe fâneţe este distrusă.  

 Din nefericire, este foarte greu de luat măsuri împotriva acestor amatori de 

senzaţii tari în condiţiile în care rangerii parcului se deplasează pe jos şi este 

practic imposibil să îi oprească. Circulaţia turistică necontrolată, mai ales în afara 

traseelor marcate, ce se manifestă prin deteriorarea solului, vegetaţiei, perturbarea 

faunei. Printre efectele circulaţiei turistice necontrolate, mai pot fi menţionate: 

incendii, braconaj, împiedicarea refacerii ecologice etc. 

 În Cheile Bicazului, lipite de pereţii calcaroşi, se află o sumedenie de 

standuri din lemn care se presupune că vând obiecte tradiţionale româneşti şi 

specifice zonei. Dacă aceste standuri ar fi altfel organizate şi nu le-ar fi permis să 

vândă lucruri care oricum se găsesc şi în alte părţi, poate că impactul asupra 

turiştilor ar fi altul. Mulţi turişti rămân dezamgiţi de peisajul care îi întâmpină, 

simţindu-se de-a dreptul agasaţi de comercianţii întâlniţi aici. Spaţiul utilizat pentru 

aceste standuri ar putea fi mai eficient folosit prin transformarea lor în locuri de 

parcare, aşa cum se întâmpla cu ani în urmă. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 

zona Lacului Roşu care este invadată de tarabele cu mărfuri, dar şi cu aşa zisele 

restaurante, unde, turistul estenuat de călătoria cu bărcuţa pe lac, se retrage la o 

masă cu un mic şi o bere rece, dacă mai sunt şi temperaturi ridicate. De aici, sunt 

evidente cel puţin trei forme de degradare a mediului:  

 - eroziunea solului (prima dată prin defrişare pentru a se obţine teritoriul 

necesar desfăşurării acestor activităţi, apoi prin instalarea standurilor); 

 - acumularea de deşeuri, neexistând aici suficiente puncte de colectare, dar 

nici persoane care să împiedice prin luarea măsurilor cuvenite depunerea lor la 

întâmplare. 

 - poluarea aerului cu fumul provenit de la prepararea cărnii pe grătare în aer 

liber. 

 Desfăşurat chiar pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, 

comerţul ambulant poluează şi încurajează comerţul cu plante ocrotite de lege.  

Acest fenomen este foarte greu de stopat cu ajutorul jandarmeriei montane, 

deoarece activitatea care presupune vinderea ilegală a florii de colţ sunt minori 

(chiar dacă în spatele acestei acţiuni sunt adulţii din Bicaz Chei). Mare parte dintre 
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aceste flori sunt aduse din Munţii Ceahlău şi vândute aici la standurile din Cheile 

Bicazului pentru numai 2 lei/firul. Desigur, această perturbare gravă a naturii o 

produc rezindenţii din zonă, însă, de multe ori, cererea turiştilor se adaptează la 

ofertă, cei din urmă devenind în acest caz principalii vinovaţi, prin faptul că 

încurajează asftel de ilegalităţi. În loc să alerteze autorităţile, cumpără florile, 

mulţumiţi că au intrat în posesia unor rarităţi ale naturii ocrotită de lege.  

 Raportat la numărul de turişti, locurile de campare autorizate sunt 

insuficiente, în cele mai multe cazuri. Foarte mulţi turişti călătoresc cu maşina 

personală (în special tinerii) şi aleg să înnopteze în corturi. În sezonul de vară, cele 

câteva campinguri din apropierea Lacului Roşu (Pârâul Oii de ex.) devin 

neîncăpătoare, chiar şi cu minimul de dotări specifice de care acestea dispun. Fie 

din acest motiv, fie din dorinţa de economisire sau din prea multă comoditate, 

turiştii aflaţi în tranzit la Cheile Bicazului – Lacu Roşu îşi amplasează corturile în 

cu totul alte locuri înafara celor autorizate. Astfel, în lungul drumului naţional 

Lacu Roşu – Gheorgheni se pot vedea (mai mult sau mai puţin ferite de ochiul 

poliţiştilor), izolate sau în grupuri mici, corturi. Ilegalitatea amplasării acestora în 

astfel de locuri duce la: eroziunea solului, distrugerea vegetaţiei spontane şi 

deranjarea animalelor, poluare fonică, poluarea atmosferei cu fum ( de la 

nelipsitele grătare), acumulare de deşeuri, deteriorarea imaginii turismului 

românesc etc. 

 IV. Măsuri de protecție și conservare a mediului în Regiunea  Cheile 

Bicazului – Lacu Roșu 
• Sancţionarea atât a turiştilor, cât şi a rezidenţilor, pentru producerea de 

deşeuri şi depozitarea necorespunzătoare a acestora;  

• Dotarea structurilor de cazare şi de alimentaţie publică cu echipamente pe 

măsură privind folosirea energiei alternative, reciclarea şi epurarea apelor utilizate, 

depozitarea  şi compostarea gunoaielor; 

• Interzicerea deplasării pe motorete, motociclete, ATV-uri în raza parcului 

natural; 

• Sancţionarea drastică a celor care nu respectă regulile de campare în spaţii 

autorizate; 

• Respectarea traseelor turistice prin urmarea indicatoarelor pentru a se reduce 

degradarea de orice fel a componentelor mediului; 

• Limitarea practicării comerţului ambulant în zonele de conservare durabile, 

cum ar fi sectorul cheilor de pe DN 12C şi malul Lacului Roşu; 

• Intervenţia reală a autorităţilor şi agenţilor economici în realizarea tuturor 

componentelor unui turism durabil;  

• Mai buna cunoaştere şi conştientizare, atât de populaţia locală, cât şi de 

vizitatori, a ideii de conservare a mediului;  

V. Impactul pozitiv al turismului asupra mediului 

Mediul natural din regiunea Cheile Bicazului – Lacu Roşu, prin componentele sale, 

reprezintă resursele de bază ale turismului din această zonă, iar pe de altă parte, 

activitatea turistică are, pe lângă influenţa negativă, şi una pozitivă, modificandu-i 

elementele componente. Aşadar, turismul joacă un rol important în viaţa 

economică şi socială, acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic 
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local, ca un mijloc de diversificare a structurii economice, ca o pârghie de atenuare 

a dezechilibrelor din regiune sau un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului 

de instruire, cultură şi civilizaţie al localnicilor.  

 Mai ales în staţiunea Lacu Roşu, turismul a creat locuri de muncă pentru 

rezidenţi, scăzând rata şomajului în localităţile din jur: personalul pentru 

funcţionarea şi întreţinerea structurilor de cazare şi de alimentaţie publică, 

personalul care se ocupă cu administrarea lacului, taxatorii pentru parcarea auto, 

etc. În cazul Cheilor, se numără instructorii pentru alpinism şi sky, personalul 

Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului- Hăşmaş compus din: directorul 

de parc, economist, responsabil privind relaţia cu comunităţile şi educaţia 

ecologică, responsabil cu tehnologia informaţiei, biolog, responsabil pază şi turism, 

agenţi de teren. 

 Deoarece, în ultima perioadă, ecoturismul a căpătat o importanţă tot mai 

mare, a crescut şi numărul turiştilor care practică acest tip de turism. Ecoturismul 

contribuie activ la conservarea patrimoniului natural si cultural, include 

comunităţile locale în activităţile de planificare, dezvoltare şi operare şi contribuie 

la bunăstarea lor. La fel ca multe arii protejate din România, şi această regiune are 

o nevoie acerbă de abordare ecologică a turismului practicat.  
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Peisajul tehnogen feroviar și turismul recreativ în Carpații românești 
1 

 

 Abstract. The landscape value of industrial, mining or forestry railways, with narrow 

gauge, in our country, is enhanced by using them in the touristic seasonal offers, especially in 

recent years. We propose a comprehensive scan on the expansion of this touristic heritage where 

the patrimony old enough with elements of technological landscape could be re-put in operation. 

There is an important opportunity for these technological touristic elements to be saved in our 

country through profitability to higher standards. 

 

 1. Introducere. În perioada actuală  este tot mai clar pentru toată lumea că 

întreținerea funcțională a căilor ferate înguste, de exploatare forestieră sau 

industrială, este costisitoare. În țara noastră o ușoară nostalgie după aceste trenuri 

care circulau cu viteză redusă, tocmai datorită terasamentului slab consolidat, pe 

mai toate văile montane încă dăinuie. Astfel a intrat în folclorul tehnic termenul de 

”mocănița”, adică  acele trenuri de acces spre zonele montane locuite de 

păstori/mocani. Căile ferate de exploatare forestieră au avut o mare extindere în 

zona montană carpatică, îndeosebi în Carpații Orientali, unele dispărând odată cu 

dezvoltarea infrastructurii rutiere și cu întreținerea lor anevoioasă pe fondul 

diminuării fondului forestier exploatabil: pe Bistrița Ardeleană, între Prundu 

Bârgăului și Colibița - Mîța, pe valea Bistriței moldovenești, pe Valea Sabasei, pe 

valea Tarcăului, pe Pârâul Calului  de la Roznov (Munții Goșmanu), între Toplița-

Bilbor-Borsec, pe valea Nirajului, între Eremitu - Sovata, pe valea Asăului, pe 

valea Tișiței și Putnei, între Covasna și Comandău, foarte multe dezafectate 

sau….dispărute în perioada neo-capitalistă de după 1990.  La naționalizarea 

comunistă (1948) au fost inventariați 3230 km linii ferate forestiere, iar între anii 

1951-1960, aproape jumătate dintre ele, au fost modernizate (1510 km).      

 Construite pe ecartament îngust de 76 cm și cu terasament ușor, multe dintre 

aceste linii forestiere au necesitat lucrări inginerești ample și uneori spectaculoase, 

cu străpungeri de mici defilee sau chei, tuneluri și viaducte. Spre exemplu traseul 

de pe valea Tișiței din Munții Vrancei, sau sistemul ”inelar” de căi ferate din 

Munții Întorsurii și Munții Vrancei de pe versantul transilvănean, spre Depresiunea 

Brașov sau spre valea Buzăului (foto 5-6). La sfârșitul secolului al XIX-lea și 

începutul secolul al XX- lea, societatea ”Ardealul” a construit şi a exploatat un 

sistem de căi ferate forestiere ”inelar” compus din nouă linii, având în total 118,3 

km în Munții Vrancei și Munții Întorsurii: 1. Gara CFF Covasna – Planul Înclinat 

– Comandău (1889-1891) 21,2 km; 2. Comandău – Păpăuţi (1891-1895) 18 km; 3. 

Ramificaţia Pădurea Zagon (1891-1895) 4 km; 4. Comandău – Mica (1890-1892) 

18,8 km; 5. Holom – Benedec – Nereju (1890 – 1895) 22,2 km; 6. Mica – Valea 

Bâsca Mare – C.F.F. Nehoiu (1920) 5,2 km; 7. Comandău – Valea Bâsca Mică – 

C.F.F. Nehoiu (1920) 19 km 8. Iancău – Reitec (1934-1935) 4,5 km;  
1 

 Prof. dr. Viorel Paraschiv – Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. Str. Milcov, nr.11. 
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9. Gyula – Ghiurca (1934-1935) 5,4 km (conform www.historia.ro și harta rețelei 

feroviare forestiere, Giurcăneanu, 1988: 64-65). În cadrul acestui veritabil complex 

industrial, pentru a face posibilă legătura între Valea Zânelor şi Punctul Şiclău, în 

anul 1890, a fost inaugurat ”Planul înclinat”, o instalaţie tehnologică complexă, 

unică în Europa, realizată după proiectul inginerului Emil Lux, cu componente 

produse de firma vieneză Obach. ”Planul înclinat” folosea panta muntelui Șiclău și 

printr-un sistem de frânare cu cabluri la coborâre sau printr-o cremalieră la urcare 

reușea să asigure un transport ecologic și util, care a fost folosit timp de peste un 

secol (1892-1995), zilnic transportându-se din munții din jur aproximativ 30 de 

vagonete, fiecare având o capacitate de 10 m
3
 de material lemons (foto 1). Din 

nefericire toate instalațiile tehnologice care se puteau constitui în obiective de 

peisaj tehnogen importante au fost devastate după anul 1995, când societatea 

forestieră a dat faliment (foto 2).  

  

Foto 1-2. ”Planul înclinat” în 1913 (foto www.historia.ro) și în august 2012. 

 2. Metodologia. Au fost folosite numeroase surse bibliografice letrice și 

internet. Au fost corelate și confirmate confuziile din diferitele informații. A fost 

întocmit un tabel, la zi, cu toate căile ferate înguste utilizate în scop turistic și 

redactată o hartă, dar încă nepublicabilă. 

 3. Concluzii. Importanța turistică a trenurilor pe cale ferată îngustă pune în 

evidență și elementele de peisaj tehnogen care se îmbină armonios cu cele ale 

peisajului natural. Pe Valea Vaserului sunt puse în valoare și alte obiective de 

peisaj antropic se pot admira clădirile istorice ale gărilor, un fost spital militar și un 

depozit de armament (la km 20,5). Rentabilizarea superioară pentru turism a 

cuprins întreaga infrastructură  feroviară, astfel la Vișeu de Sus s-au amenajat în 

gară, un vagon-hotel, un vagon-restaurant și vagoane-bar, care însoțesc garniturile 

http://www.historia.ro/
http://www.historia.ro/
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cu turiști. Vagoane-bar au apărut la Gura Humorului și pe Valea Moldoviței (foto 

9-10). Sistemul de căi ferate forestiere din Munții Maramureșului, din bazinul văii 

Vaserului, cuprinde 62,5 km linii, dintre care 46,3 km pe Vaser (foto 3-4), încă 13 

km pe valea Novăț și 3 km pe valea Ștevioara, ultimele două însă necirculabile 

(2012). Traseul turistic al văii Vaserului cuprinde doar o parte a traseului forestier  

de doar 18,1 km (tabel 1). 

 
Tabel 1. Infrastructura actuală a ”mocănițelor” turistice din țara noastră (2013). 

Denumirea 

trenului/rutei 

Localizare Anul 

construirii 

Lungimea 

traseului 

Durata  

totală turistic 

Mocănița Vaserului Valea 

Vaserului, între 

Vișeu de Sus și 

Gara CFF 

Paltin 

1933-1935 46,3 km 

+ 16 km 

derivații 

laterale 

18,1 km 61/2 ore 

(dus-

întors cu 

tot cu 

pauze) 

Mocănița huțulcă Moldovița – 

Argel (Zigreva) 

1888, redeschisă 

2005 

10 km 3,6 km 3 ore 

(popas la 

Argel) 

Mocănița mureșeană Valea Săcădat – 

valea Nirajului, 

între Sovata – 

Câmpu Cetății 

1912-1915, 

redeschisă 2010-

2011 

20 km 14 km 1 ½ ore 

(dus-

întors) 

Mocănița  Brad - Crișcior 1907; închisă în 

1998; valorificare 

turistică din 2001. 

Funcționează doar 

la evenimente 

7 km 7 km 1 oră 

(dus-

întors) 

Valea Zânelor Stațiunea 

Covasna (între 

hotel și triajul 

de la ”Planul 

înclinat”) 

1889-1891, 

închisă în 1999. 

Redeschisă pentru 

turism 2009 

(iulie) 

21,2 km, 

distrusă 

în mare 

parte 

2,5 km 40 

minute, 

dus-

întors 

Comandău Valea Holom 2010/circulă 

ocazional (zilele 

comunei) 

22,2 km 2,3 km 30 

minute 

Gura Humorului Pe văile 

Humorului și 

Moldovei 

Linie nouă 

2010/circulă 

ocazional (iarna) 

În 2013 

nu mai 

exista (!) 

Cca 2 km 30 

minute 

Mocănița moților Turda –

Câmpeni -

Abrud 

1891-1912 

Redeschidere pe 

traseul Abrud- 

Gura Roșiei-

Câmpeni (2013) 

93 km 11 km 

(tur) 

3 ore 

traseul 

turistic 

Valea Hârtibaciului Sibiu - Agnita 1895 - 1910  

Linia Sibiu –

Agnita este 

închisă din 2001.  

62 km Cca 2 km la 

Agnita 

(folosiți la 

centenarul 

din 2010) 

Nu 

există 

ofertă 

turistică 
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Foto 3-4. Mocănița pe Valea Vaserului (2011-2012) 

 Dintre toate ”mocănițele” care mai sunt funcționale în țara noastră și 

utilizate turistic, doar cea de la Brad a avut inițial o utilizare minieră (transport de 

cărbuni la termocentrala Barza), celelalte au fost de utilitate forestieră (tabel 1). 

Din nefericire, alte ”mocănițe” miniere, cum era cea a ”pădurenilor” din Munții 

Poiana Ruscă, dintre Hunedoara – Govăjdia – Retișoara (12 km lungime) a fost 

distrusă în ultimii ani odată cu închiderea minelor din zonă (2008), șinele fiind 

tăiate și duse la fier vechi. Îmbucurător este faptul că în ultimii ani se fac eforturi 

pentru diversificarea turismului prin punerea în valoare a trenurilor pe căi ferate cu 

ecartament îngust. Au apărut comitete de inițiativă ale societății civile pentru 

refacerea vechilor trasee, cele mai dinamice fiind ONG-urile din Sibiu și 

Hunedoara. La Sibiu există un parteneriat cu alte ONG-uri din Marea Britanie 

pentru refacerea liniei dintre Agnita și Sibiu. Un prim început a fost în 2010 cu 

ocazia centenarului liniei când a fost recondiționată o drezină care a remorcat două 

vagoane de la Agnita pe cca 2 km lungime. 

  

  
Foto 5-6. Mocănița de pe Valea Zânelor - Covasna (stația de îmbarcare din stațiune). Mocănița 

la Comandău 
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Foto 7-8. Mocănița pe Valea Arieșului (foto: Anca Corneliu, www.adevarul.ro /12.07.2013). 

Mocănița mureșeană, Sovata – Câmpu Cetății (foto: www.turismland.ro /10.07.2013) 

 

4. Concluzii finale. Liniile ferate cu ecartament îngust cu utilizare tehnologică 

(minieră, forestieră) care mai există în aria montană carpatică se pot 

constitui în utilități turistice importante. Exemplele din țara noastră, 

analizate, ne arată cum turismul tehnogen poate fi o resursă complementară 

alături de cel peisagistic natural, care pot pune în valoare la un nivel 

economic superior multe zone montane determinând dezvoltarea durabilă a 

acestora. Iar patrimoniul tehnogen nu este expus în muzeu, ci este întreținut 

și pus în valoare creând locuri de muncă și plusvaloare comunităților 

respective și o imagine pozitivă pentru frumusețile naturale și antropice din 

țara noastră. 
 

  
Foto 9-10. Mocănița huțulcă la Moldovița.  
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Consideraţii asupra perspectivelor de dezvoltare ale staţiunii Dobraia,  

din munţii Şureanu, din prisma factorilor naturali favorabili 

 dezvoltării domeniului schiabil 
 

 

 

  Abstract: Şureanu Mountains have a high potential for winter tourism, aspect already exploited 

through landscaped tracks in the area between Auşel and Şureanu peaks. Cities in Petroșani depression 

support their development on the harnessing of this potential, so they make investments in this direction. 

A mountainous area recently come to the attention of the local administration is “Dobraia ". This study 

verifies the appropriateness of this sector for setting up a winter resort, with ski area, using the 

multicriteria analysis of natural factors (geomorphological, climatic) using GIS. Boolean spatial analysis 

identifies three areas suitable for arrangement in the studied sector. 

Key words: Şureanu mountains, Dobraia, GIS, Spatial analysis, ski area. 

 

 

 1. Introducere. Studiul de faţă vizează o regiune situată la vest de vârful 

Şureanu, în zona de contact a bazinelor hidrografice  Jiu, Strei şi Cugir,  denumită 

,,Dobraia”, după vârful omonim. Administraţia locală a oraşului Petrila, din a cărei 

zonă administrativă face parte, în mare măsură,  zona de studiu,  şi-a manifestat 

dorinţa de a dezvolta o staţiune turistică montană în zona ,,Dobraia”, cu domeniu 

schiabil, pentru a-şi multiplica factorii de dezvoltare (Planul strategic de 

dezvoltare socio-economica a oraşului Petrila, 2007). În zona munţilor Şureanu  

este  prezentă o staţiune montană incipientă, de interes local, Poarta Raiului,  

investiţie privată, cu pârtii amenajate în zona dintre vârfurile Şureanu şi Auşel, şi o 

alta ce are deja un plan de dezvoltare ( P.A.T. Domeniu schiabil Valea Sebeşului, 

2006 ), în zona dintre vârful lui Pătru, Poarta Raiului şi  Luncile Prigoanei, dar 

aşteaptă finanţare. Arealul munţilor Şureanu prezintă o bază turistică de susţinere a 

dezvoltării în areale urbanizate, monoindustriale, cum este depresiunea Petroşani 

(Cândea, Bogan, 2007) sau în susţinerea unor axe de dezvoltare turistică dezvoltate 

pe direcţia nord-sud, Transalpina (Costea, 2011). Articolul de faţă urmăreşte 

identificarea acelor areale cu potenţial natural ridicat în direcţia dezvoltării 

domenilor schiabile aplicând analiza spaţială pe baza modelului digital al terenului. 

Studiul potenţialului natural în vederea dezvoltării de domenii schiabile, prin 

aplicarea analizelor  SIG, a acoperit o serie de areale montane din cadrul Carpaţilor 

Meridionali, cum sunt: munţii Făgăraş - Valea Bâlea (Popescu, 2009), Muntele 

Mic - Ţarcu (Török-Oance et al., 2010), munţii Vâlcan – Straja (Voiculescu et al., 

2011), munţii Bucegi – Valea Prahovei (Voiculescu et al., 2012).  

 Zona de studiu. Munţii Şureanu sunt situaţi în partea nord-vestică a Grupei 

Parângului, Carpaţii Meridionali, fiind cuprinşi între ,,Munţii Cindrel în est, 

culoarul depresionar al Streiului inferior în vest, valea largă a Mureşului la nord, 

depresiunile Haţeg, Petroşani şi Munţii Caprei (o prelungirea a Masivului Parâng) 

la sud ”(Trufaş, 1986, p.7). Şisturile cristaline aferente Pânzei Getice domină 

întregul areal central, areal ce prezintă culmi rotunjite, platouri ce corespund unor 

suprafeţe de nivelare (Borăscu, Râu - Şes), circuri glaciare de dimensiuni reduse. 
1 
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Altitudinea maximă se atinge în Vf. lui Pătru (2.130 m), la care se adaugă câteva 

vârfuri ce depăşesc 2.000 m, cum sunt Vf. Şureanu (2.059 m) şi Vf. Cârpa (2.012 

m) ce delimitează la est zona noastră de studiu. Zona Dobraia corespunde unui 

platou dezvoltat la 1850-1900 m din care se prelungesc o serie de culmi spre nord 

şi sud. Versanţii situaţi la nord de platou, pe valea Pârvei şi Gropşoara oferă 

condiţii bune pentru schi prin orientarea lor.  

 

  

Fig. 1 Poziţia geografică şi harta hipsometrică  

 2. Metodologie. În această analiză au fost selectaţi acei factori naturali cu 

relevanţă în practicarea schiului, factorii geomorfologici ( altitudine, declivitate, 

expoziţia versanţilor ), (Török-Oance et al., 2010), şi factorii climatici ( 

temperatura medie, zile cu strat de zăpadă, grosimea medie a stratului de zăpadă) 

(Popescu, 2009). 

 Datele utilizate pentru analiza arealelor cu potenţial schiabil provin din surse 

variate: 

 modelul digital al reliefului, ASTER GDEM, rezoluţie spaţială de 30 m;  

 hărţi topografice, scara 1:25.000;  

 date climatice de la staţiile meteorologice: Petroşani (581 m) şi Parâng 

(1585 m); 

 date de teren.  

Analiza spaţială a fost realizată cu ajutorul următoarelor softuri SIG: Global 

Mapper 14.1, QGIS 1.9 şi IDRISI Andes.  

 Datele obţinute au fost reprezentate sub forma unor hărţi digitale tematice. 

Deoarece datele sunt reprezentate în unităţi de măsură diferite  este necesară 

standardizarea lor (Török-Oance et al., 2010). Aceasta a presupus reclasificarea 
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hărţilor tematice în date de tip boolean, 0 şi 1, 0 în cazul în care o anumită 

componentă nu îndeplineşte criteriul de favorabilitate stabilit şi 1 dacă-l 

îndeplineşte. În faza următoare sunt combinate toate hărţile reclasificate şi rezultă 

o hartă sintetică ce cuprinde acele areale ce îndeplinesc toate criteriile favorabile 

stabilite.  

3. Factorii geomorfologici. Altitudinea absolută (fig.1) are implicaţii majore 

asupra persistenţei stratului de zăpadă, iar în condiţiile climatice specifice regiunii 

necesită o valoare de minim 1000 m (Beseancenot, 1990, citat de Török-Oance et 

al., 2010 ). Altitudinea relativă (diferenţa de nivel locală) ajunge şi depăşeşte chiar 

500 de m, astfel că se înscrie în intervalul optim de 400 - 1600 m (Peterson, 2005, 

citat de Voiculescu et al., 2011) necesar pentru dezvoltarea unor domenii schiabile 

viabile.  

 Declivitatea (Fig. 2) optimă pentru practicarea schiului este între 10 şi 35 de 

grade (Török-Oance et al., 2010). Arealul nostru de studiu prezintă dominant astfel 

de suprafeţe, exceptând zona de platou Dobraia-Gropşoara-Comărnicel, cu 

declivitate redusă, şi circurile glaciare cu o declivitate mai mare. Expoziţia 

versanţilor (Fig. 2) are implicaţii directe în persistenţa stratului de zăpadă , cât şi 

asupra stabilităţii stratului (Ancey, 2001, citat de Török-Oance et al., 2010). Au 

fost selectaţi, pentru analiză, versanţii cu cea mai favorabilă expoziţie, cuprinsă  

între est, nord şi vest. Aceştia cuprind suprafeţe extinse pe văile Pârvei, Gropşoarei 

şi Dobraei (Culmea Brateşului). 

 4. Factorii climatic. Din multitudinea de factori climatici cu implicaţii 

asupra domeniului schiabil sunt de reţinut temperatura medie  şi mai ales durata 

medie a stratului de zăpadă, ce trebuie să depăşească 120 de zile  pentru ca un 

domeniu schiabil să fie viabil din punct de vedere economic (Ţigu, 2001, citat de 

Popescu, 2009 ). 
 

Fig. 2  Declivitatea (stânga) şi expoziţia versanţilor (dreapta) 

 Pentru generarea hărţii duratei stratului de zăpadă au fost interpolate datele 

privind numărul mediu de zile cu strat de zăpadă de la staţiile meteorologice 

Petroşani şi Parâng, obţinându-se o ecuaţie (1.) pe baza căreia a fost generată harta 
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numărului mediu de zile cu strat de zăpadă (Fig. 3).Aceaşi metodă a fost folosită şi 

pentru generarea hărţii temperaturii medii a lunii ianuarie, la care au fost luate în 

calcul şi două staţii meteorologice de altitudine mare (Bâlea Lac, 2038 m, Ţarcu, 

2190 m) pentru a corecta efectul inversiunilor termice din depresiunea Petroşani, 

obţinându-se o ecuaţie (2.) cu un coeficient de determinare de 0,93. 

 (1.) Număr de zile cu strat de zăpadă = (0,072709*Altitudine)+17,755976 

 (2.) Temperatura medie a lunii ianuarie= (-0,003853*Altitudine)+0,734535 

Fig. 3 Temperatura medie a lunii ianuarie (stânga) şi numărul mediu de zile                                          

cu strat de zăpadă (dreapta) 

  

Temperatura medie este negativă începând cu luna decembrie (-3,7) şi se 

menţine până în luna martie (-2,4), la circa 1600 m. În luna ianuarie (Fig. 3) 

temperatura medie este cuprinsă între -2 grade  la cota 1000 m şi -7,5 la peste 2000 

m. Numărul mediu de zile cu strat de zăpadă ajunge la 120 de zile la cota 1400 şi la 

peste 170 de zile la cota 2000 (Fig. 3),   ceea ce favorizează practicarea schiului 

pentru circa 4 luni, în intervalul decembrie - martie. Grosimea medie a zăpezii este 

de 56 cm la 1600 m în luna ianuarie, ceea ce asigură condiţii bune pentru 

practicarea schiului. 

  5.Concluzii. În urma combinării hărţilor reclasificate au fost identificate trei 

areale pretabile amenajării, şi anume: Valea Pârvei (diferenţă de nivel 400-500 m, 

temperatură medie, luna ianuarie, între -3 şi -7 grade C°, strat de zăpadă între 30 şi 

80 cm, între 120 şi 170 zile cu strat de zăpadă, altitudine medie 1700 m), Valea 

Gropşoare (diferenţă de nivel 300 m, temperatură medie, luna ianuarie, între -3 şi -

5 grade C°, strat de zăpadă între 30 şi 65 cm, între 120 şi 150 zile cu strat de 

zăpadă, altitudine medie 1650 m) şi Valea Dobraei (diferenţă de nivel 450 m, 

temperatură medie, luna ianuarie, între -3 şi -6  °C, strat de zăpadă între 30 şi 65 

cm, între 120 şi 160 zile cu strat de zăpadă). 
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     Fig. 4 Munţii Şureanu, zona Dobraia - areale optime pentru domeniu schiabil 
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Colibița, marea de la munte 
1 

 

 

 Abstract: Colibiţa Depression tends to become a leisure resort due to the increasing 

number of accommodation facilities in recent years, from both sides of Colibița lake. After the 

former resort in Colibița was flooded by the water tank, the tourism in the area declined for 

decades and only a few private, weekend cottages were built around the lake. Local economy is 

dependent on natural resources in the region as forestry, animal husbandry, milk processing, and 

traditional handicraft products. Therefore, a strong touring infrastructure (through a planned 

development of the future complex) is required to stimulate the economy and boost the tourism 

in the region.  

 

 Depresiunea Colibița este situată la contactul dintre Munții Bârgăului și 

Munții Călimani, pe cursul superior al râului Bistrița Ardeleană. Suprafața 

depresiunii este de 103 km², iar altitudinea medie a acesteia înregistrează valoarea 

de 793 m, dominând astfel, cu 100 m zona vecină a văii Bârgăului, situată la nord 

și cu 200 m golful depresionar al Bistriței Bârgăului, la vest. Prin urmare, Colibița 

este  o depresiune intramontană suspendată.  

 Lacul Colibița a fost amenajat pe cursul râului Bistrița, în scop 

hidroenergetic, în perioada 1977-1991 (fig.1). Amenajarea Colibița are o suprafață 

a bazinului de recepție de 113 km², lungimea medie a lacului de 7.4 km, lățimea 

medie de 1.175 km, suprafața bazinului NNR - 300 ha și volumul total de apă de 

95 mil m
3 
, fiind situat la o altitudine medie de 900 m. 

 

 
 

Fig. 1.  Localizarea geografică a lacului (prelucrare după www.wikipedia.org) 
 Ridicarea unui baraj și formarea ulterioară a lacului au un impact dramatic 

asupra fiecărui peisaj, provocând schimbări ireversibile mediului, infrastructurii, 

comunităților locale și economiei.  
1 
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Chiar și în aceste condiții, tradiția turistică și balneară din stațiunea Colibița, 

tradiție veche, nu a dispărut, ci, după un dezavantaj de decenii, s-a manifestat sub 

forma unui sat de vacanță în curs de dezvoltare.  

 Corpul de apă a  atras mai mulți investitori privați care au construit vile, case 

de week-end, oferind facilități în jurul lacului. Deși funcția veche a stațiunii 

climaterice nu mai este prezentă, aceasta se concentrează actualmente  pe activități 

de petrecere a timpului liber, autoritățile locale susținând că au un proiect de 

refacere a stațiunii climaterice.  

 În evoluția satului Colibița se deosebesc patru etape principale: etapa 

colibelor și a sălașelor temporare,  etapa  pastoralo-patriarhală ce debutează odată 

cu stabilirea  permanentă a primilor locuitori pe aceste meleaguri. Etapa a treia, a 

antropizării puternice, începe în anul 1976 când se organizează șantierul 

hidroenergetic. Etapa a patra, a relansării turistice, este marcată de finalizarea 

lucrărilor hidroenergetice în anul 1995 ( I. Bâcă, 2010).  

 Debutul satului Colibița ca și stațiune climaterică are loc în anul 1883 când 

un cetățean din Bistrița și-a trimis fiica bolnavă de turberculoză pentru odihnă și 

refacere. În 1887 a fost construit la Colibița primul sanatoriu de tuberculoză, 

dispunând de 16 camere, urmat în anul 1900 de al doilea sanatoriu astfel încât, 

până în 1916, Colibița a fost recunoscută ca o stațiune climaterică. După Primul 

Război Mondial, Colibița a câștigat popularitate și regiunea a cunoscut o 

dezvoltare continuă.  Astfel, în anul 1920, o cale ferată cu ecartament îngust a fost 

construită din Bistrița Bârgăului la Colibița - Mița, aceasta funcționând până în 

1970. Mai multe facilități de tratament și agrement sunt în curs de proiectare. În 

anul1925, un al treilea sanatoriu a fost deschis de către o asociație medicală din 

Cluj, iar între 1926 și 1933, Caritatea „Societatea” din Cluj a cumpărat treptat 

unitățile și tratamentul pentru pacienții care sufereau de tuberculoză. În 1930, SKV 

(Asociația „Carpați” din Transilvania) a construit o primă cabană de munte. 

 După Al Doilea Război Mondial toate facilitățile au fost naționalizate și au 

fost puse sub autoritatea Biroului Județean Bistrița - Năsăud pentru Turism (Bâcă 

et al., 2011). Astfel încât, între anii1945 și 1967, Colibița a funcționat ca tabără 

pentru elevi și studenți. În perioada 1967-1976 (când a început activitatea la baraj), 

Colibița a redevenit o stațiune balneară climaterică, care oferea 19 vile cu camere 

de 1-5 paturi, cu o capacitate de pacienți ce varia de la144 (iarna) la 386 (vara) și o 

cabană turistică cu 40 de locuri în camere cu 2 sau 4 paturi. După 1976 (începerea 

construcției barajului), stațiunea a fost evacuată,  astfel încât pentru aproximativ 15 

ani, regiunea a rămas în mare parte nepopulată, cu excepția satul Mița, la capătul 

de sus al viitorului rezervor, unde activitatea turistică a persistat, deși într-o măsură 

mult mai mică, și numai în scopuri de agrement. Un total de 30 de facilități de 

cazare autorizate oferă 467 de paturi, la care se mai adaugă  zeci de locuințe 

individuale care pot găzdui turiști (foto 1-2). Cu toate acestea, în absența unor 

centre specializate de tratament medical, aceste facilități de cazare servesc numai 

în scopuri de agrement, fără posibilitatea de a oferi îngrijiri medicale speciale 

pentru potențialii pacienți care suferă de boli pulmonare. 
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 Concluzii. Pentru moment Colibița rămâne o stațiune de vacanță simplă, 

chiar dacă factorii de decizie politică județeni și-au manifestat intenția de a o 

transforma într-o nouă stațiune climaterică de sănătate care ar duce tradiția mai 

departe. Un alt impediment pentru Colibița în recâștigarea statutului de stațiune 

climaterică este faptul că, deși localnicii tind să-și concentreze activitatea lor pe 

turism, populația din zona înconjurătoare încă se ocupă, într-o mare măsură, cu 

exploatarea resurselor locale, activitățile principale fiind silvicultura, zootehnia, 

procesarea laptelui și produsele tradiționale de artizanat. O mai mare implicare a 

forței de muncă în turismul de afaceri s-ar putea dovedi o strategie câștigătoare. 

 

  
 

Foto 1 - 2. Peisaje cu acumularea și stațiunea Colibița  
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Dificultăţi în evaluarea competenţelor 
1 

 

Abstract. Competence is an indicator for what a student must do, when performance is the 

measure of the actual achievement of a competence. With reference to competence we find out 

what the student should achieve, in relation to performance we become aware of what the 

student concretely does. The article captures the many gaps in competence assessment in 

general and customizes aspects that prove the contrary; some authors believe that we do not 

assess skills, but the results, their "incarnations". The object of evaluation represents the 

observable, measured and evaluated behaviors. Competence is observed indirectly by the results 

obtained by students. As such jurisdiction remains invisible. We only evaluate results, which are 

the only tangible evidence of competence. 

 

 Pentru început ne propunem să răspundem la întrebarea: de ce unii premianţi 

din timpul şcolii ajung repetenţi… în viaţă? Este, din păcate, o realitate care ne 

intrigă pe toţi şi trimite la un mare paradox al educaţie românești. Aşadar, de ce 

excelenţa probată pe băncile şcolii nu se prelungeşte automat şi în viaţa de zi cu zi? 

Cum se explică faptul că succesul social nu este direct proporţional cu cel şcolar? 

Nu cumva criteriile de valorizare a achiziţiilor şcolare trebuie să fie schimbate? Nu 

cumva notele luate în şcoală nu mai spun nimic? 

 Se ştie că cele două realităţi (şcoala şi viaţa) sunt registre de manifestare a 

omului ce presupun scopuri, dinamici, procesualităţi diferite. Şcoala are rolul ei şi 

constituie o secvenţă, desigur, a vieţii. Una o prefaţează pe alta (şcoala) şi una o 

stimulează pe alta (de regulă, viaţa!). Pe de altă parte, şi competenţele ce sunt 

evaluate în cele două situaţii sunt diferite. Una se învaţă în şcoală şi alta pretinde 

de la noi mai târziu societatea. Şcoala te aplaudă dacă ştii, viaţa dacă ştii să faci  şi 

să devii. A învăţa bine şi foarte bine nişte lucruri care nu vor folosi la nimic e de la 

sine înţeles că nu asigură succesul în viaţă. Aşadar, paradoxul de mai sus ţine de o 

neconcordanţă de finalităţi şi sisteme de valorizare a conduitelor noastre în cele 

două sisteme de referinţă. Normal că nu ne convine faptul că repetenţii de altădată 

au ajuns „mari bogătaşi”, dar vina nu o poartă ei, ci societatea care se dovedeşte ea 

însăşi „repetentă” la capitolul întronării excelenţei autentice şi a criteriilor ei de 

recunoaştere. Ne doare faptul că cei mai buni din şcoală nu ajung şi cei mai buni în 

societate, în sensul recunoaşterii şi „utilizării” lor. Şi asta pentru că mecanismele 

de validare şi activare a valorilor sunt atât de complicate, încât nici o şcoală nu ar fi 

capabilă să ţintească aşa ceva. Şi în nici un caz ele nu mai ţin doar de şcoală. Din 

păcate! Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării. De cum intrăm în şcoală, 

cineva ne verifică, ne povăţuieşte, ne mângâie pe creştet. Degetul ridicat, pixul 

roşu şi carnetul cu note sunt însemne ale acestor preocupări. Nimic din ceea ce se 

petrece în acest spaţiu nu scapă exerciţiului de a atribui valorii specifice actelor sau 

produselor noastre. Semnificarea unor activităţi prin evaluarea lor reprezintă un 

moment esenţial al „lanţului” didactic. La tot pasul cineva emite pretenţii, creează 

noi orizonturi, spune că e bine sau nu ceea ce ştim sau suntem în stare să facem.  
1  

Prof.  Ivan Elena - Şcoala gimnazială Vânători, comuna Popricani, jud. Iași 
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Cum acţiunea didactică este premeditată şi vizează atingerea unor scopuri, este 

firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut. Şi cum pot 

fi obţinute rezultate mai bune. 

 Valorizarea este un semn că lucrurile şi evenimentele nu ne sunt indiferente 

şi că, la un moment dat, apare necesitatea unei clasificări şi ierarhizări a acestora. 

Omul fiinţează sub semnul măsurării şi al comparaţiei cu anumite repere, cu alţii şi 

cu sinele. În plus, întreaga noastră viaţă se constituie şi într-un şir de examene pe 

care încercăm să le trecem mai bine sau mai rău. Practica educaţională presupune 

numeroase momente de apreciere şi evaluare (prin notare, examene, concursuri).  

Faptul că uneori mecanismele de evaluare sunt atât de stufoase, complicate, 

exagerate este o chestiune foarte adevărată. La fel şi faptul că uneori mai mult 

evaluăm decât instruim şi educăm. Dar acestea sunt alte probleme. 

 Evaluarea şcolară, realizată prin examinări de tot felul, nu este o invenţie a 

scolasticii sau torturii medievale. Dimpotrivă, ea ţine mai degrabă de modernitatea 

ultimelor două secole, interesată de proceduri tot mai „exacte” de categorisire şi 

selecţie a indivizilor. Dacă, prin absurd, s-ar transla schemele actuale de evaluare a 

celor aflaţi în faza de învăţare către secolele de glorie culturală ale omenirii, 

relieful nostru spiritual ar arăta cu totul altfel, probabil ar fi făcut loc şi altor 

produse, şi altor actori, dacă nu ar fi fost poate mai sărac decât cel pe care l-am 

moştenit. 

Oricum, mileniile de educaţie a omenirii nu au cunoscut, în materie de evaluare, 

ceea ce administratorii educaţiei au pus la dispoziţie în ultimul timp. Ne întrebăm, 

de pildă, cum ar fi făcut faţă examenelor şi concursurilor actuale o serie de nume 

precum Socrate, Platon, Aristotel… Cu siguranţă că mulţi ar fi eşuat sau ar fi picat 

la asemenea examene. 

 Ce înseamnă acest lucru? Că se învaţă ceea ce apreciază ceilalţi, că este 

important să se înveţe. Se pleacă de la premisa că acel ceva merită să fie cunoscut. 

Mai înseamnă că profilul cunoaşterii umane este creionat prin insidioase scheme 

de valorizare ce sunt date mai înainte ca ea să apară. Că se vor întrupa acele valori 

ce sunt sperate, visate, valorizate. Orice dispozitiv evaluativ predetermină realităţi 

ce nu sunt încă. A evalua presupune prezenţa unei fiinţe şi a unui raport al acesteia 

cu mai multe aspecte: obiecte, însuşiri, conduite, sensuri, esenţe, finalităţi. 

Excelenţa, reuşita, dar şi eşecul în parcursul elevilor sunt realităţi construite de 

sistemul şcolar, afirmă Phillippe Perrenoud (1998). Acelaşi autor identifică trei 

mecanisme complementare, pe care le consideră „o triplă fabricare a eşecului”. 

Ele privesc: 

a) curriculumul – conţinutul pe care trebuie să-l parcurgă elevii. În condiţiile în 

care aceştia nu pleacă nici de la acelaşi punct şi nici de la aceleaşi resurse, 

inegalitatea este constant recreată pe parcursul traseului şcolar; 

b) tratamentul pedagogic nediferenţiat – faptul că elevii sunt trataţi la fel, 

situaţie exprimată în sintagma „indiferenţe la diferenţe”; 

c) evaluarea – contribuie la minimizarea sau, din contră, la dramatizarea 

inegalităţilor de învăţare. 

De circa un deceniu, în învăţământul românesc se tot vorbeşte despre necesitatea 

centrării acestuia pe competenţe şi performanţe. Anul acesta au fost introduse 
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competenţe şi la gimnaziu. Nu cât ştie elevul ne preocupă, ci ne interesează ce ştie 

să facă, cum aplică ştiinţa, ce comportamente noi a învăţat. Competenţa 

întruchipează dezirabilitatea şi posibilitatea, conduita ce se aşteaptă de la cei 

formaţi. Performanţa este competenţa concretizată, întruchipată în acte expresive. 

Competenţa este un indicator pentru ceea ce trebuie să facă un elev, pe când 

performanţa este măsura realizării efective a unei competenţe. Prin raportare la 

competenţă aflăm ceea ce elevul trebuia să realizeze; prin raportare la performanţă 

aflăm ceea ce elevul face în mod concret. 

 Una dintre marile probleme ale evaluării competenţelor  este generată de 

modul de stabilire a criteriului reuşitei: este unul ce ţine de individ, în raport cu ce 

a făcut sau dacă poate face ceva, este unul interior, al clasei, plecând de la o medie 

aproximativă, realizată de profesor sau este un criteriu exterior, un standard 

elaborat şi impus de diferite politici şcolare? Şi, în definitiv, ce fel de evaluare se 

face: una subiectivă şi personalizată, polarizată în jurul elevului, una 

circumstanţială şi intragrupală, generată de caracteristicile grupului şcolar, sau una 

externă, impersonală şi obiectivă, impusă de social? În raport cu ce evaluăm un 

elev de la „şcoala din localitatea…X..”: cu evoluaţia proprie, cu nivelul clasei sau 

cu ce pretinde Ministerul de la el? Credem că obiectivele şi funcţiile evaluării pot 

oferi profesorului o mişcare pe axele de mai sus şi că nu se poate decreta că un 

mod sau altul de examinare este mai oportun şi mai bun. Dacă suntem interesaţi, de 

exemplu, de progresul individual, de întărirea motivaţiei şi multiplicarea reuşitelor 

unui elev, vom folosi mai ales evaluarea personalizată, individualizată, centrată pe 

subiect. Dacă avem de clasat, ierarhizat şi selectat copiii în raport cu o serie de 

competenţe, atunci vom apela la criterii evaluative în raport cu grupul sau la 

standarde de performanţă prestabilite. 

 Pe de altă parte, referentul în raport cu care se face evaluarea (exerciţiu, 

explicaţie, stabilire cauză-efect) devine uneori destul de dificil de stabilit. În 

principiu, se acceptă ideea că trebuie să ne raportăm la un comportament 

observabil, la un fapt cât mai concret, identificabil, măsurabil. Problema este 

următoarea: ne raportăm la o competenţă sau la produsul unei competenţe? La 

abilitatea de a stabili exact cauza unui eveniment sau la un anumit exerciţiu cu 

cauză? 

„Nu evaluăm competenţe, ci «urme» vizibile ale acestora. Cu toate acestea, în 

ultima vreme se tot spune că evaluarea vizează nu numai rezultatele realizate de 

elevi ci şi procesele prin care se ajunge la invocatele rezultate”. (Meyer, 2000). 

Competenţa este o realitate dinamică şi flexibilă, greu de surprins şi cuantificat. 

Noi, profesorii, ne bazăm uneori pe ipoteze de lucru, pe aproximări ale 

competenţelor, având ca referenţial ultim nişte concretizări posibile ale acestora. 

Nu putem afirma cu certitudine că o competenţă a fost achiziţionată complet, 

pentru totdeauna. Este important ca elevii să înţeleagă nu numai criteriile reuşitei, 

ci chiar să participe la generarea lor. Stabilirea normelor şi a nivelului unei 

performanţe este o sarcină nu numai a profesorilor ci şi a elevilor. Este de dorit ca 

şi criteriile de evaluare a unui produs sau activităţi să fie negociate, acceptate de 

cei ce trebuie să le probeze. 
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 De anul acesta, sistemul de învăţământ românesc nu se centrează doar pe 

transmiterea şi evaluarea cunoştinţelor. La geografie avem şi formarea – evaluarea 

unor atitudini, a unor valori. Dar cum se evaluează valorile? Cum ne raportăm la 

aceste repere când este vorba de evaluare? 

 Atitudinile sunt nişte preferinţe constante ale persoanelor în legătură cu ce au 

de spus, de gândit, de făcut. Un set de valori interiorizate ce permite adăugarea 

altora. Blândeţea, smerenia, iubirea aproapelui sunt atitudini ce atrag după sine şi 

alte valori: generozitatea faţă de altul, solidaritatea socială, sacrificiul de sine. 

 Se vorbeşte despre formarea bunului cetăţean, a spiritului de toleranţă, a 

societăţii curate, dar nu se încurajează atitudinile bazale care ar genera conduitele 

clamate. Iar aceste elemente de bază ar trebui să le înveţe în şcoală.Ne interesează 

ce ştiu elevii, dar nu şi poziţia lor faţă de aceste cunoştinţe. Informaţia foarte multă 

cerută de programă nu ne lasă timp să discutăm cu elevii. Iar dacă şcoala nu cultivă 

atitudinile pozitive, de la societate ce să mai aşteptăm când se poate constata un 

„zgomot” atitudinal şi o răsturnare a reperelor valorice la tot pasul? Şi geografia 

face parte dintre disciplinele şcolare clădite în jurul cunoştinţelor, lăsând deoparte 

credinţele care se nasc în legătură cu acestea sau cu realităţile pe care le vizează. 

Dar dacă vom avea un învăţământ „centrat” pe valori, cum s-ar putea realiza 

evaluarea acestora? Ne-ar interesa nu numai că un elev nu ştie, dar şi de ce nu ştie 

ceea ce nu ştie; i-am pune adevărul în faţă şi l-am ruga să-şi spună părerea despre 

el; i-am da adevărul doar pe jumătate şi l-am lăsa pe el să descopere partea care 

lipseşte; am fi interesaţi de ceea ce face cu adevărul dat sau „descoperit” pe cont 

propriu; am fi atenţi la ceea ce simte când manipulează adevăruri „grele” sau 

„dureroase”; am urmări cât de responsabil este în legătură cu ceea ce ştie sau face 

şi dacă ştiinţa se transformă în conştiinţă; am aprecia şi faptul că împărtăşeşte 

ştiinţa sa şi altora; ne-am bucura că ideile lui nu corespund cu ale noastre, i-a da o 

notă bună atunci când afirmă că nu ştie? 

 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca 

un mijloc de măsurare obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare, ce presupune o 

strategie globală a formării.  

 Unii autori (Meyer, 2000) consideră că nu competenţele sunt evaluate, ci 

rezultatele, „întrupările”, acestora. Obiectivul evaluării îl constituie 

comportamentele observabile, măsurabile şi evaluabile. Competenţele se atestă 

indirect, prin rezultatele obţinute de elevi. Ca atare competenţa rămâne invizibilă. 

Nu evaluăm decât rezultate, acestea fiind singurele urme palpabile ale 

competenţelor. 

 Nu se pot măsura decât aproximări ale competenţei, traducerile cele mai 

fidele, produsele imaginate de profesori pentru a reflecta, a traduce această 

competenţă. În acest sens nu are rost să afirmi că o competenţă este în curs de a fi 

dobândită, că este sau nu dobândită. 

Singura afirmaţie posibilă este următoarea: în raport cu competenţa X, elevul Y 

a realizat produsele X1, X2, X3 în momentul Z al anului sau ciclului şcolar, iar 

aceste produse au fost conforme sau nu cu normele cerute. 

Observăm că simpla acumulare de date nu mai este suficientă pentru evaluare. 

Apar foarte multe dificultăţi ale evaluării în încercarea de a rezolva complexitatea 
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acestei activităţi atunci când ieşim din cadrul clasic al problemei. Când evaluăm: la 

începutul, pe parcursul ori la sfârşitul procesului? Până anul trecut, sistemul era 

bazat pe informaţie, iar la evaluarea iniţială am conceput itemi bazaţi pe 

competenţe. 

 Ce se evaluează: cunoştinţe – câte? –, deprinderi, interacţiuni, componente 

ale activităţii? 

 Cum evaluăm? Cu ajutorul metodelor clasice sau alternative? 

 Pentru ce evaluăm? Se dă examen în clasa a VIII-a sau a IX-a? 

 Actuala programă  obligă la încorporarea cunoştinţelor izolate, secvenţiale, 

cuantificabile, în detrimentul unor competenţe de nivel înalt. Mai mult, evaluarea 

clasică este dificil de realizat printr-o muncă în echipă. 

 Manualele respectă programele vechi; nu toţi elevii au internet, iar cărţile de 

specialitate sunt puţine în bibliotecă. Concluzionând, putem afirma că evaluarea 

competenţelor este o activitate foarte dificilă. Obişnuiţi să evaluăm informaţii, 

putem cădea foarte uşor în capcana obiectivităţii exagerate. Cunoştinţele, 

aptitudinile, atitudinile elevilor nu trebuiesc tratate asemeni unor „obiecte” care pot 

fi determinate exact. Trebuie să înţelegem că evaluarea reprezintă progresul făcut 

de elev, subtilitatea interpretativă avansată, opiniile exprimate. Sunt conduite 

manifestate de elevi care nu „încap” în metodele standardizate de care se face atâta 

caz. A ţine morţiş să fii obiectiv în evaluarea unor opinii, interpretări şi atitudini 

este ceva absurd. În plus, evaluăm nu numai ceea ce elevul ne arată acum, ci şi 

ceea ce el poate să realizeze în perspectivă. Ne sprijinim pe prezent, dar stăm cu 

faţa către viitor. Or, speranţa nu poate fi măsurată, ci profilată, indusă, proiectată. 

În condiţiile procesului educaţional pentru clasele în care se utilizează 

competenţele ca sistem referenţial principal, precum şi în cazul unor structuri de 

învăţare centrate pe competenţe, evaluarea realizării acestor competenţe comportă 

modificări în raport cu modul de evaluare a obiectivelor operaţionale. 

 Evaluarea competenţelor se poate realiza prin aceleaşi tipuri ca şi în sistemul 

clasic: orală, prin teste, scrisă – alta decât prin teste, observare directă şi indirectă a 

activităţii elevului, portofolii, proiecte, alte instrumente de evaluare. În toate 

situaţiile, o pondere importantă trebuie să o aibă utilizarea suporturilor 

cartografice, deoarece este o competenţă transdisciplinară şi documentele. 

 O problemă care comportă o anumită diferenţiere între evaluarea pe 

obiective şi evaluarea pe competenţe o constituie modul în care sunt transformate 

competenţele specifice din programele şcolare în obiective de evaluare. Această 

transformare necesită o etapă intermediară, prin care competenţele sunt 

transformate în ceea ce s-ar putea numi „obiective de învăţare” sau 

„subcompetenţe parţiale” (derivate din competenţele specifice. Acestea, la rândul 

lor, necesită o transformare în obiective (sau subcompetenţe) de evaluare care au, 

la acest nivel, o mai bună posibilitate de a fi măsurabile. În această procedură 

există aparenţa introducerii unor termeni noi (subcompetenţă) dar în realitate este 

vorba doar despre semnalarea existenţei unui element al competenţelor specifice. 

În elaborarea testelor se utilizează acelaşi tablou de specificaţii care era folosit în 

mod teoretic şi în cazul obiectivelor. În acest tabel sunt denumite competenţele 

specifice (şi subcompetenţele lor) şi posibilităţile ofertate de conţinuturi. 
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 La intersecţia dintre subcompetenţe şi conţinuturi pot fi construiţi itemi 

diferiţi ca tipuri şi formulare. Asamblarea lor în teste se realizează după criterii de 

selecţie care ţin de ponderea diferitelor conţinuturi în curriculum şi de diversitatea 

subcompetenţelor. Testele se realizează şi se aplică după procedurile cunoscute. 
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Pe urmele „bănuţeilor de piatră” - aplicaţie practică cu elevii în Cheile Turzii
1 

 

 Abstract: Tourist activities and field applications are extracurricular activities with great 

formative value. They can take the form of excursions, trips or camps. Such activities provide 

direct contact with objects and phenomena in natural conditions, which facilitates the process of 

formation of ideas about these and help students in organized activities at school. We found that 

these activities have enriched the students' knowledge of plant and animal life, but they also 

encouraged free expression/manifestation of children outside the classroom. We also noted that 

they can be more creative about reality when they draw, shape or have to make short texts. 

Practical applications made along with my students in  the complex reserve of Turda Gorge 

aimed at studying karst topography and the human impact on the area, identification of 

foraminifers - Nummulites perforatus - in the bed of Hăşdate river, the route of these true "stone 

coins" , identification of exo- and endokarstic forms. During the applications, photographs were 

made all the time in order to capture every moment of our activities, essential in the study of this 

purely real subject (even at the risk of upsetting someone in Bucharest) as Geography. 

Key words: Turda Gorge, extracurricular activities, karst topography, Nummulites perforatus 
 

 

 1. Introducere. Modificările survenite pe harta Europei în ultimii douăzeci 

de ani ca urmare a destrămării unor state ca Uniunea Sovietică, Jugoslavia şi 

Cehoslovacia, care au condus la apariţia-reapariţia unor state pe harta Europei pe 

deoparte şi dezvoltarea impetuoasă a didacticii geografiei prin modernizarea 

sistemului educaţional pe de altă parte au avut ca efect înlocuirea unor manuale 

vechi cu altele noi. Învăţarea geografiei la clasă prin metodele tradiţionale 

binecunoscute nu au mai fost suficiente pentru înţelegerea unor procese geografice, 

iar unele activităţi desfăşurate în afara clasei s-au impus aşadar ca fiind o necesitate 

în observarea şi studierea acestora prin activităţi extracurriculare.  

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ impun 

îmbinarea activităţii şcolare cu cele extracurriculare ce au numeroase valenţe 

formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permire manifestarea 

creativităţii de grup, a relaţiilor creative în acest, cadru educatorul putându-şi 

afirma spiritual novator, creativitatea didactică, dar în acelaşi timp să-i şi atragă pe 

elevi. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de 

învăţare realizată la clasă care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 

interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individual la viaţa socială, la 

utilizarea timpului liber într-un mod plăcut şi mai ales util, orientează elevii către 

activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind în mod hotărâtor la 

formarea personalităţii elevilor. Din această cauză şcoala trebuie să fie deschisă 

spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Realizarea acestora 

presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea  
1 

Prof. drd. Trombitás Jenő, Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”- Beclean, jud. Bistrița – 

Năsăud. E-mail: trombitas_jeno@yahoo.com 

 

mailto:trombitas_jeno@yahoo.com


REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 95 - 
 

creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi  

dragoste pentru elevi.  Activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate de 

cercul de geografie de la Şcoala gimnazială Braniştea din judeţul Bistriţa-Năsăud, 

care a luat fiinţă în anul 1994, s-au concretizat iniţial prin excursii şi drumeţii, 

urmând ca din anul 1997 să se treacă la aplicaţii de teren cu o durată de 3-4 zile. 

Aceste aplicaţii au vizat studierea fenomenului carstic din Munţii Pădurea Craiului 

şi Cheile Turzii, calitatea ecologică  ale apelor curgătoare, diferitele aspecte ale 

poluării mediului, participarea cu rezultate deosebit de frumoase la diferite 

concursuri internaţionale şi lista ar putea continua. 

  

 
              Fig. 1. Cheile Turzii                                       Fig. 2. Pârâul Hăşdatelor 

                                                  

 În cadrul aplicaţiilor de teren elevii au ocazia să studieze atât condiţiile 

fizico-geografice cât şi componenta antropică atât din orizontul local cât şi din alte 

zone ale ţării. Elevul va descoperi utilitatea cunoştinţelor sale de istorie, botanică, 

zoologie etc. Pe care le va corela cu cunoştinţele sale din domeniul geografiei. 

Studierea elementelor naturale cât şi a acelor antropice “in situ”, vor avea ca 

rezultat dezvoltarea spiritului de observaţie, de previziune, de diagnosticare, de 

prognosticare al elevilor, ei reuşind până la urmă să tragă concluziile corecte 

culminând prin a oferi ei înşişi diferite de exemplu, soluţii de ameliorare a unor 

procese naturale dereglate.  

 Copiii vin la cercuri şi participă la activitatea lor însufleţiţi de dorinţa de a 

crea şi de a-şi afirma aptitudinile. Pentru unii este o chemare vocaţională, pentru 

alţii, poate, un interes de moment. Oricum, activitatea de cerc, îi uneşte într-o 

acţiune cooperantă. Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care 

cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar 

clase de copii din mai multe şcoli. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, 

voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 

afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 

aşa cum am le-am descris în rândurile anterioare, iau forme foarte variate. 
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2. Cheile Turzii - caracterizare fizico-geografică 

  Dintre grupele, ale Munţilor Apuseni, Munţilor Trascăului le revine cel mai 

mare număr de chei şi sectoare de defilee, respectiv mai mult de jumătate din 

totalul acestora.  În Munţii Trascăului îngustimea barei calcaroase n-a favorizat 

construirea unor drenaje subterane de amploare, apele intrând şi ieşind din calcare 

pe căi subaeriene. Când au făcut-o totuşi, peşterile rezultate s-au prăbuşit 

transformându-se în chei deosebit de spectaculoase.  

           Cea mai grandioasă fierăstruire a Culmii Petreştilor se întâlneşte în zona 

unde râul Hăşdate intersectează bariera dură a calcarelor jurasice (thitonice), 

sculptându-şi un sector de chei unic, Cheile Turzii. Ele reprezintă, de departe, cea 

mai cunoscută formă de acest gen din Munţii Apuseni, datorită atât poziţiei sale 

favorabile în teritoriu (în apropierea oraşelor Turda şi Cluj), cât şi a atractivităţii 

sale deosebite.   

 Cheile Turzii sunt situate în partea centală a Culmii Petreştilor, având o 

lungime de 1650 m, o energie de relief de până la 250 m, şi o suprafaţă protejată de 

175 ha. Amploarea dezvoltării lor pe verticală este o consecinţă a încastrării 

Hăşdatelor în zona de cea mai mare altitudine a culmii menţionate, care se atinge 

pe versantul drept, în Dealul Bisericii (793 m), iar pe cel stâng, în Dealul Sindului 

(759 m). Datorită peisajului lor inedit, a numeroaselor relicte biogeografice pe care 

le adăpostesc, Cheile Turzii şi zona înconjurătoare au devenit încă din anul 1938, o 

rezervaţie naturală. 

 Cheile, prin varietatea ineditului lor și a expoziţiei versanţilor au oferit un 

mediu propice adăpostirii unor numeroase relicte terţiare, unele dintre ele, cum  

este Allium obliquum (usturoiul sălbatic), fiind originar din Asia. Geograful 

francez Emmanuel de Martonne formulează ipoteza formării cheilor prin epigeneză 

sau supraimpunere, respectiv prin adâncirea unui râu (a Hăşdatelor în acest caz), în 

acelaşi talveg urmând aceeaşi direcţie la trecerea din sedimente moi în roci dure. 

 Cheile Turzii este o rezervaţie complexă: geologică, floristică şi faunistică. 

Pereţii Cheilor Turzii sunt înalţi şi abrupţi, cu turnuri, contraforturi, platouri 

carstice şi peşteri. Numeroasele reţele de drenaj carstic conduceau apele de 

precipitaţii de pe platourile înalte în valea principală, apărând astăzi sub forma 

unor peşteri ce dau defileului un aspect impresionant. Cheile Turzii deţin un lanţ de 

cca. 60 de peşteri, cele mai cunoscute sunt: Peştera Ungurească, Peştera 

Modoloaie, Cetăţuia Mare, Peştera Liliecilor, Peştera Morarilor, Peştera Binder. 

Colţurile stâncoase precum catedrala de piatră denumită Colţul Cocoşului, Turnul 

Borş, Turnul Galben, Colţul Cetăţii sunt alte forme de relief ce impresionează prin 

aspectul abrupt. Alpiniştii adoră această zona datorită pereţilor de stâncă ce 

reprezintă adevărate provocări pentru escalada pereţilor verticali. 

 Din 1938 această zonă a fost declarată rezervaţie naturală, datorită florei şi 

faunei bogate. Aici se găsesc aproximativ 1000 de specii de plante şi 67 de specii 

de animale (păsări, peşti, vulpe, jderul de piatră, mistreţi, iepuri, şerpi, căprioare, 

nevăstuici etc.). Cheile Turzii mai poartă denumirea de “Cetăţi ale Turdei” de pe 

vremea în care oamenii se adaposteau aici ca sa scape de invadatori. De altfel 

Peştera Balica a oferit adăpost haiducului Nichita Balica din Petreştii de Jos, care a 

participat la revolta antiaustriacă a Curuţilor. (Cocean, P., 2008) 
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 Căile de acces sunt: Drumul Naţional 75, cu ramificaţie spre localitatea 

Cheia, spre cariera de calcar şi Drumul European E60 (DN81) spre localitatea 

Tureni, până în satul Petreşti, situat in partea de vest a Cheilor. 

  

 

3. Studierea reliefului carstic din Cheile Turzii 

            La data de 07 iunie 2008 am organizat o aplicaţie de teren în Cheile Turzii, 

la care au participat câţiva elevi din clasele a VI-a şi a VII-a de la Şcoala 

gimnazială Braniștea din judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 Fotografiile care vor urma în continuarea acestei prezentări, relevă câteva 

momente din această activitate extracurriculară, care este la ea acasă în şcoala 

noastră. 

             3.1. Proiectul didactic al aplicaţiei 

            Traseul: Braniştea-Dej-Cluj-Napoca-Turda-Tureni-Cheile Turzii şi retur; 

            Obiective:  

            - identificare formelor exocarstice (doline, lapiezuri, pereţi verticali etc.); 

   - identificare formelor endocarstice (peşteri – de exemplu Peştera lui 

Balica); 

            - observarea elementelor de hidrografie; 

            - observarea fosilelor (de exemplu a bivalviilor Pecten) în masa calcarului;  

   - identificarea numuliţilor în albia pârâulu Hăşdate; 

   - observarea dolinelor de pe Dealul Sindului; 

   - identificarea urmelor omului în peşteri; 

   - să observe urmele lăsate de turişti (scrijelirea pereţilor peşterilor, 

inscripţii etc.); 

            - studierea impactului antropic, ca de exemplu construcţiile apărute în mod 

ilegal; 

            - să adune legende despre formarea Cheilor (de exemplu legende despre Sf. 

Ladislau); 

 - să cunoască “Cele zece porunci ale turismului pe munte”. 

           Obiective de referinţă 

           - să definească sensul termenilor de bază; 

           - să utilizeze termeni simpli în contexte cunoscute; 

           - să descrie coerent un fenomen folosind o reprezentarea a acestuia; 

           - să descrie şi să coreleze fenomene observate direct sau indirect; 

           - să utilizeze corect semnele convenţionale întâlnite;  

           Obiective operaţionale: 

           1. cognitive: pe parcursul aplicaţiei elevii vor fi capabili: 

           - să utilizeze concepte ca: endocarst, exocarst, speleoteme, dolină, lapiez, 

peşteră, carst, fosilă; 

           - să caracterizeze relieful carstic; 

           - să stabilească modul de formare a cheilor; 

           - să identifice calcarele în care sunt cantonate Cheile Turzii; 

          2. metodologice: pe parcursul excursiei elevii vor fi capabili: 

           - să caracterizeze relieful carstic de pe fotografii şi blocdiagrame; 
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           - să identifice principalele zone carstice de pe Harta fizică a României; 

           - să găsească cheile sus amintite cu ajutorul aplicaţiei Google Earth;      

          3. atitudinale: pe parcursul aplicaţiei elevii vor fi capabili: 

          - să efectueze o sarcină de lucru în timpul acordat: 

                                  - să adune numuliţi din albia Hăşdatelor; 

                             - să facă o schiţă sumară a cheilor; 

                             - să colecteze deşeurile aruncate;                                                                                  

          - să argumenteze într-un eseu atitudinea lor faţă de protecţia naturii; 

          - să explice esenţa celor zece porunci ale turismului pe munte; 

          - să explice modul de formare a numuliţilor fosili;    

          Condiţii prealabile: elevii au unele cunoştinţe anterioare despre Cheile Turzii 

(situarea în spaţiul carpatic şi accesul spre chei), care a necesitat o completare a 

informaţiilor. Completarea acestor informaţii s-a făcut prin lecturarea unor cărţi şi 

accesarea diferitelor situri de pe internet riguros selectatea de către subsemnatul, 

tocmai pentru a se evita însuşirea unor informaţii geşite sau deja perimate. 

(Trombitás, J., 2011) 
        

Fig. 3. Elevii vizitând o peşteră                                      Fig. 4. Participanţii la aplicaţie 

 

 4. Concluzii şi propuneri 

              Îmbinarea teoriei cu activităţile în natură nu pot fi decât benefice în 

procesul instructiv-educativ. 

            Astfel de activităţi se pot realiza cu un efort material minim din partea 

părinţilor. 

            Impactul antropic (poluare, construcţiile ilegale, mâzgălirea şi scrijelirea 

pereţilor de  calcar etc.) asupra mediului natural poate fi studiat “in situ”.          

            Elevii au făcut cunoştinţă cu o nouă fosilă caracteristică Nummulites 

perforatus. 

   Legendele adunate despre formarea Cheilor Turzii au contribuit la 

îmbogăţirea cunoştinţelor despre legendele geografico-istorice de pe teritoriul ţării 

noastre 

 Aplicaţiile practice combinate cu activităţi didactice propriu-zise pot da 

naştere la aşa numitele “şcoli de pădure” experimentate cu success în alte 

ţări. 
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  Posibilitatea organizării unor expoziţii din fotografiile realizate în timpul 

activităţilor. 

  Recomand atragerea unor fonduri pentru orice activitate extracurriculară 

care se poate concretize prin referate şi comunicări în cadrul unor 

simpozioane şcolare. 

  Rezultatele concrete prezentate la punctul precedent ar mări foarte mult 

prestigiul şcolii  noastre.   
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Metodologia studierii orizontului local - Secvența didactică aplicativă a 

geografiei: Cartarea vegetației 1 

 

 Abstract: The ”transversal route”is the simplest method for mappingvegetationand can 

be usedin the development of practicalgeographicalskills on ninthgrade. Crossitineraries are 

established forvisualmapping, in a networkof parallel lines on leading line that is known 

anddefinite: selvage, road,mattress, etc., and the mapping result is aclearproduct forthe 

studentportfolio. 

 Clasa a IX-a 

 Scopul: ”savoire- faire” - cunoașterea compoziției unui sistem ecologic 

prin aplicarea unor metode simple de cartografiere 

 Competențe: 

a) Transversale: 5.”aînvățasăînveți!”; 

b) Generale: ”Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi 

societate) cu reprezentările lor cartografice, grafice, pe imagini satelitare sau 

modele” (conform Curriculum național, www.edu.ro) care ar putea fi 

redefinită: Relaţionarea realităţii geografice (elemente, fenomene, procese, 

structuri şi sisteme) cu reprezentarea ei cartografică (şi grafică)” 

c) Specifice: - 4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple (u.î. 2);  

    - 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea 

mediului geografic (u.î. 6). 
 

Metoda ”itinerariului transversal” este cea mai simplă pentru cartarea vegetației. 

 Astfel se stabilesc itinerarii transversale pentru cartarea vizuală, într-o rețea 

de linii paralele pe  linie conducătoare cunoscută și certă: lizieră, drum, somieră 

etc. (fig.1). Distanța dintre itinerarii se stabilește în funcție de dominanța/structura 

speciilor, astfel încât să permită o vedere perfectă a întregului covor vegetal, dintre 

două itinerarii. Odată stabilite itinerariile acestea se trasează pe harta topografică 

de bază cu niște linii punctate subțiri.  

 Activitatea de cartare pe teren presupune deplasarea pe aceste itinerarii cu 

ajutorul busolei, după ce am stabilit azimutul/unghiul de marș cu ajutorul hărții. 

Distanțele pe teren cu ajutorul cărora stabilim liniile de intersectare a asociațiilor 

vegetale de pe fiecare itinerariu se stabilesc prin măsurarea directă cu ajutorul 

pasului etalonat sau a ruletei de 50 m. Astfel fiecare intersecție a unor asociații 

vegetale se notează pe hartă direct. Pe itinerarii se pot folosi jaloane sau orice alte 

elemente de recunoaștere ( hârtie creponată diferit colorată,  stegulețe, fanioane 

etc). În cazul itinerariilor cu lățime mică  se pot folosi cu succes ghemele de sfoară. 

 Dacă  conturul unei asociații vegetale apare între liniile paralele  ale 

itinerariilor, atunci se măsoară distanța de la liniile itinerariului până la marginea 

asociației vegetale și se notează  pe hartă conturul și distanța. Se trece apoi la alt  
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itinerar  până ce  întreaga suprafață a ecosistemului este cartată. Observațiile care 

se fac pe itinerarii se trasează pe hartă cu linii transversale subțiri cu respectarea 

distanței și scării hărții, care, în final, vor delimita conturul real al asociațiilor 

vegetale respective. Pe hartă se vor poziționa cu un semn distinct ”X” toți arborii 

seculari a căror diametru depășește 1 m, pe cât posibil  respectând  poziția 

geografică reală din teren stabilită cu ajutorul busolei. 

 

 
  

 Pe durata utilizării metodei pe teren elevii trebuie să aibă și material 

bibliografic obligatoriu pentru determinarea speciilor vegetale: un atlas botanic și 

un determinator de plante. 
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Metoda cubului la ora de geografie - Aplicație demonstrativă la lecția 

 „Dealurile și podișurile”, la clasa a VIII-a 
1, 2

  

                    

 
 Abstract. Every teacher is looking for the appropriate techniques and methods in the process of 

teaching design in order to serve the purpose and the chosen type of lesson, to enable the 

enhancement of information and intellectual work skills training to students, that to attract the 

interest, creative curiosity and to ensure the achievement of the lesson objective. The cube 

method on geography classes is a modern group method based on problem solving, which is 

often used in lessons and students love it. 

 

 

         Şcoala modernă acordă elevului statutul de element activ. 

Elevul nu este învăţat de către profesor, ci învaţă cu efort propriu, 

cu sprijinul şi sub îndrumarea acestuia. Pentru a avea cu adevărat 

elevul în centrul activităţii instructiv- educative, profesorul 

îndeplineşte roluri mai nuanţate decât în şcoala tradiţională.  

        Voi exemplifica aplicarea acestor idei în cadrul unei teme la clasa a VIII-a, la 

disciplina Geografie, folosind o metodă didactică modernă -„cubul”. 

Tema: Dealurile şi podişurile; 

Tipul de lecţie: recapitulare, fixare şi evaluare a cunoştinţelor; 

Unitatea de învăţare: Dealurile şi podişurile; 

Motivaţia: Metodă modernă care urmăreşte un algoritm ce vizează definirea,  

caracterizarea, asocierea, argumentarea, precizarea, comparaţia atunci când se 

doreşte 

 explorarea unui subiect nou sau cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe; 

Obiectivele principale ale lecţiei: consolidarea unor capacităţi şi deprinderi 

intelectuale ale elevilor de a opera cu cunoştinţele achiziţionate; 

Obiective operaţionale: 

Cognitive: Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: 

- să definească principalii termeni geografici ; 

- să prezinte caracteristici ale unităţilor de deal şi podiş; 

- să localizeze corect principalele unităţi de relief utilizând harta 

României. 

Metodologice: Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: 

- să-şi dezvolte capacitatea de a coopera şi de a comunica; 

- să-şi organizeze grafic informaţiile descoperite. 

Atitudinale: Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: 

- să lucreze eficient în echipă; 

- să-şi asume o responsabilitate de grup şi una personală. 

 
1      

Prof. Manole Irina, Liceul Teoretic „Miron Costin”- Pașcani, E-mail: iry_iasi@yahoo.co.uk 
2 

Prof. Olenic Alina, Colegiul Național „Ştefan Cel Mare”- Hîrlău. E-mail: 

alynaolenic@yahoo.com 
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Metode şi procedee: explicaţia, observaţia, conversaţia euristică, problematizarea, 

comparaţia, lucrul cu harta, lucrul cu fişe, metoda cubului. 

Resurse materiale:  

- Harta fizică a României; 

- Atlasul geografic; 

- Fişe de lucru; 

- Tabla; 

- Markere; 

- Foi de tip flip - chart. 

Strategii: activitate pe grupe eterogene, activitate frontală, activitate individuală. 

Evaluarea : ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia ? 

a) de conţinut: răspunsurile la întrebări, rezolvarea sarcinilor; 

b) de utilizare a operaţiilor gândirii: sistematizarea informaţiilor, realizarea unei 

comparaţii între cele două forme de relief. 

 După parcurgerea etapelor pregătitoare se trece la evaluarea şi consolidarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor. Această etapă se va realiza prin aplicarea unei 

metode didactice complexe - „Cubul”. 

Lecţia propriu-zisă:  

Evocarea: 

 Profesorul va folosi metoda cubului. Elevii sunt încurajaţi să facă apel la 

cunoştinţele dobândite anterior, dar şi la cele din propria experienţă pentru 

realizarea proiectului de grup. 

 Se construieşte în prealabil un cub pe laturile căruia se scrie: Defineşte,  

Caracterizează,  Argumentează, Precizează, Compară, Asociază. 

Sarcina didactică:  
 Se împarte efectivul de elevi în 6 grupe, având grijă ca echipele să fie 

echilibrate,eterogene, fiecare grupă urmând să analizeze tema aleasă. În acest mod 

se împart sarcinile fiecărei grupe prin aruncarea cubului şi preluarea sarcinii 

corespunzatoare numărului pe care cade cubul. Fiecare grupă primeşte câte o foaie 

de flip chart, marker şi fişa cu cerinţe. Fiecare grupă va fi o faţetă a cubului şi va 

primi sarcinile specifice: 

Grupa I - Definiţi : 

-noţiunile de orogeneză, relief carstic; 

-noţiunile de depresiune golf, piemont, relief litoral, alunecare de teren. 

Grupa a II-a - Caracterizaţi: 

-Podişul Moldovei precizând : 3 caracteristici şi 2 subdiviziuni; 

- Subcarpaţii Getici precizând 2 limite şi 3 caracteristici. 

Grupa a III-a - Argumentaţi: 

- prezenţa reliefului carstic în Podişul Mehedinţi; 

-complexitatea reliefului Subcarpaţilor de Curbură; 

- afirmaţia conform căreia Podişul Dobrogei reprezintă o unitate complexă de 

relief. 

Grupa a IV-a - Precizaţi : 

-2 tipuri de relief din Podişul Dobrogei; 
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-3 resurse din Subcarpaţii de Curbură; 

-2 caracteristici ale Podişului Mehedinţi. 

Grupa a V-a - Comparaţi: 

-Relieful Dealurilor de Vest cu cel al Podişului Getic arătând 3 asemănari; 

-Relieful Subcarpaţilor Getici cu cel al Podişului Moldovei arătând 3 deosebiri. 

Grupa a VI-a - Asociaţi: 

-Depresiunile și dealurile subcarpatice din coloana A cu unităţile de relief  din 

coloana B 

 A                                                    B 

Culmea Pleşului                         Subcarpaţii Getici 

Depr. Vrancei                            Subcarpaţii Moldovei  

Depr.Tg. Jiu                              Subcarpaţii de Curbură 

 

- Subdiviziunile din coloana A cu  unităţile de relief  din coloana B 

A                                                     B  
Platforma Strehaia                   Pod. Moldovei 

Podișul.Casimcei                      Dealurile de Vest 

Podişul Bârladului                   Podișul Getic 

Dealurile Silvane                      Podișul Dobrogei 

Fiecare grupă va avea foi de desen şi markere cu ajutorul cărora elevii vor 

rezolva sarcinile de lucru. Pentru a rezolva mai uşor sarcinile de lucru elevii sunt 

încurajaţi să folosească materialele realizate (în clasă) pe parcursul predării 

capitolului „Dealurile şi podişurile României”: fişele de lucru cu unităţile de relief, 

hărţile tematice cu unităţile de relief. După expirarea timpului de lucru 

coordonatorul fiecărei echipe prezintă rezultatul muncii echipei sale. Fiecare 

echipă va afişa posterul realizat în faţa clasei. 

Pentru evaluarea activităţii fiecare echipă este încurajată să evalueze propria 

activitate, dar şi activitatea celorlalte echipe ţinând cont de următoarele criterii: 

proporţia în care s-a realizat sarcina de lucru, corectitudinea informaţiilor, 

colaborarea dintre membrii echipei (pe baza celor raportate de fiecare grupă) şi 

aspectul estetic al lucrării (al posterului). 

Concluzii. Interesul elevilor pentru lecţii creşte ori de câte ori sunt folosite 

astfel de metode. Prestanţa profesorului care le foloseşte este şi ea, în mod sigur, 

mai ridicată. Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, 

a da răspunsuri, a avea păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la 

identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă cunoştinţele noi.  

 
 

Bibliografie 
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Aplicație practică: Pământul și Universul 
 

Vizită la Planetariu Universității ”Al. I. Cuza” – Iași 
1 

 

 

 Abstract. Practical activities with students studying at the Centre of Excellence for 

Students Capable of Performance in Iasi provide them different conditions of manifestation 

towards school lessons. The main emphasis is on geographical practical applications and 

interaction. The practical application at the theme: Earth and the Universe has assumed the 

ongoing of the lectureship by a visit to the Planetarium of "Al. I. Cuza " University - Iasi, on 

which occasion the 20 participating students had the opportunity to observe and apply, 

practical-applicative, information about the Earth, Solar System and Universe, with the 

additional information of a specialized academic teacher. 

 
 

Geografie - clasa a IX-a 

Scopul: fixarea cunoștințelor pe teme despre Univers și a importanţei acestuia 

pentru procesele și fenomene determinate cosmic, care au loc la suprafaţa scoarţei 

terestre. 

Competențe:  

a) generale: ”Relaţionarea 

elementelor şi fenomenelor din 

realitate (natură şi societate) cu 

reprezentările lor cartografice, 

grafice, pe imagini satelitare 

sau modele” 

b) specifice:  

- 4.1. Citirea şi interpretarea 

informaţiei cartografice şi 

grafice; 

- 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; 

Scurtă descriere a Planetariului 

La parterul corpului A al Universității "Alexandru Ioan Cuza", în centrul 

unei săli special amenajate, se află proiectorul Zeiss instrument care poate proiecta 

în jur de 5000 de stele, adică aproximativ numărul de stele care pot fi observate de 

pe Pământ fără instrumente astronomice (lunete sau telescoape). Planetariul se află 

într-o sală circulară cu diametrul cupolei de 8 m, având capacitatea de 64 de locuri 

(foto 1).  
1 

Prof. Cazamir Florin – Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași și prof. asociat la Centrul de 

Excelență pentru Tineri Capabili de Performanță, Iași – clasa a IX-a. E-mail: 

florincazamir@yahoo.com 
 

1. Planetariu Iași 
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Instrumentul poate expune: 

nebuloase, Calea Lactee, Soarele, 

Luna, cele cinci planete vizibile cu 

ochiul liber, principalele cercuri și 

puncte de pe sfera cerească.  

 Planetariul permite vizualizarea 

sferei cerești pentru orice punct de pe 

suprafața Pământului. Modificarea 

aspectului cerului de la clipă la clipă 

este asigurată de sisteme mecanice 

care permit realizarea unei rotații 

complete în 24 ore siderale a sferei 

cerești. Se pot simula diverse mișcări și fenomene astronomice, printre care: 

mișcarea diurnă, mișcarea anuală aparentă a Soarelui, mișcările aparente ale 

planetelor, mișcarea de precesie, ocultățile unor stele de către Lună, Luna cu fazele 

ei, constelațiile zodiacale și nu numai etc.  
 Cu ajutorul unor proiectoare auxiliare se pot prezenta imagini ale sistemului 

solar văzut din exterior și simula mișcările de revoluție ale planetelor în jurul 

Soarelui precum și mișcarea sateliților în jurul planetelor. De la instalare (august 

1980) și până în prezent Planetariul a fost utilizat în scopuri didactice, o mare parte 

din orele de seminar sau laborator corespunzătoare cursului de Astronomie 

desfășurându-se în sala Planetariului. Din anul 2000 acesta este deschis tuturor 

grupurilor de vizitatori interesați de fenomenele astronomice. 

Planetariul poate fi vizitat în grupuri de maxim 60-65 de persoane, cu o 

rezervare prealabilă făcută cu 2-3 zile înainte, fiind administrat de Facultatea de 

Matematică. Durata prezentării este de aproximativ 40-45 de minute. 

 Pentru elevii Centrului de Excelență de la Iași, aplicațiile practice despre 

Univers se țin la Planetariu de la Universitatea „Al.I.Cuza”. În baza celor observate 

elevii rezolvă multe dintre problemele teoretice explicate la cursuri și pot adresa 

alte noi întrebări în cadrul formal creat de ambientul de desfășurare. 

 

Bibliografie:  
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Resources/Planetariu 

Sursa foto prof. dr. Viorel Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CEx – clasa a IX-a. Planetariu 

http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Resources/Planetariu
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Cercul de geografie – o alternativă de învățare 
1 

 

 Abstract. Extra-scholar and extracurricular activities have a particular importance in 

ensuring the achievement of transversal skills, even if they fall outside the norm of a teacher, 

funded from the budget. The geographical gathering is a concrete way that provides an 

alternative means of learning, in which students can combine business with pleasure, so they can 

develop both the practical skills and intellectual ones. Experiences, rules and operating 

procedures from a geographical gathering at Iorgu Iordan Secondary School in Tecuci, Galati 

County are presented, as well as a description of an activity carried out with students with the 

participation of students from an inclusive school. 

 

Moto: "A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o 

mulţime de cuvinte, fraze, expresii şi opinii din diferiţi autori, ci a le deschide 

calea cum să priceapă lucrurile." 

Comenius 

 

1. Aspecte conceptuale.  

Cercul de geografie  cuprinde un grup de elevi care desfăşoară, sub 

coordonarea profesorului, activităţi cu conţinut geografic, în afara orelor de curs, 

pe o perioadă îndelungată de timp (M. E. Dulamă, 2001). 

Cercul se reprezintă prin activităţi de aprofundare, dezvoltare a aptitudinilor, 

pasiunilor şi deprinderilor de muncă independentă pentru studiu şi cunoaştere, a 

interesului elevilor pentru diferite domenii ale ştiinţelor Pământului, în folosul 

celor care obţin performanţe înalte la geografie. (N. Ilinca, 2008).  

Pornind de la cele două definiţii se poate spune că cercul de geografie 

reprezintă un mijloc alternativ de învăţare, de formare de competenţe prin jocuri 

didactice, filme educative, sesiuni de comunicări şi nu numai, activităţi desfăşurate 

şi iniţiate de către elevi, sub atenta coordonare a unui cadru didactic. 

2. Organizarea cercului. 

Pentru a organiza un cerc de geografie într-o unitate de învăţământ, cadrul 

didactic trebuie să ţină seama de anumite aspecte, înainte de a trece la etapa 

propriu-zisă de constituire a cercului. Dacă şcoala nu este dotată cu un laborator de 

geografie sau nu dispune de materialele constituirii unui astfel de laborator, 

profesorul trebuie să găsească o sală de clasă sau un laborator cu un minimum de 

logistică necesară (laptop, videoproiector, planşe didactice, etc.) unde să desfăşoare 

lunar întâlnirile din cadrul cercului. 

 Etapele de constituire ale unui cerc pot fi varia în funcţie de creativitatea 

cadrului didactic. 

 
1 

Prof. Stănilă Cristian – director adjunct la Şcoala Gimnazială “Iorgu Iordan” Tecuci.  

E-mail: cristian_stanila_1986@yahoo.com 
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Principalele etape care trebuie realizate pentru ca unitatea de învăţământ să 

aibă un cerc de geografie funcţional sunt:  

 denumirea – aceasta poate fi aleasă de profesorul coordonator  

împreună cu membrii cercului şi poate fi numele unui ilustru geograf, 

un acronim etc.;  

 scopul – încă de la început profesorul trebuie să precizeze scopul 

constituirii cercului, ceea ce se încearcă a se urmări prin activitatea 

din cadrul acestuia; 

 obiectivele vizate – obiectivele cercului trebuie formulate clar şi 

concis. De preferat să nu se facă abuz de aceste obiective, o listă mai 

scurtă cu obiective mai puţine dar clare, cu siguranţă va duce la 

finalităţile dorite în mai mare măsură decât o abundenţă de obiective 

care nu pot fi atinse pe parcursul desfăşurării cercului. 

 regulamentul – ca orice formă de organizare şi cercul de geografie 

trebuie să dispună de un regulament cu reguli clare prin care elevii să 

ştie cum pot să adere la acest cerc, cum pot fi excluşi din acest cerc, 

care sunt drepturile şi îndatoririle. 

 tematica activităţilor – activităţile se pot desfăşura lunar sau ori ori de 

câte ori este cazul. Trebuie precizată durata activităţii, obiectivele, 

responsabilii de activitate, concluziile şi mediatizarea. 

 selectarea  membrilor cercului – pentru o activitate eficientă a 

cercului se recomandă ca acesta să fie format din 15 până la maxim 25 

de elevi, fiecare cu sarcini precise, împărţiţi în echipe de lucru. Din 

rândul acestora se poate alege prin vot secret şi preşedintele cercului, 

cadrul didactic având doar rolul de îndrumător/formator. Este de 

preferat ca preşedintele să aibă abilităţi de comunicare, lucru în 

echipă, creativitate, etc. Dacă sunt prea mulţi elevi care doresc să fie 

membri se poate aplica un chestionar de selecţie prin care aceştia să 

îşi exprime dorinţa de a participa la cerc. 

 finalităţile cercului – la sfârşitul perioadei de desfăşurare a cercului 

(sfârşit de semestru, an şcolar), membrii trebuie să acumuleze un 

bagaj de cunoştinţe, să înţeleagă anumite concepte, să-şi formeze 

anumite deprinderi. 

3. Studiu de caz: Cercul de geografie  “Simion Mehedinţi” 

Sub aceste considerente a luat fiinţă în data de 5 octombrie 2012 şi Cercul de 

geografie “Simion Mehedinţi” de la Şcoala Gimnazială “Iorgu Iordan” Tecuci. 

 Înfiinţarea acestui cerc a fost necesară  pentru dezvoltarea aptitudinilor, 

priceperilor şi deprinderilor elevilor. El răspunde nevoilor şi dorinţelor elevilor de 

a petrece timpul lor liber, de a gândi şi a se exprima liber. Activităţile cercului 

urmăresc implicarea activă a elevilor, aceştia făcând observaţii şi măsurători  în 

orizontul local.  

Scopul cercului a fost acela ca în cadrul său elevii noştri să realizeze 

legătura strânsă dintre curriculum-ul la nivel naţional şi cunoştinţele necesare 

pentru o geografie care să îi ajute în activităţile cotidiene din viaţă.  
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Principalele obiective pe care ni le-am propus au fost ca elevii să utilizeze 

corect modalităţile de orientare (punctele cardinale), să folosească corect hărţile şi 

alte reprezentări geografice, instrumente şi tehnologii pentru a achiziţiona, procesa 

şi transmite informaţia, să analizeze caracteristicile fizico-geografice ale 

orizontului local, să dezvolte capacităţile de documentare şi comunicare, să 

participe la concursuri şi să organizeze concursuri pe teme geografice şi în final să 

realizeze o revistă cu temă geografică (Orizont Geografic).  

Tematica cercului a fost variată de la vizionare de filme documentare, 

concursuri de mulaje ale unor vulcani, excursii, seri distractive de geografie, 

măsurători meteo şi hidrologice, activităţi ecologice, dezbateri diverse, etc. 

La sfârşitul anului şcolar, elevii 

au ajuns  să înţeleagă o problematică 

diversă şi complexă şi să conceapă 

dezbateri cu privire la teme referitoare la 

mediul înconjurător, spaţiu geografic, 

dezastre naturale, elemente de geografie 

fizică şi umană, fotografia geografică. 

De apreciat este faptul că prin pregătirea 

suplimentară realizată în cadrul cercului 

de geografie, doi elevi ai clasei a V-a, 

Preda Irina şi Trifan Liviu au obţinut 

menţiuni la etapa judeţeană a 

Concursului Naţional “Terra” cu 87, 

respectiv 85 puncte. De asemenea, 

lunar, membrii cercului au realizat 

buletinul informativ “Orizont 

Geografic” (vezi fig. 1) în care au inclus 

creaţii proprii, perle ale elevilor, lecturi 

geografice, rebusuri, etc.   

                Fig. 1. Coperta buletinului informativ   “Orizont Geografic”, nr. 1, oct. 2012 

4. Exemplu de activitate: “Ziua mondială a dezastrelor naturale – Totul 

despre vulcani” 

Data: 12 octombrie 2012 

Obiective: 

 Conştientizarea efectelor devastatoare ale erupţiilor vulcanice asupra 

oamenilor şi aşezărilor; 

 Identificarea principalelor elemente componente ale aparatului vulcanic; 

o Desfăşurarea activităţii: 
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 Lecţie interactivă despre vulcani 

(denumirea, formarea, elemente 

componente, manifestarea activităţii 

vulcanice); 

 Prezentarea celor mai impresionanţi 

vulcani de pe Glob;                       

                  

 

                 
Fig.2. 
Simularea unei 

erupţii 

vulcanice 

 

 Vizionarea filmului documentar 

“Supervulcani”; 

 Simularea unei erupţii vulcanice; 

Invitaţi: Elevi de la Şcoala specială “Constantin Păunescu” Tecuci. 

 

5. Concluzii: 

Putem spune că cercul de geografie reprezintă un mijloc alternativ de 

învăţare, în care elevii pot îmbina utilul cu plăcutul, îşi pot dezvolta atat 

abilităţile practice cât şi cele de natură intelectuală. Cercurile sunt o necesitate 

pentru formarea elevilor şi depind în mare măsură de dăruirea profesorului, de 

pasiunea sa şi ataşamentul faţă de elevi, deoarece după cum bine se ştie, acestea 

reprezintă activităţi extracurriculare care se desfăşoară în afara normei didactice 

de 18 ore, nefiind remunerate. 
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Dulamă, Maria Eliza,( 2008) Elemente de didactică, Editura Clusium, Cluj-Napoca. 

Ilinca, N., (2008), Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 111 - 
 

 

Proiectul județean „Europa în imagini” –

ediția I, Iași 
1 

 

Citind următorul poem care tratează ideea de a 

începe, mi-am imaginat … că se poate! 
„ Când nu e nimic de făcut,  începe 

Nu te uita la un lucru, începe-l. 

Nu îţi închipui că e prea greu, începe-l. 

Nu îl lăsa pe mâine, începe-l. 

Nu căuta pe altcineva care să-l facă, începe-l. 

Nu te preface că trebuie să te mai gândeşti, începe-l. 

Nu începe fără tragere de inimă, pune tot ce poți, 

Adună în acest început.” (autor necunoscut) 

     Şi după ce, împreună cu ai mei colaboratori 

am adunat în „acest început”,  am considerat că 

prezentarea proiectului este oportună, meritând 

să intre în atenţia tuturor.  Liceul Teoretic „Al. I. 

Cuza”  a derulat în anul şcolar 2012-2013 un proiect judeţean de parteneriat 

educațional cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Palatul Copiilor din Iaşi, proiect 

denumit „Europa în imagini”. 

  Desfăşurat în perioada 26 noiembrie 2012 - 11 mai 2013, iniţiat şi coordonat 

de către profesor Lobodan Anca-Petronela împreună cu o echipă entuziastă,  

proiectul a fost realizat cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea unei abordări 

interdisciplinare şi de a-i sensibiliza prin creşterea motivaţiei lor pentru 

cunoaşterea, păstrarea şi promovarea valorilor naturale şi culturale europene. 

 Startul primei ediţii a fost dat imediat după aprobarea  proiectului, prin acţiuni 

de popularizare : site-ul concursului - www.europainimagini.tk , e-mail-uri, afişe.  

Apoi, am aşteptat cu mare  nerăbdare cunoaşterea participanţilor la concurs pentru 

că, în curând,  au început  înscrierile :  

- Colegiul Tehnic „Ioan.C.Ștefănescu” , profesor coordonator  Botoşîneanu 

Ionela Cristina; 

- Şcoala gimnazială  „Ion Ghica”  , profesori coordonatori  Ionescu Mihaela, 

Irina Duca şi Papaghiuc Vasile (geografie); 

- Şcoala „Ștefan Bârsănescu”, profesor coordonator Cucuteanu Ștefania 

(geografie); Şcoala „Petru Poni”, profesor coordonator Pavel 

Mihaela (geografie); 

- Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” - profesori coordonatori  

Acatrinei Elena, Vâlcu Valeriu și Lungu Marcel (geografie), Butnariu Alina-

Elena; 

- Colegiul Național „Mihai Eminescu” , profesori coordonatori : Grindei Luiza şi 

Negrea-Văcărița Margareta, Acatrinei Elena, Șerban Rica (geografie); 

- Şcoala gimnazială Glodenii Gândului, profesor coordonator  Simion Cristina ; 

 
1 

Prof. Lobodan Anca - Petronela - Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, Str. Ion Creangă, nr.37.  

E-mail: dalobodan@gmail.com 
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- Liceul Tehnologic „Petre P.Carp” Ţibănesti, profesor coordonator  Bosac 

Alina-Narcisa; 

- Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, profesori coordonatori  

Elefteriu Crina şi Marcu Carmen-Silvia (geografie); 

- Colegiul Naţional „Garabet Ibrăleanu”, profesor coordonator Năsturaş 

Diana (geografie); 

- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, profesori-coordonatori:  Potoroacă 

Luiza, Costin Cătălina, Roman Gianina, Lobodan Anca-Petronela (geografie), 

Andrei Cătălina, Acatrinei Delia, Ceobanu Carmen, Lupu Simona, Chiruță 

Sebastian.    

  În luna februarie 2013, echipele participante au aflat (în urma tragerii la sorţi), 

ce ţară vor reprezenta în concurs. Cu toţii au pornit la drum … prin Europa: 

Estonia, Moldova, Austria, Cehia, Monaco, România, Serbia, Finlanda, Islanda, 

San Marino, Bulgaria, Elveţia, Andorra, Cipru, Italia, Portugalia, Rusia, Croaţia, 

Danemarca, Regatul Unit, Letonia, Slovacia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Slovenia, 

Luxemburg, Norvegia. Pregătirea a presupus mai multe etape: documentare 

ştiinţifică, design digital, creaţie vestimentară, artă culinară şi cu siguranţă, multe 

repetiţii. Echipele participante s-au pregătit intens vreme de două luni pentru 

următoarele secţiuni :  

- secţiunea postere intitulată „Cunoaşte Europa!” a constat într-o expoziţie-

concurs  dedicată „Zilei Europei” (9 mai), aceasta fiind organizată la Palatul 

Copiilor din Iaşi. Tematica posterelor a fost diversă: peisaje naturale, oraşe, 

patrimoniul UNESCO, costume populare, tradiţii, obiceiuri, drapel/ simboluri, 

monumente istorice, personalităţi marcante din domeniile istorie, politică, 

ştiinţe, cultural-artistic, sportiv, literatură; 

- secţiunea power-point „Europa - imagini, muzică şi simboluri” a fost un 

concurs interactiv ce a constat într-o prezentare power-point, însoţită de  expo-

standuri cu panouri publicitare, desene, fotografii, afişe, pliante, broşuri, drapele, 

muzică, vestimentaţie, toate specifice ţărilor Europei. Cu siguranţă a fost un 

schimb de experienţă de neuitat pentru toţi participanţii. Aceștia au adus 

informaţii şi curiozităţi din diverse domenii, îndeosebi  despre istoria şi 

geografia ţărilor europene  şi le-au prezentat într-o manieră interactivă. De altfel, 

toată prezentarea a fost însoţită de imagini şi melodii sugestive, care au dat un 

aer mai puţin formal prezentării,  păstrând totodată o ţinută serioasă şi 

profesionistă. 

 În ultimă instanţă, cred că unul dintre cele mai mari atuuri ale proiectului 

este faptul că … a început. Sigur că fiecare participant a adăugat propriei 

experienţe, încă una, care să conteze în dezvoltarea profesională şi personală. 

 În plus, crearea unui site a asigurat proiectului o mare deschidere, putând  fi 

vizualizat de  către persoane din toată lumea. Deloc lipsit de interes este şi faptul 

că, în dimineaţa zilei de 11 mai 2013, la Radio Iaşi a fost difuzat un interviu 

referitor la desfăşurarea secţiunii power-point  „Europa - imagini, muzică şi 

simboluri”, dedicată „Zilei Europei ”. Rezultatele au fost postate pe site-ul 

concursului şi pe site-ul şcolii: www.alicuzaiasi.ro/ www.europainimagini.tk.  

http://www.alicuzaiasi.ro/
http://www.europainimagini.tk/
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Foto 1-2. Aspecte din concurs 

 

 Câteva date tehnice ale proiectului : 

- Categorii de vârstă : clasele V-VII și clasele IX-XI; 

- Beneficiari : peste 150 de elevi şi peste 50 de cadre didactice de la unităţile 

de  învăţământ din  judeţul Iaşi, interesaţi de tematica proiectului şi de o abordare 

inter/transcurriculară a acestuia, părinţii, comunitatea locală; 

- Obiective: Încurajarea elevilor de a participa la promovarea valorilor 

culturale europene, implicarea elevilor şi a profesorilor în activitatea de 

documentare, culegere şi studiere a informaţiilor din domenii diverse (istorie, 

geografie, artă, literatură etc.), încurajarea elevilor de a lucra în echipe şi 

stimularea creativităţii acestora, perfecţionarea activităţii didactice prin 

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, ca extensie a demersului educativ. 

- Rezultatele aşteptate: îmbogăţirea experienţelor de învăţare, realizarea 

comunicării şi colaborării optime între părţile implicate, sporirea interesului 

părinţilor pentru acest gen de activităţi și creşterea numărului de solicitanţi,  

creşterea capacităţii cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să 

motiveze părinţii și copiii, prin însuşirea unor metode noi de stimulare şi 

dezvoltare a potenţialului copiilor. 

- Mulţumiri speciale pentru sprijinul acordat permanent, pentru îndrumările 

oferite şi pentru ocazia de a împărtăşi aceste informaţii, aduc următorilor 

colegi şi prieteni:  

- Inspector de specialitate - prof. dr. Mihaela Lesenciuc;  

- Inspector pentru proiecte educaţionale - prof. Alla Apopei; 

- Director Palatul Copiilor - prof. Constantin Şerban; 

- Director al Liceului Teoretic „Al.I.Cuza” - prof. Alexandru Guţă;  

- Director adjunct - prof. Ariadna - Cristina Maximiuc;  

- prof. Dana Ungureanu, prof. Constantin Gheorghiţă, prof. Delia Acatrinei, 

prof. Gabriela Iancu, prof. Viorel Paraschiv și elevului Leonte George, 

creatorul şi administratorul site-ului. 
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Foto 3-6. Aspecte din concurs 
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Activitate educativă: ”Apa – sursa vieții” 
 1, 2 

                                   

 Abstract: Assuming that water is cosmic matter without which there can be no life and 

given that we are in the decade of "Water for Life" (2005-2015), on World Water Day we 

coordinated an educational activity organized in partnership with local authorities. School has 

the role to educate students so that they get to know as much information about water and to 

protect it. School has the duty to act in the direction of acquiring by students scientific 

knowledge about nature that will determine the formation of causal thinking, the development of 

observation, the formation of active skills and abilities as well as their emotional development, 

aspects targeted by our project. 

 

Activitatea educativă cu tema "Apa –sursa vieţii" s-a desfăşurat pe data de 

22 martie 2013, în cabinetul de Geografie al Liceului Tehnologic "Petru Rareş" Tg. 

Frumos. Beneficiarii acestei activităţi realizată în parteneriat cu Primăria oraşului 

Târgu Frumos au fost elevii claselor IX-XII ai unităţii noastre şcolare. În realizarea 

activităţii s-au implicat activ elevi ai claselor a X-a C, E, a XI-a A şi a XII-a D, 

coordonaţi de profesorii de geografie ai liceului. 

Activitatea a avut ca scop valorificarea potenţialului creator al elevilor, 

dezvoltarea atitudinilor şi a unui comportament responsabil faţă de mediu şi în 

special faţă de apă. 

Principalele obiective ale activităţii au fost:  

- să argumenteze importanţa apei pentru menţinerea vieţii pe Terra; 

- să identifice sursele de poluare a apelor oceanice, subterane, de suprafaţă, pe 

baza unei prezentări power-point; 

- să propună unele modalităţi de diminuare a efectelor poluării apelor de 

suprafaţă şi a apelor subterane; 

- să-şi dezvolte conştiinţa ecologică, simţul responsabilităţii pentru păstrarea 

şi ameliorarea mediului. 

În realizarea activităţii s-au utilizat analiza, sinteza, jocul, descrierea, 

dialogul, lucrul în grup, ca şi strategii didactice.  

Resurse materiale  foslosite au  incluse atât cele informaţionale  (cărţi, 

reviste, pliante, ilustraţii, fotografii) cât şi cele audio-video (CD-uri, computer, 

aparat foto, retroproiector). 

Activitatea s-a desfăşurat pe durata a 2 ore şi a cuprins patru etape: 

prezentarea obiectivelor activităţii educative “Apa - sursa vieţii”, desfăşurată sub 

egida ”Ziua Mondială a Apei”.  Etapele derulării proiectului au fost următoarele: 

1. reprezintă o modalitate pentru elevi  de a-şi manifesta interesul faţă de 

importanţa apei pe Glob; 

2. vizionări de filme pe tema “Apa-sursa vieţii”; 
1 

Prof. Manole Irina – Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos, Jud. Iași. E-mail: 

iry_iasi@yahoo.co.uk 
2 

Prof. dr. Albăstroiu Simona - Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos, Jud. Iași.  
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3. comunicări de referate şi prezentări power-point pe tema apei de către elevii 

claselor a XI-a A şi  a XII-a D; 

4. prezentări de postere, desene şi pliante realizate de elevii ai claselor a X-a C, E 

şi a XII-a D (foto 1). 

 

   

Foto 1-2. Aspecte din timpul desfășurării proiectului 

Evaluare activităţii a avut în vedere dezbateri pe tema materialelor 

prezentate de elevi; analizarea şi comentarea activităţii împreună cu participanţii;  

precum şi premierea cu diplome elevilor care s-au implicat activ (foto 2).  

Activitatea a fost mediatizată prin realizarea unei expoziţii de postere şi 

fotografii în cabinetul de geografie şi pe holurile şcolii şi publicarea unui articol 

realizat de elevi în revista şcolii, la care se adaugă și articolul de față. 

 Concluzii. Activitatea propusă şi-a atins obiectivele, iar numărul 

considerabil de elevi implicaţi în realizarea acţiunii ne-a demonstrat că aceştia sunt 

conştienţi de importanţa apei pentru întreaga omenire şi de rolul pe care îl are 

fiecare om în protejarea apei. Suntem convinse că majoritatea elevilor participanţi 

vor disemina informaţia acumulată la această activitate în mediul familial, în 

comunităţile din care provin şi vor deveni pe viitor exemple de bună practică în 

ceea ce priveşte conservarea şi protecţia apei şi a mediului în general.          
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Geografia și ”școala altfel!”: jurnal de călătorie 
1 

 

 Abstract. In public education in Romania, the last week before spring break is dedicated 

to extra-scholar and extracurricular school activities. Launched in the 2011-2012 school year 

and called "A different school" it has enjoyed a real success by all, organizers, students and 

parents and it demonstrated an opening to those NGOs whose activity is youth education. 

Unfortunately the school offers for these projects are dependent on the resources of the parents, 

of students which are decisive in the development and completion of the activities. In the 2012-

2013 school year this week was held under the slogan: "Know more, be better." There are 

presented some activities of school collectives that thought their experience in organizing and 

conducting such projects and programs deserve to be known. 

 

O  săptămână plină de activităţi extracurriculare ”Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” nu se putea încheie altfel la Şcoala Gimnazială “Iorgu Iordan” din 

Tecuci, decât printr-o  excursie. În ziua de vineri, 5 aprilie, la ora 07:00 aleea din 

faţa şcolii devenise aglomerată de cei 35 de elevi şi profesorii însoţitori (Stănilă 

Cristian, Parascan Valentina şi Matei Dragomir Dumitra) care aşteptau îmbarcarea 

în autocarul cu care urmau să străbată sute de kilometri pentru a descoperi peisajele 

minunate ale ţării noastre. 

După un scurt periplu prin Câmpia Română, ajungem în sfârşit la primul 

obiectiv turistic, Curtea domnească din Târgovişte, un complex de fortificaţii de pe 

vremea când localitatea îndeplinea rolul de capitală a Ţării Româneşti. 

Monumentul emblematic al oraşului şi al ansamblului de fortificaţii îl reprezintă 

Turnul Chindiei, construit de Vlad Ţepeş, un turn impozant de 27 metri înălţime şi 

9 metri în diametru. Urcăm anevoios scările interioare, care parcă nu se mai 

terminau, şi ne bucurăm de tabloul uimitor ce ni se înfăţişează (minunata panoramă 

a oraşului). Lăsăm aparatele foto să captureze imagini ce vor constitui amintiri de 

neuitat şi coborâm, spre a ne îndrepta către următorul obiectiv. 

A doua oprire reprezintă un loc încărcat de istorie, religie şi legendă. 

Mănăstirea Curtea de Argeş din oraşul omonim, ctitorie a domnitorului Neagoe 

Basarab, care conform legendei meşterul Manole şi-a zidit soţia pentru ca zidurile 

construcţiei să nu se mai dărâme. 

Este o mănăstire impresionantă care adăposteşte mormintele regelui Carol I 

şi a reginei Elisabeta, Ferdinand şi Maria, precum şi a regelui Carol al II-lea. 

Deşi vremea a fost uşor neprielnică până la Căciulata, la unitatea de cazare, 

aceasta a fost compensată de  bucuria copiilor de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi a 

admira peisaje de neuitat. A doua zi de excursie, după un pelerinaj pe la 

mănăstirile vâlcene (Mănăstirea dintr-un lemn, Bistriţa, Hurezi), o vizită la cel mai 

mare centru de ceramică din ţară, Horezu,  poposim apoi și la Peştera Muierilor. 

 
Prof. Cristian Stănilă – director-adjunct, Școala gimnazială ”Iorgu Iordan”, Tecuci. E-mail: 

cristian_stanila_1986@yahoo.com 
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Una din cele mai 

frumoase şi spectaculoase 

peşteri din ţară, cu o istorie 

bogată şi cu multiple 

concreţiuni calcaroase 

sculptate de apă: “Domul 

mic”, “Orga”, stalactite, 

stalagmite, coloane, draperii, 

“Cascada împietrită” etc. Cea 

de-a doua zi s-a încheiat cu 

vizita Mănăstirii Cozia aflată 

la 2 km de locul de cazare, 

mănăstire care adăposteşte 

mormântul ctitorului său, 

Mircea cel Bătrân. 

Cu bagajele făcute, elevii aşteaptă cuminţi ultima zi de excursie. Plecăm de 

la Căciulata şi ne îndreptăm spre Valea Prahovei. După vizitarea “Castelului Bran” 

şi a “Castelului Groazei”, ne oprim la somptuosul castel “Peleş” de la Sinaia, 

reşedinţa de vară a regelui Carol I (foto 1). În imediata apropiere a castelului 

vizităm şi mănăstirea Sinaia, după care ne îndreptăm spre Tecuci.  

Ajungem acasă obosiţi după acest drum lung, însă bucuroşi că am descoperit 

lucruri noi, că am vizitat locuri noi şi gândindu-ne deja la următoarea excursie. 

Excursiile şcolare, ca mijloc de învăţământ, contribuie la educarea elevului, la 

lărgirea orizontului cultural-ştiinţific, la atingerea competențelor transversale, prin  

formarea unor deprinderi practice şi, de ce nu, la dezvoltarea gândirii critice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1- Castelul ”Peleș”, Sinaia 
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Proiectul Comenius - multilateral (2011-1013) 

„Teatrul și drama - vectori ai învățării culturale, dinamice și lingvistice” 
1
 

 

 
 Résumé. Les projets multilatéraux Comenius offrent des possibilités de collaboration 

européenne pour les élèves  et les enseignants des écoles roumaines. On présente une réunion de 

projet qui a eu lieu à l’école Freie Schule Evanghelische Lörrach, située dans le Land du Baden-

Württemberg. Des élèves et des enseignants du Collège Technique de Voies Ferrées „Unirea” 

Pașcani ont pris part à cette réunion.En Novembre 2012 il y a eu lieu la troisième réunion du 

projet multilatéral Comenius,  dans le cadre du partenariat scolaire intitulé „Théâtre et Drama, 

vecteurs d’un apprentissage culturel, linguistique et dynamique”. Des partenaires venus de 6 

pays européennes y ont participé.  Tout au long du projet, pendant les matins, les élèves des pays 

partenaires ont assisté aux cours avec leurs collègues allemands et, pendant les après-midi, ils 

ont été impliqués dans le projet. Les élèves allemands ont partagé aux collègues des pays 

partenaires des renseignements sur eux-mêmes et sur  leur système d'éducation. Les élèves 

roumains ont été logés dans des familles où, au moins l’un des parents a eu la nationalité 

roumaine. 

                                                                  

                                                                              

  În perioada 13-16 noiembrie 2012 s-a desfăşurat în Germania cea de-a treia 

reuniune de proiect multilateral Comenius din cadrul parteneriatului şcolar 

„Théâtre et Drama, vecteurs d’un apprentissage culturel, linguistique et 

dynamique’’, la care au participat parteneri din 6 ţări europene. Echipa română 

care s-a deplasat în localitatea Lörrach,  a fost formată din 2 elevi şi 6 profesori de 

la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Paşcani.           

   Districtul german Lörrach,  Landul  Baden-Württemberg este unul din cele 

11 în care se găseşte zona împădurită a Munților Pădurea Neagră. Din aceşti munţi 

porneşte al doilea fluviu al Europei: Dunărea. Ştiind că Dunărea este singurul 

fluviu european ce curge de la vest la est, noi am pornit în amonte. 

 Contrasensul început în ziua de 11 noiembrie s-a finalizat în după-amiaza 

zilei de 13 noiembrie când am ajuns la Freie Evanghelische Schule Lörrach. Situat 

atât aproape de frontiera franceză, cât şi de cea elveţiană, oraşul Lörrach este 

capitala districtuală. În acest orăşel din sud-vestul Germaniei, din valea Wiese 

(afluent al Rinului), am înţeles că graniţele pot fi depăşite la propriu. Asemenea 

nervurilor unei frunze, şosele europene leagă acest oraş de alte oraşe importante ale 

unor state vecine. Mergând spre sudul Europei, la jumătate de oră de Lorrach se 

ajunge în Basel, unul dintre oraşele importante ale Elveţiei (în zece minute se 

ajunge la graniţa elveţiană). Tot la jumătate de oră pe drumurile landului Baden, 

dar spre vestul Europei, se ajunge în Franţa (într-o oră eşti la euro-aeroportul 

francez Mulhouse). Atunci când nu e ceaţă, oraşul Lörrach îţi demonstrează că 

delimitările statale sunt doar mentale. Este locul unde limitările geografice nu sunt 

vizuale: poţi să vezi cu proprii ochi două ţări şi nici una să nu fie cea în care te afli. 

Doar harta îţi poate aminti că trebuie să faci switch între limbile vorbite. 

 
 
1  

Prof. Marcu Carmen - Silvia - Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, județul Iași. 

E-mail: kleo102003@yahoo.com 
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Freie Evanghelische Schule (FES) este o școală privată complet acreditată. Situată 

în sud-vestul oraşului Lörrach, şcoala are aproximativ 1.300 de elevi. Oferta ei 

educaţională include toate formele de învăţământ preuniversitar specifice 

sistemului german, precum şi o şcoală profesională (GMT - proiectare tehnologii 

mass-media). 

          Echipa română de proiect ce s-a deplasat în Germania a fost formată din 

domnişoara Anicolaesei Alexandra (profesor de Limba franceză şi de Limba 

engleză), doamna Bucătaru Iulia (profesor de Limba şi literatura română şi de 

Limba engleză), doamna Centea Liliana (directorul colegiului), profesor Coşniţă 

Emilia-Felicia (manager de proiect), doamna Hărăţu Mihaela (profesor de Limba 

şi literatura franceză), doamna Marcu Carmen-Silvia (profesor de Limba franceză 

şi de Geografie). Elevii Costea Adrian-Mihai şi Năcuţă Diana au completat echipa 

de lucru  (ambii, elevi ai clasei a VI-a). 

          Prima zi de proiect a debutat cu întâlnirea partenerilor la FES (Şcoala 

Evanghelică Gratuită), şcoală unde rigoarea germană s-a remarcat atât în forma de 

ierarhizare, cât şi de 

implementare a etapelor 

educative. Această şcoală 

evanghelică ne-a demonstrat 

totodată că o pregătire temeinică 

şi complexă a elevului nu poate fi 

lipsită nicidecum de componenta 

ei religioasă, cel puţin la nivel 

informativ şi cultural. A fost 

momentul când elevii din ţările 

partenere şi-au cunoscut colegii 

germani cu care au participat la 

ore în toate zilele întâlnirilor de 

lucru. Ziua următoare a debutat cu o uvertură muzicală pe care elevii şcolii 

germane ne-au dedicat-o. Wellcome-ul oficial a adus în faţa participanţilor pe 

rectorul M.Wolfgang Zschämisch şi pe reprezentanta primăriei oraşului Lörrach, 

doamna Krausel. Un alt program muzical al corului şcolii a făcut tranziţia către 

următorul moment când doamna Brigitte Sallaberry, coordonatorul de proiect, a 

reamintit etapele deja parcurse ale proiectului, dar şi cele pe care urmează să le 

realizăm.   

          Programul a continuat cu Călătoria clişeelor europene. A fost ocazia când 

elevii ţărilor participante şi-au etalat, într-un mod comic, clişeele naţionale. Elevii 

echipei române au pus în evidenţă elemente definitorii ale românilor şi României 

precum: „Sfinxul”, „Vulcanii noroioşi”, Nadia Comăneci, Dracula,  „Cimitirul 

Vesel”, Delta Dunării, albastrul de Voroneţ, „Coloana Infinitului” a lui Brâncuşi, 

încondeierea ouălor, „Târgul de Fete” de pe Muntele Găina, ghicitoarele, măştile 

de Crăciun. Dimineaţa a fost încheiată cu o vizită a campusului şcolar. Cele şapte 

corpuri de şcoală ne-au confirmat faptul că profesorii de la FES nu pot să se plângă 

de nealocarea unui buget suficient pentru educaţie. Celor peste 1300 de elevi ai 
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şcolii li se oferă o educaţie 

echitabilă chiar dacă sunt copii 

dezavantajaţi de background-ul 

social, dar cu merite personale. 

După-amiaza a fost rezervată unor 

sesiuni de lucru. Coordonatorul 

proiectului, doamna Brigitte 

Sallaberry a felicitat echipa 

română pentru realizarea rool-up-

ului Comenius şi a celor două 

booklet-uri. Dna Coşniţă Emilia-

Felicia a oferit informaţii despre 

conţinutul celor două publicaţii. 

Prima este dedicată piesei de teatru şi conţine atât paşii folosiţi în realizarea 

acesteia, cât şi traducerea în limba franceză a piesei „Chiriţa în provincie” de 

Vasile Alecsandri. A doua publicaţie este dedicată realizării dramei „O zi din viaţa 

unui elev”. Ea conţine chestionarele destinate elevilor ce au condus la  evaluarea 

lor, paşii ce vor fi utilizaţi pentru a interpreta sceneta „O zi din viaţa unui elev”, 

modul în care elevii de gimnaziu ai şcolii noastre au propus realizarea ei. Unii şi-au 

descris rutina zilnică în scurte povestiri, alţii au creat desene partajate cu 

momentele importante ale unei zile şcolare, alţii au folosit decupaje şi explicaţii în 

limba engleză/franceză ce surprind fazele acţiunilor cotidiene. 

  În continuare s-a discutat despre materialele pe care le-am depus pe 

platforma de lucru a proiectului Comenius, dar şi despre spaţiul pe care îl avem la 

dispoziţie în DropBox. Pentru că spaţiul aferent (2 GB) a fost depăşit, Jeanne-Lise 

Audéoud, coordonatorul echipei germane şi gazda noastră a solicitat adresele de 

 e-mail ale noilor membri implicaţi în derularea proiectului. Acest demers a condus 

la lărgirea spaţiului de lucru la 8 GB.  

 Coordonatorul francez, doamna Brigitte Sallaberry împreună cu colegii 

francezi au prezentat instrumente de evaluare, EEPEE şi MICE. Evaluarea se 

realizează atât la nivelul parteneriatului proiectului, al unităţilor şcolare partenere, 

cât şi al profesorilor şi al elevilor implicaţi. Colegii francezi au iniţiat un blog al 

proiectului: http://comeniusmallarme.canalblog.com. Acesta va fi administrat în 

comun de către parteneri, fiecare putând să contribuie la dezvoltarea blog-ului. 

           Doamna Elisabete Figueira, coordonatorul echipei portugheze a prezentat 

filme ale elevilor cu fragmente realizate în cadrul orelor de la disciplina opţională 

Teatru.  Filmele au fost exemple pentru sceneta „O zi din viaţa unui elev” pe care 

va trebui să o prezentăm la întâlnirea de lucru din Portugalia. Un alt exemplu de 

practică teatrală extrem de concludent oferit de echipa portugheză a fost filmul „Je 

me souviens” de Georges Perec în care elevii şcolii din Évora au performat ca nişte 

adevăraţi profesionişti. 

 Dimineaţa zilei următoare a fost dedicată atelierului de teatru cu compania 

Tempus Fugit. Tema a fost „Prevenirea violenţei prin teatru”. Prima parte a 

sesiunii de lucru a inclus jocuri de cunoaştere, de concentrare, de energie, de 

conştiinţă ce ne-au permis să interacţionăm, să ne exprimăm, să ne cunoaştem. În 
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partea a doua s-a continuat cu 

jocuri de grup, de ritm, de 

mimă. Demostraţiile oferite 

de trupa Tempus fugit  au fost 

modul prin care aceasta a 

ilustrat că teatrul este un 

antidot al violenţei 

elevilor.Tematica practicilor 

teatrale nu s-a axat pe violenţa 

domestică, ci pe cea care 

apare accidental în grupurile 

de elevi. 

   În partea finală a 

atelierului de teatru toţi partenerii au trebuit să se implice în realizarea unei scenete 

care să culmineze cu un moment violent. Împărţiţi în grupuri de lucru am construit 

şapte secvenţe ce conduceau la finalul agresiv. Le-am prezentat atât de la final la 

început, cât şi invers şi am identificat împreună momentul în care am fi putut 

schimba cursul evenimentelor, dar şi persoana ce ar fi putut face acest lucru. A fost 

prilejul prin care am înţeles că teatrul se face în grup şi prin el se educă experienţa 

colaborării, a grupului. 

           După-amiaza zilei de 15 noiembrie a fost petrecută în compania actorului -

ghid „Historix”, în Freiburg, oraş ce este punctul de plecare în explorarea Pădurii 

Negre. Oraşul este renumit pentru micile şuvoaie de apă ce izvorăsc în tot oraşul şi 

curg de-a lungul străzilor şi aleilor, şuvoaie numite „Bächle”. Freiburg este de 

asemenea renumit pentru catedrala sa, un exemplu minunat de artă gotică târzie. 

Acest extraordinar exemplu al stilului gotic german, cu frumoase vitralii, 

decoraţiuni şi sculpturi, este o catedrală - muzeu, loc de pelerinaj şi muzeu de artă 

sacră. Sesiunile de lucru au continuat în ziua următoare cu pregătirea viitoarei 

mobilităţi. Aceasta va avea loc în Évora şi va consta în realizarea unui minifestival. 

Doamna Elisabete Figueira, reprezentantul echipei portugheze, împreună cu d-na 

Cristina Joao au oferit amănunte importante legate de programul propus, 

organizare, alte particularităţi ale evenimentului. S-au stabilit detalii legate de 

repetiţii, durata alocată fiecărui partener, numărul de participanţi. S-a realizat 

totodată o listă cu materialele de decor pe care fiecare echipă le solicită. Discuţiile 

despre mobilitatea din Portugalia au continuat cu detalii tehnice pentru pregătirea 

participării în bune condiții. 

  Următoarea sesiune de lucru a fost o activitate - exemplu a trupei Tempus 

Fugit. Am constatat că programa şcolară germană lasă timp elevilor să participe la 

activităţi ce s-au demonstrat a fi eficace împotriva comportamentului violent. Toţi 

partenerii au urmărit cum această trupă face educaţie prin teatru. Am remarcat că 

Freie Evanghelische Schule (FES) este şcoala unde se organizează activităţi de 

educaţie alternativă prin artă şi evenimente artistice pentru elevi cu background 

diferit (inclusiv categorii dezavantajate). 

    Revenind în sala sesiunilor de lucru am centralizat „mallette 

pédagogique”, aceasta cuprinzând materialele pe care partenerii le-au realizat atât 

Freiburg 
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conform activităţilor ce se regăsesc în Formularul de Aplicaţie al proiectului 

(depus la Agenţia Naţională), cât şi în urma deciziilor luate în  sesiunile de lucru 

din cadrul mobilităţilor desfăşurate în Franţa şi Italia. Deoarece atât partenerii 

portughezi, cât şi cei români au propus logo-uri cu semnificaţia Teatru&Drama au 

fost consultaţi partenerii pentru decizia finală.  

 Doamna Elisabete Figueira a anunţat că logo-ul propus de ei va fi 

inscripţionat pe posterul festivalului, pe tricouri şi pe alte materialele de lucru. 

 D-na Coşniţă Emilia a propus ca logo-ul echipei portugheze să fie logo-ul 

festivalului din Évora, iar logo-ul echipei române să fie logo-ul proiectului 

Comenius. În acesta din urmă se văd clar două antiteze ale unor trăiri umane, două 

sentimente distincte, două expresii ale sufletului. D-na Brigitte Sallaberry a spus că 

logo-ul echipei române este mult mai internaţional şi sugerează mai bine cele două 

produse finale ale proiectului Comenius: Teatru & Drama. 

 D-na Silvia Fregnan (coordonatorul echipei italiene) a considerat că pot fi 

utilizate ambele logo-uri, dar în aspecte diferite ale activităţilor proiectului. 

   D-na Marie Florence Renaud a readus în discuţie rezultatele comparaţiei 

sistemelor educative ale ţărilor implicate în proiectul Comenius, comparaţie ce a 

fost discutată şi în mobilitatea din Italia. 

           Sistemul de învăţământ german. În 2006, în Germania s-a produs Pisa 

shock: în urma unui world-wide test al elevilor de 15 ani realizat de OECD în 

interiorul Germaniei s-a creat o ierarhizare a landurilor cu cel mai bun sistem de 

educație și cu cei mai bine pregătiți elevi. În topul celor mai bune zone de studii au 

fost două landuri, unul dintre ele fiind Baden-Wurttemberg.  

 Educaţia şcolară obligatorie începe în Germania ca şi în România la vârsta 

de 6 ani. Sistemul de învăţământ preuniversitar în Germania este axat pe trei forme 

de învăţământ: Gymnasium, Fachoberschule şi Berufsoberschule. Deciziile în ceea 

ce priveşte sistemul educativ se iau pentru fiecare land în parte, şi nu la nivel 

naţional. Sistemul de notare german cuprinde note de la 1 pentru „foarte bine” 

până la 5 pentru „insuficient”. Nivelurile de școlaritate sunt următoarele : 

- Grundschule - şcoala primară care cuprinde clasele 1 - 4;  

- Hauptschule - şcoala generală care cuprinde clasele 5 - 9, se încheie cu un 

examen de absolvire (Qualifizierter Hauptschulabschluss); 

- Realschule - şcoală cu profil specilizat care presupune absolvirea a 10 clase 

(Mittlere Reife). 

 Absolvirea cu succes a celor 10 clase poate deschide calea către admiterea în 

cadrul unui gimnaziu sau în cadrul Fachoberschule. 

 Fachoberschule  este corespondentul unei școli postliceale şi perioada de 

studiu este de 2 ani, adică clasele a 11-a şi a 12-a, care se încheie cu susţinerea 

unui examen de bacalaureat de profil tehnic sau economic (Fachabitur). 

 Gymnasium este corespondentul unui liceu şi se finalizează cu un examen 

general de bacalaureat ( Allgemeines Abitur ) la sfârşitul clasei a 12-a. Absolvirea 

clasei a 10 -a în cadrul unui gimnaziu este echivalentă cu obţinerea Mittlere Reife. 

(sursa: http://www.info-germania.com/home.html). 

              Pe toată durata zilelor de proiect elevii din ţările partenere au participat 

dimineaţa la ore de curs alături de colegii lor germani, iar după-amiaza au fost 
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implicaţi în activităţi de proiect. Elevii germani au împărtăşit colegilor din țările 

partenere informaţii despre ei, despre sistemul lor de învăţământ. Elevii români au 

fost cazaţi în familii unde cel puţin unul dintre părinţi a avut cetăţenie română. 

Astfel prietenii lor germani nu erau la primul contact cu limba română, ei 

cunoscând parţial limba noastră. Aceştia au fost deosebit de prietenoşi, dornici să 

stea de vorbă cu noi și să afle cât mai multe noutăţi despre România. 
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Stagiul național de practică 

geografică - tabăra elevilor olimpici,  

Rarău, 5 - 10 august 2013 
1, 2 

 

Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, 

Facultatea de Geografie – Geologie, 

Departamentul de Geografie, a propus 

Ministerului Educației Naționale, 

organizarea în  2013 a unor tabere 

tematice la cele două dintre stațiunile de cercetare și practică universitară din 

administrare: ”Ion Gugiuman” din Rarău (județul Suceava) și ” Simion Mehedinți” 

de la Tulnici – Vrancea, pentru elevii cu rezultate deosebite la concursurile școlare 

naționale  din acest an. În urma lansării invitației, solicitări au fost doar pentru 

stațiunea din Rarău, unde au  participat 26 de elevi, însoțiți de cadrele lor didactice 

la fel de meritorii, din 8 județe și Municipiul București. Județele participante au 

fost: Bacău, Bistrița – Năsăud, Brăila, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț  și 

Suceava. 

  

Programul a fost următorul: 

 Luni  5 august – primirea participanților. La ora 10
30 

 deplasarea pe traseul 

Câmpulung Moldovenesc – Stațiunea Rarău cu mijloace auto. Distanța de la gara 

Câmpulung până la Stațiunea Rarău (pe șoseaua modernizată) este de aproximativ 

25 km. După sosirea în stațiune participanții au fost cazați, iar la ora 16,00 s-a 

făcut o prezentare generală a Stațiunii de cercetare și practică universitară ”Ion 

Gugiuman”- Rarău (foto 2 și 8). 
1 

Lect. univ. dr. Dan Lesenciuc – Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, directorul Stațiunii de 

cercetare și practică universitară ”Ion Gugiuman” - Rarău 
2 

Lector univ. dr. Ionel Boamfă – Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie 

și Geologie 

Fig. 1- Harta turistică a zonei 

stațiunii 
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Marți 6 august – deplasare pe teren în Masivul Rarău, circuitul Pietrelor 

Doamnei, ascensiune pe Piatra mică (foto 4) și la Stânca Șoimului. Traseul este 

comunicat participanților în dimineața fiecărei zile fiind ales de coordonator în 

funcție de prognoza meteo. Sunt vizate o serie de elemente de geologie structurală, 

petrografie, geomorfologie, pedologie cu referiri asupra întregului areal montan al  

României (foto 2). La ora 18,00 în sala de conferință a stațiunii a fost  susținută o 

prelegere cu tema Relieful Masivului Giumalău – Dan Lesenciuc. 

 Miercuri 7 august – deplasare pe teren în Masivul Giumalău. Observații 

asupra substratului geologic și relația directă cu relieful. Aspecte care vizează 

procesele geomorfologice actuale, aspecte biogeografice și de utilizare a 

terenurilor. Cunoașterea ciupercilor comestibile din arealul montan al României. 

Analiza potențialului turistic natural și antropic din Masivul Giumalău. La ora 

18,00 în sala de conferință a stațiunii a fost susținută o prelegere cu tema Toponime 

din Carpații României (foto 3) – Ionel Boamfă. 

 Joi 8 august – deplasare pe teren în Masivul Rarău. Prezentarea rezervațiilor 

naturale din acest areal montan: Vf. Popii Rarăului (foto 5), Todirescu (floristică) 

și Codrul secular Slătioara. Observații asupra vegetației și faunei, fiind identificate 

pe teren plantele ocrotite carpatice: bulbucii de munte, căldărușa, omagul albastru, 

arnica de munte, clopoței de stâncă, campanule, ciucure, garofițe montane, floarea 

cucului, afinul, merișorul de munte, tătăneasă, cimbrișor, izma broaștei, ciulini, 

turtă etc. Observarea reliefului exo-carstic din zonă și vizitarea intrării în Peștera 

Liliecilor, ocrotită pentru coloniile de lilieci. La ora 18,00 în sala de conferință a 

stațiunii a fost susținută o expunere cu tema Relieful endocarstic din România – 

Dan Lesenciuc. 

 

  
 

Foto 2-3. Prezentarea stațiunii și prelegeri 

 

 Vineri 9 august – deplasare pe teren în Masivul Rarău. Observații meteo-

climatice și hidrologice. Turismul religios practicat în zona montană a Bucovinei, 

vizită la Schitul Rarău. Aspecte antropice specifice zonei (stâna din Bucovina). 

Turismul extrem din masivul Rarău (tiroliană de pe Stânca Șoimului -foto 7-, 

escaladă și rapel ). La ora 18,00 în sala de conferință a stațiunii a fost susținută o 

prelegere cu tema Parlamentul European și prezentarea studiului de geografie 

Foto 1- stațiunea 
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politică ”Democrație și comportamente electorale în România”, urmat de discuții și 

autografe pe volumele oferite de Ionel Boamfă. Seară de cântece de cabană și foc 

de tabără (foto 6). 

 

  
 

Foto 4-5. Aplicații pe teren 

 

 Sâmbătă 10 august –bilanțul activităților, înmânarea diplomelor de 

participare (foto 9), plecarea participanților. 

 Echipamentul obligatoriu necesar stagiului din Rarău a fost următorul: 

rucsac, bocanci, pelerină sau haină de ploaie, un rând de haine groase, căciulă, 

schimburi pentru hainele subțiri, pantofi sport, șlapi, un rucsac mic pentru 

deplasare pe teren. Un caiet/carnet, aparat de fotografiat (aparat de filmat), binoclu. 

 

  
 

Foto 6-7. Foc de tabără și tiroliană 

 

 Concluzii. Toți cei prezenți au considerat stagiul – tabără extrem de util, 

latura teoretică s-a putut explica și aplica pe teren, elementul cartografic a fost 

mereu în centrul atenției. Trăsăturile  specifice cadrului natural și antropic local i-

au captat pe participanți, vizita într-o stână montană bucovineană fiind de neuitat. 

Aplicațiile practice  și elementele de sport extrem asistate sau executate au adus 

nivelul de adrenalină al tuturor participanților la valori înalte. În speranța 
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deschiderii și celorlalte centre universitare, care au în patrimoniu baze de cercetare 

și practică studențească, sperăm ca în anii următori elevii merituoși pasionați de 

geografie să poată avea acces la experiențe de teren fără de care multe aspecte 

teoretice nu ar putea fi înțelese și explicate.  

 

  
 

Foto 8 – 9. Aplicație pe platforma meteo și festivitatea finală 
 
 

 

Foto: Viorel Paraschiv, 2013 
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Aplicația practică pe teren în cadrul Cercului 

pedagogic nr. 2 – filiera tehnologică – al profesorilor de geografie ieșeni din  

09 iunie 2013
 1
    

 

                  

A. ORGANIZATORI: 

1. Prof. Paraschiv Viorel ,  redactor al revistei de specialitate „Repere Geografice”   

2. Prof. Ipate Emil Dănuţ, redactor  al revistei de specialitate „Repere Geografice” 

3. Prof. Asaftei Marlena, responsabil al Cercului nr. 2 al profesorilor de geografie 

din licee tehnologice, economice şi agricole Iaşi. 

B. PARTICIPANŢI: 12 profesori de specialitate din liceele  judeţului Iaşi. 

C. TRASEUL APLICAŢIEI:  

Iaşi - Miroslava - Valea Ursului - Voineşti - Schitul Stavnic - Domniţa - Ţibana 

(Cetatea geto-dacă) – Schitul şi Dealul Cetatea Gârbeşti (467m) - Glodenii 

Gândului - Războieni - Lacul de acumulare Tungujei - Ţibăneşti (Parcul 

dendrologic „P.P. Carp”) - Conacul mareşalului Constantin Prezan de la Schinetea 

(judeţul Vaslui) şi revenire la Iaşi pe ruta  Negreşti - Rebricea – Scânteia – 

Grajduri – Dumbrava – Valea Adâncă (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Harta traseului 

 
1  

Prof. Ipate Emil Dănuţ – Liceul Tehnologic „Radu Cernătescu”, Iași.  

E-mail: lipate_emil@yahoo.com  

mailto:lipate_emil@yahoo.com
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D. PREZENTAREA OBIECTIVELOR APLICAŢIEI (REZUMAT) 

I. ARII PROTEJATE ŞI MONUMENTE: 

a. Cartierul Galata include pe versantul său estic  un parc al Academiei Române, 

unde se află şi statuia eroilor din primul război mondial (realizată după proiectul 

lui Henri Coandă). Zona de versant este prevăzută cu un sistem de canale de 

scurgere pentru a evita alunecările de teren. 
b. Mănăstirea Galata a fost construită între 1582-1591 de domnitorul Petru 

Şchiopu, care a iniţiat oronimul de mai sus. La intrarea în biserica mănăstirii se 

găseşte un tei având vârsta de peste 312 ani, iar biserica prezintă o intrare secretă 

prin zid, până deasupra altarului, unde există o  tainiţă pentru domnii Moldovei sau 

tezaurele lor. 

c. Parcul dendrologic al  Liceului Agricol de la Miroslava (1 ha); 

d. Pădurea Uricani situată la cca 1 km spre N de Valea Ursului (68 ha) rezervaţie 

forestieră, o frumoasă pădure de gorun şi stejar care constituie şi o frecventă zonă 

de agrement. Pădurea se întinde pe un versant de deal care coboară spre lunca 

râului Bahlui, la o altitudine de 140 m, la circa 1 km sud de satul Uricani. Cele mai 

abundente specii de arbori de aici sunt speciile de stejar, arţarul şi teiul. Pe lângă 

speciile ocrotite de lege, se întâlnesc aici şi alte specii de arbori (cum ar fi carpen, 

jugastru şi cireş), arbuşti (corn, sânger, păducel, cătină albă, liliac), precum şi floră 

erbacee. În apropiere, la 1km faţă de şoseaua Iaşi-Tg. Frumos – DE 583, se află  

(rezervaţia de fâneţe „Valea lui David” - 46,36 ha); 

e. Cele 7 exemplare de pin - Pinus Sylvestris cu vârsta de 100 ani amplasate la 

intrarea în satul Valea Ursului; 

f. Cele 6 exemplare de stejar - Quercus robur, cu vârsta 250 ani, situate în satul 

Valea Ursului; 

g. Pădurea Domniţa - Frumuşica, rezervaţie aflată la 12 km, către NV de Schitu 

Stavnic (97 ha); 

h. Parcul dendrologic „P. P. Carp” din Ţibăneşti (ruderalizat) – foto 1-2. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 1-2. Imagini surprinse în parcul dendrologic „P. P. Carp” din Ţibăneşti 
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II. OBIECTIVE ŞI PERSONALITĂŢI ISTORICE/ ŞTIINŢIFICE 

1. Palatul Sturdza de la Miroslava este un palat construit la începutul secolului al 

XIX-lea de către familia boierului moldovean Vasile Beldiman în satul Miroslava, 

la o distanţă de 4 km de municipiul Iaşi. Palatul Sturdza de la Miroslava (sau Casa 

Sturdza) a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi. El se află în 

prezent în curtea Liceului Agricol "Mihail Kogălniceanu" din Miroslava, aici 

funcţionând Muzeului Etnografic al Agriculturii Moldovei şi biblioteca şcolii. În 

această clădire a fost deschis la 24 octombrie 1831”Institutul de Educaţie pentru 

Fiii de Nobili”, care a funcţionat până în anul 1834, când absolvenţii primei 

promoţii (printre care şi Mihail Kogălniceanu) au plecat împreună cu profesorii lor 

francezi să-şi continue studiile la Paris. La începutul secolului al XX-lea, palatul   

s-a aflat în proprietatea principesei Olga Sturdza (1884-1971), fiica principelui 

Alexandru Mavrocordat şi a Luciei Cantacuzino - Paşcanu. Ea a înfiinţat în 

februarie 1917 în acest palat Orfelinatul "Principesa Olga M. Sturdza". La 1 

septembrie 1919, aici s-a deschis Şcoala superioară de agricultură de la Miroslava, 

înzestrată cu peste 200 ha teren arabil; Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” și 

mormântul principelui Alexandru Mavrocordat. 

2. Ciurbeşti (cu un cunoscut iaz cunoscut pentru picnic, dar care manifestă 

fenomene de colmatare), Corneşti (loc în care s-a născut şi în care s-a aflat muzeul 

memorial al ”poetului florilor”, Dimitrie Anghel, distrus de săteni după 1990), 

Horpaz (cu Lacul Iezăreni: cu baze de agrement turistic și de cazare, cu o fermă 

aplicativă pentru studenţii facultăţii de ştiinţe agricole) 

3. Cetatea de la Poiana Mănăstirii – „Între Șanțuri”.  La circa 3 km NE de 

Țibana, pe un platou foarte înalt, înconjurat de păduri, cetatea traco-geto-dacică, 

are o formă oval-prelungă, ocupând o suprafață de 10-12 ha. Întreaga incintă este 

înconjurată cu val și șanț, ambele păstrate doar pe unele porțiuni, pe altele fiind 

distruse de alunecările de teren. În prezent valul are înălţimea de 2-3 m, apoi 

lăţimea la partea superioară = 3-4 m, iar la bază = 10 m. Şanţul, la exterior, are 

adâncimea de 1 m și lăţimea de 4-6 m. Pe toată suprafaţa cetăţii se văd resturi de 

locuinţe distruse, unele adosate valului. Se remarcă ceramica din pastă grosieră, cu 

cioburi pisate, dar și de calitate mai bună, precum și ceramica fină, cafenie, ce pare 

a fi lucrată la roată, la care se adăugă fragmentele de amfore greceşti. Sunt și 

fragmente de vase mari, prevăzute cu apucători plate sau uşor oblice. Decorul 

constă în brâu simplu sau alveolat, uneori în ghirlandă, pornind de la partea 

inferioară a vasului, asemănătoare cu ceramica din cetatea de la Bazga – 

Răducăneni. Complexul arheologic este datat din sec. IV-III î.Hr. 

4. Conacul familiei Carp sau ”Castelul de Țibănești” după cum l-a numit  P. P. 

Carp (foto 3-6) 

 conacul datează din 1820; 

 se întinde pe o suprafaţă de 7,82 ha (10 ha - actele moștenitorilor); 

 în vara anului 1905 bunicul lui Petre P. Carp, aga Ion Carp, va reclădi 

conacul, adăugând un etaj peste parterul şi etajul deja existente cu o terasă 
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mare de pe care se întinde o frumoasă vedere asupra parcului şi asupra 

câmpurilor (foto 3-4); 

 Conacul este înconjurat de Parcul Dendrologic „ Petre P. Carp", înfiinţat în 

secolul XIX, din iniţiativa lui Petre P. Carp, pe proprietatea familiei sale; 

 vegetaţia este formată din arbori indigeni şi exotici cu specii lemnoase 

ornamentale şi forestiere (stejar secular de cca 500 de ani – foto 1); 

 parc conceput în stil mixt - cu alei simetrice pietruite şi bazin central cu apă 

(stil de parc francez), dar îmbinat cu stilul natural de parc englezesc, în care 

erau și terenuri de tenis cu iarbă și zgură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3-6. Aspecte surprinse la suprafaţă şi în subteranele castelului lui P.P. Carp 

5. Mausoleul (foto 7-8) 

 a fost proiectat de celebrul arhitect francez Gustav Eiffel, care a locuit o 

perioadă la castelul din Ţibăneşti; 

 anul construcţiei mausoleului - 1930; 

 aici sunt înmormântaţi P. P. Carp, fiul său Gheorghe, părinţii Petre  şi 

Smaranda, bunicii Ioan (mare aga) şi Safta şi străbunicul Gheorghe Carp. 

6. Biserica Ţibăneşti 

 datează din anul 1802, ctitorie a familiei Carp și dotată cu obiecte de cult de 

familie; 

 Zidită din cărămidă, fără pridvor, având în exterior formă de corabie, cu 

hramul „Duminica tuturor Sfinţilor"; 



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 133 - 
 

 Catapeteasma şi icoanele sunt pictate de pictorul C. Simicescu. 

 

 

 

 

 

 

Foto 7- 8. Exteriorul şi interiorul mausoleului 

7.  Petre P. Carp 

 fost ministru de externe în perioada 1900 -1901 şi prim - ministru în 

perioada 1910 - 1912; 

 a fost unul din fondatorii Societăţii ”Junimea” din Iaşi și exponent politic al 

acesteia; 

 în 1850 este trimis la Berlin pentru studii gimnaziale; 

 urmează cursurile facultăţii de drept din Bonn; 

 critic literar de anvergură şi primul traducător din Shakespeare; 

 întemeietorul Partidului Conservator (1880); 

 participant la lovitura de stat contra lui Cuza, când acesta a desfiinţat 

instituţiile democratice şi a devenit autocrat, ”premiat” ca ambasador la 

Paris; 

 a încetat din viaţă la 21 iunie 1919, în satul Ţibăneşti. 

8. Petre P. Brânzei 

 s-a născut la 28.10.1916, la Ţibăneşti, judeţul Iaşi - a murit la 9.03.1985; 

 medic psihiatru; 

 profesor-doctor fost director al Spitalului ”Socola” din Iaşi ; 

 membru al unor societăţi academice internaţionale; 

 autorul a numeroase cărţi din literatura medicală; 

 membru post-mortem al Academiei de Medicină din România. 

9.  Constantin Prezan: 

 S-a născut în 1861, în comuna Butimanu din judeţul Dâmboviţa. S-a 

căsătorit la 4 decembrie 1888 cu Clementina Bantaş de care va divorţa în 

1892. Din această căsnicie va rezulta o fetiţă, Constanţa. La 8 noiembrie 

1892 Constantin Prezan se va căsători cu Elena Olga Eliad, originară din 

Filipeşti-Târg, judeţul Prahova. Pentru că nu vor avea copii, familia Prezan o 

va înfia pe Olga Antoaneta Eliad. Promovat în Statul Major Regal, 

Constantin Prezan devine adjutantul principelui Ferdinand, iar Olga, soţia sa, 

doamnă de onoare a principesei Maria.  

 În anul 1896 soţii Prezan cumpără moşia şi conacul Schinetea, comuna 

Dumeşti, judeţul Roman (1.100 hectare), astăzi judeţul Vaslui, unde vor fi 

înmormântaţi amândoi.  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1861
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/4_decembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1888
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1892
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/8_noiembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1892
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1896
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 După război,  Constantin Prezan se retrage pe moşia sa de la Schinetea, dar 

lumea românească nu-l uită. Devine membru de onoare al Academiei 

Române, iar o Lege votată de Adunarea Deputaţilor îi conferă dreptul de a 

purta toată viaţa uniforma militară şi de a se bucura de onorurile şi 

avantajele materiale şi de gradul avut in timpul războiului. La 25 octombrie 

1930, regele Carol al II-lea îi conferă gradul de mareşal al Armatei Române 

şi devine Sfetnic al Coroanei. În calitate de fost şef al Armatei, Prezan a fost 

senator în mai multe legislaturi.  

 Deşi a fost intens curtat pentru a intra în politică, Prezan a fost generalul 

marii uniri (a României Mari), cuceritorul Budapestei, care a  refuzat atât 

ofertele liberale pentru postul de ministru de război, cât şi pe cele ale regelui 

Carol al II-lea pentru funcţia de prim ministru. „Era un titan al echilibrului şi 

liniştii olimpiene.” (Revista Intendenţei şi Administraţiei Armatei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 9 - 12. Aspecte din vizita la proprietatea mareşalului C-tin Prezan (satul Schinetea) 

 

Conacul și proprietatea au revenit după anul 1990 familiei moștenitoare și 

conacul a fost amenajat ca muzeu memorial și etnografic, fiind vizitabil. 

III. COMUNE ŞI SATE  PARCURSE : 

1. MIROSLAVA, SAT ŞI COMUNĂ din hinterlandul / Zona metropolitană a 

Iaşilor, este o aşezare veche cu dovezi arheologice de sfârşitul neoliticului 

(perioada de tranziţie fier-bronz), apoi din cultura Dridu, ceramica de Răducăneni 

(sec. XI-XII) şi din feudalism. Satul are  atestare  documentară în sec. al XVI-lea 

(1579), numele său provenind de la antroponimul Miroslav. Suprafaţa 

administrativă a comunei Miroslava este de 8.257 ha. Comuna Miroslava, cu satele 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/25_octombrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1930
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Carol_al_II-lea
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componente, face parte din categoria aşezărilor care apar amintite în documente 

istorice ale secolelor XV-XVI. Populaţia localităţii ajunge la circa 1.300 locuitori 

iar comuna a crescut la 11.958 locuitori (la recensământul din 2011), deşi după 

1990 scăzuse la 5.868 locuitori (iar mai înainte de 1980 avea peste 7.000 loc.)., un 

aport însemnat fiind dat de afluxul de ieşeni care-şi construiesc vile în zone mai 

puţin aglomerate şi cu terenuri mai ieftine.  

2. SATUL VALEA URSULUI a fost un cătun, înainte de 1990, care avea doar 

câteva case amplasate pe partea dreaptă a drumului. Aici nu exista nicio şcoală, 

biserică, nici magazin sau punct farmaceutic. În sudul acestui sat se află o veche 

unitate militară antiaeriană dotată cu radare puternice şi cu rachete păstrate în 

silozuri subterane. Amplasarea acestei baze militare în partea de est a oraşului pare 

să fi dat curs unor discuţii privind aspectele de geostrategie. 

  Relieful Coastei Iaşilor între Bahlui şi Nicolina şi mica depresiune de 

contact Bârnova-Voineşti,  reprezintă un areal unde domină depozitele 

Sarmaţianului mediu cu marne, argile, gresii şi nisipuri, complexul de terase 

cuaternare ale celor două ape. Fragmentarea reliefului este de tip colinar, 

altitudinea minimă fiind de 40 m în şesul Bahluiului şi 180 m pe Dealul Miroslava. 

Solurile dominante sunt cernoziomurile slab sau mediu levigate. Versanţii sunt 

favorabili culturilor pomi-viticole. 

3. COMUNA VOINEŞTI, situată în partea central-nordică a Podişului Central 

Moldovenesc, la 20 km de Iaşi, amplasată într-un cadru natural dat de Coasta 

Iaşilor şi de depresiunea de contact Bârnova-Voineşti, pe cursurile superioare ale 

râurilor Voineşti şi Stavnic, unde domină depozitele Sarmaţianului mediu (marne, 

argile, gresii şi nisipuri) exploatate local în cariere. Solurile se aseamănă cu cele 

din comuna Miroslava, la care se adaugă solurile de tip silvic (cenuşii de pădure), 

iar pe şesuri apar solurile aluviale şi lăcoviştile. Există procese de versant pe 

arealele defrişate. 

 

 

Foto 13-14. Momente din timpul vizitării conacului familiei Negruzzi, de la Voineşti 

 Populaţia comunei este de 6.815 loc. (2011), distribuită în 5 sate 

componente: Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia, Vocoteşti şi Voineşti. Densitatea 

medie a populaţiei este de cca. 97 loc/km
2
. Activităţile economice includ 

exploatările forestiere, extragerea de gresii, argile şi nisipuri, practicarea de culturi 

de cereale, livezi, vii, morăritul, vinificaţia, creşterea animalelor, rotăritul 
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(Voineşti), ceramică roşie şi neagră, smălţuită (la Schitul Stavnic), prezentă chiar 

la unele târguri de olărit locale, naţionale şi chiar internaţionale. Şcoala primară din 

localitate are condiţii deosebit de bune, fiind modernizată cu sprijin olandez.  

În Voineşti se păstrează un conac al familiei Negruzzi – foto 13-14 - 

(Ianachi Negruzzi, vărul scriitorului Costache Negruzzi), transformat în sediu de 

C.A.P. în perioada comunistă, restaurat de noul cumpărător Laurenţiu Popescu 

(proprietate oferită la vânzare cu 1 milion de Euro şi aflată acum  sub sechestru 

bancar). 

În satul Schitu Stavnic a existat, anterior anului 1727, o biserică cu schit 

având hramul ”Adormirea Maicii Domnului”; chiliile şi zidul de incintă s-au năruit 

la sfârşitul secolului al XIX-lea, iar biserica a fost ruinată după un bombardament 

executat de ruşi cu artileria grea, în timpul ultimului război mondial (foto 15-16).  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15-16. Schitului Stavnic, comuna Voineşti 

Armata, în retragere, a refăcut o linie a frontului pe aceste dealuri înalte ale 

Coastei Iaşilor. Prin pădurile acestea au existat şi mai sunt şi astăzi poieni sau 

prisăci folosite de apicultori. Un drum forestier, mai nou, a fost amenajat  de la 

cantonul silvic de la Schitu Stavnic până la Podul Iloaiei. 

În perioada interbelică au existat funiculare şi fabrici de prelucrare a 

lemnului la Ţibana şi decovil (trenuleţ) în comuna Ţibăneşti pe valea pârâului 

Durăceasa (Ivăneasa) - afluent al Şacovăţului -  în inima codrilor din Podişului 

Central Moldovenesc, până la gara CFR de la Rafaila - Negreşti, jud. Vaslui. 

 4. Comuna ŢIBANA este una dintre cele mai mari comune din judeţul Iaşi, 

cu o populaţie în 2011 de 7.273 locuitori și formată din zece sate: Ţibana, Alexeni, 

Domnița, Gârbești, Moara Ciornei, Oproaia, Poiana Mânăstirii, Poiana de Sus, 

Runcu și Vadu Vejei. Se învecinează la nord cu comuna Mădârjac, la sud cu 

comuna Ţibăneşti, la est cu comuna Mironeasa şi la vest cu comunele Dagâţa si 

Stăniţa (jud. Neamţ). Este desfăşurată pe o suprafaţă de 7.165 ha din care 3.226 ha 

arabil, 1.510 ha de pădure, 1.253 ha fâneţe / păşune, 30 ha de vie, 10 ha livezi si 

1.129 ha neproductiv. Numele satului Gârbeşti (zis și Roşcoaia), vine de la numele 

unei persoane cu numele „Gârbescu” şi de la boierul „Roşca” venit din nordul 

Moldovei. Acest boier român, a cumpărat moşia din partea locului și s-a căsătorit 

aici cu fiica lui C. Voinescu de la Voineşti, care a moştenit o altă parte din moşia 

de prin împrejurimi și unind-o cu a soțului său au făcut moşia mare a satului 

Gârbeşti. Satul Alexeni datează din anul 1864, dar localitatea s-a format în anul 
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1640 prin aducerea de iobagi pe moşia boierului Petre P. Carp. Denumirea satului 

– Alexeni a fost data după primul cetăţean al satului – Alexa. Satul este legat de 

localitatea Ţibana printr-un drum de piatră pe distanța de 5 km, din păcate, 

degradat și neîntreținut (2013). Satul Alexeni se învecinează cu satele: la N cu 

Poiana Mânăstirii, la N-V cu Ţibana, la V cu Moara Ciornei, la S cu Oproaia, la E 

cu Mironeasa. În cătunul Moara Ciornei (cândva o moară pe apa Şacovăţului) se 

mai vede fostul conac al generalului Zadik, vândut  de moştenitor unor localnici şi 

degradat total acum (foto 22). 

5. Comuna ŢIBĂNEȘTI – câteva coordonate geografice  generale 
Pe aici trece paralela de 46°53ˈ latitudine nordică şi meridianul de 27°23ˈ 

longitudine estică. În cadrul judeţului Iaşi, comuna Ţibăneşti ocupă o poziţie 

sudică, alături de alte comune, cum ar fi: Ipatele, Şcheia, Scânteia. Comuna 

Ţibăneşti se identifică cu geografia Podişului Central Moldovenesc, fiind situată la 

aproximativ 23,6 km de abruptul Coastei Iaşilor. 

Aşezarea acestei comune se suprapune peste bazinul hidrografic mijlociu al 

Şacovăţului (cu o lungime totală de 40,2 km, între comuna Sineşti şi vărsarea lui în 

râul Bârlad), fiind încadrată de dealurile: Tansa - 465,72 m la vest, Dumbrava - 

272,4 m la nord, La Iezer - 406,21 m la nord-est, La Cheia - Recea 335,6 m la est 

şi dealul Rediu - 289,31m la sud. Altitudinea medie a reliefului este de aproximativ 

201m, un relief înalt şi fragmentat cu un substrat marno - argilos şi nisipuri uşor 

erodabile.  
 

 

Fig. 2. Profil topografic între cotele 410 m (D. Car) si 406 m (D. Mlaştina La Iezer) 

(de prof. Ipate Emil Dănuţ) 

Din fig. 2 se poate observa cum întregul relief al comunei Ţibăneşti se 

desfăşoară între cele două platouri structurale, Car (Teiului) cu altitudinea de 413 

m şi Mlaştina „La Iezer” cu altitudinea de 406,2 m. Profilul topografic este făcut 

pe direcţia SSE - NNE, între aceste limite înscriindu-se o serie de cueste secundare 

(Coasta Candachia –foto 18 -, Coasta Porcăriei, Coasta Cimitirului), cât şi o serie 

de văi consecvente a afluenţilor Şacovăţului (gârlele Grindului, Călina, Oproaia), 

toate acestea având o direcţie perpendiculară pe profilul topografic. 

În zona platourilor structurale La Iezer, Humărie şi Car (Tei), întâlnim 

orizonturi dure formate din gresii, gresiile de Şcheia şi Repedea. În comuna 

Ţibăneşti o contribuţie majoră la fragmentarea orizontală a reliefului a avut-o 

eroziunea produsă de reţeaua hidrografică de pe stânga Bârladului. Înclinarea 
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reliefului pe teritoriul comunei este de la NNV spre SSE, de la 460 m la 140 m 

altitudine. 

Din punct de vedere hipsometric pe teritoriul comunei se disting două zone: 

- o zona joasă (140- 250 m) incluzând şesul Şacovăţului şi dealurile 

mici (foto 17);  

-  zona înaltă (300- 456 m) cuprinzând zonele de abrupturi şi cueste, cu 

platouri structurale (foto 18). 

Trecerea dintre cele două zone se face prin abrupturi de eroziune diferenţială  

Foto 17-18. Aspecte cu relieful din bazinul Şacovăţului (foto Ipate Emil Dănuţ) 

şi cueste, afectate de procese de eroziune acumulativă, ca efect al despăduririlor 

masive. Energia medie de relief atinge valori de aproximativ 252-300 m (foto 17).  

După poziţia sa în cadrul Podişului Central Moldovenesc comuna Ţibăneşti 

face parte din bazinul hidrografic a Şacovăţului. Unităţile administrative învecinate 

sunt: comuna Tansa, la vest şi sud - vest, comuna Dagâţa, la nord - vest, comuna 

Ţibana la nord, comuna Ipatele, la est, judeţul Vaslui, la sud. 

Principalele localităţi ce formează comuna Ţibăneşti sunt: 

- Localitatea Ţibăneşti - reşedinţă de comună; 

- Satele componente: Războieni, Jigoreni, Glodenii Gândului, 

Vălenii, Tungujei, Recea şi Grieşti. 

Comuna Ţibăneşti are o suprafaţă de 9.407 ha, ceea ce reprezintă 

aproximativ 1,71 % din suprafaţa judeţului Iaşi (5.470 km
2
 ).  În centrul comunei 

sunt amplasate cele 11 blocuri de locuinţe, însumând 175 de apartamente, 

racordate la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al S.C. ”ApaVital„ Iaşi.  

 

 

Foto 19-20. La Liceul tehnologic „P. P. Carp” din Ţibăneşti 
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Principala reţea rutieră a comunei este dată de: DJ 248A (Iaşi - Voineşti-

Ţibana - Todirești, judeţul Vaslui). Din localitatea Ţibana urmează o rută 

ocolitoare, (DC 76) prin Gârbeşti- Glodenii Gândului - Războieni – Ţibăneşti - DJ 

246. Aceasta rută ocolitoare a fost necesară pentru a suplini vechea rută DJ 248A, 

azi acoperită de apele lacului de acumulare Tungujei (foto 21).  

În estul comunei întâlnim DC 74 Recea - Tungujei şi DC 75 Grieşti - DJ 

248A. La Grieşti se mai poate vedea un vechi conac boieresc cu o arhitectură 

interesantă, dar degradat, folosit mult timp ca sediu de fermă agricolă (foto 24). În 

curtea bisericii din Grieşti sunt cruci sculptate în piatră din sec. XVIII-XIX. 

Principalele localităţi ce influenţează activitatea comunei sunt: Iaşi, 48,7 km, 

Voineşti, 22,6 km, Negreşti, 15 km, şi staţia CFR Rafaila (comuna Dagâţa) la 10 

km. Pe teritoriul comunei Ţibăneşti trăiesc aproximativ 7.119 locuitori (2011) 

rezultând astfel, o densitatea medie de 75,67 loc/km². 

Climatul este mai răcoros în sud - vestul judeţului (tipul Dfbx, după 

clasificarea Köppen), cu precipitaţii care depăşesc 550 mm. Ariditatea întâlnită în 

lunile iulie şi august, conjugatǎ cu nevoia de apă potabilă pentru reşedinţa de 

comună, au impus crearea lacului de acumulare Tungujei, cu o suprafaţă finală de 

aproximativ 315 ha, din care 200 ha pe teritoriul comunei Ţibana (foto 21). 

 

 
 

Foto 21 - 22. Acumularea Tungujei. Conacul (ruinat) de la Moara Ciornei 

Din punct de vedere pedologic, predomină solurile cenuşii tipice și cambice, 

în zonele de platou, sub pădurile de amestec (fag şi gorun) cât şi sub pădurile de 

stejar. Sub aspect economico-geografic, se recomandă încadrarea comunei la 

zonele ce prezintă caracter agricol, cu axare pe cultura cerealelor, pomicultură, 

plantelor tehnice şi legumicultură, iar creşterea animalelor şi piscicultura oferă un 

potenţial insuficient valorificat. La domeniile favorizate se adaugă exploatarea 

forestieră, exploatarea argilei, industria textilă, prelucrarea fierului forjat, plantele 

medicinale, cât şi domeniul comercial, inclusiv târgurile săptămânale cu tradiţii 

medievale.  

 

Foto 21. Acumularea Tungujei 
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Foto 23-24. Aspectul castelului P. P. Carp, acum 30 de ani (prof. Ipate Emil Dănuţ, ©, 1983). 

Fostul conac de la Griești. 

 Adresăm mulțumirile noastre pentru sprijinul acordat la desfășurarea 

aplicației următorilor colegi: d-nei director Racu Marinela și colegei noastre prof. 

Cain Irina, de la Liceul Tehnologic ”P.P. Carp” din Țibănești, domnului ing. Eugen 

Pânzaru, administratorul și ghidul nostru la proprietatea Carp de  la Țibănești și 

domnului Teofil Tătaru administratorul conacului Mareșalului Constantin Prezan 

de la Schinetea, Județul Vaslui. Mulțumim și celorlalți profesori de geografie de la 

Țibănești care au fost alături de noi pe durata aplicației în localitatea lor natală. 

 

Notă: Fotografiile de pe traseu au fost realizate de prof. Paraschiv Viorel. 
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Ipate, D.E., (1984), ”Comuna Ţibăneşti. Studiu geografico – economic”. Univ. ”Al. I. Cuza”, 

Iaşi 

Ipate, D. E., (1997), Studiul geografic al comunei Ţibana (lucrare ştiinţifico - metodică pentru 

obţinerea gradului didactic I), Univ. ”Al. I. Cuza”, Iaşi 

Obreja, A., (1979), Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, Editura Junimea, Iași 

Paraschiv, V., (2011), Castele, palate, conace și parcuri boierești cu impact asupra peisajului 

din județul Iași. Editura Performantica, Iași 

Ungureanu, A., (1993), Geografia podişurilor si câmpiilor României. Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 

Iaşi. 

Şandru, I., Băcăuanu, V., Ungureanu, Al. (1972), Judeţul Iaşi, Ed. Academiei, Bucureşti. 

http://www.iasi-info.ro/index.php 
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„Le jardin, un monument vivant. Pédagogie du patrimoine des jardins en 

Europe”-Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Programme Education et 

formation Tout au long de la vie) - Burse individuale Comenius 
1 

 

 

În urma aplicării formularului de candidatură în luna ianuarie 2013 la 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale (ANPCDEFP), am beneficiat de o bursă Comenius și am participat la 

cursul de formare „Le jardin, un monument vivant. Pédagogie du patrimoine des 

jardins en Europe” ce a avut loc la Paris. Cursul a fost organizat de asociația 

franceză „Paysage et Patrimoine sans Frontière” cu sediul în orașul St. Germain-

en-Laye și s-a desfășurat în perioada 8.07 - 12.07.2013, în limba franceză. 

Formatoarea cursului a fost doamna Aline Rutily, responsabilă cu formarea în 

cadrul asociației amintite mai sus. 

Dintre obiectivele cursului aș aminti doar două: 

- formarea profesională a personalului implicat în educație în școlile din Europa 

în domeniul pedagogiei patrimoniului grădinii; 

- crearea unei culturi europene comune referitoare la patrimoniul grădinii. 

Prin acest curs am avut ocazia să descopăr grădinile pariziene și cele din 

împrejurimi (St. Germain-en-Laye și Versailles) într-o ordine cronologică. Am 

început cu grădinile medievale și am terminat cu cele înființate recent. 

Primul contact cu grădinile franceze a fost la Versailles (foto 1 și 2). Aici am 

avut plăcerea să descopăr o adevărată artă peisagistică ce datează din vremea 

regelui Ludovic al XIV-lea. „Regele Soare” l-a avut ca peisagist pe André Le 

Nôtre de la a cărui naștere (1613) se sărbătoresc 400 de ani. Grădinile Palatului 

Versailles au 730 ha, 55 de fântâni și lacuri și 350.000 de arbori, iar 300.000 de 

flori sunt plantate anual. Aceste grădini sunt vizitate anual de 7 milioane de turiști. 
 

  
Foto 1: Grădinile de la Versailles      Foto 2: Cursanții în Grădinile Versailles 

 

A doua grădină vizitată a fost cea a Muzeului Național al Evului Mediu 

(Musée National du Moyen Âge), numit și Muzeul Cluny, unde am utilizat diferite 

instrumente pentru descoperirea grădinii (oglinzi, cadre, caleidoscop, cameră 

video, aparat foto și carnetul de grădină). 
1
 Prof. dr. Răduianu Ionel - Daniel - Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași,  

Aleea M.Sadoveanu, nr. 46.  E-mail: radudaniel75@yahoo.com 
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În această grădină a avut loc o activitate de inventariere a percepțiilor 

vizuale, senzoriale și auditive (foto 3 și 4). 
 

   
  

Foto 3 și 4: Activitate în Grădina Muzeului Cluny 
 

A treia arie verde selectată pentru curs a fost „Jardin des Tuileries” ce 

adăpostește două muzee (Musée de l’Orangerie și Musée du Jeu de Paume). La 

Muzeul Orangerie am avut ocazia să fac cunoștință cu o parte din operele 

pictorului francez Claude Monet. În Grădinile Tuileries am avut ateliere de lucru 

cu carnetele de grădină în care am utilizat toate cunoștințele dobândite în zilele 

anterioare în celelalte grădini (foto 5 și 6). 
 

   
  

Foto 5 și 6: Activitate în Grădinile Tuileries 
 

Ultimele grădini incluse în cadrul cursului au fost cele din St. Germain-en-

Laye. Grădinile poartă amprenta peisagistului Le Nôtre și includ un castel care este 

și Muzeul Național de Arheologie. 

În timpul liber, după ora 17.00, am descoperit și alte grădini și parcuri: 

Grădinile Luxembourg (cu palatul Luxembourg, astăzi sediul Senatului), Champ 

de Mars, Grădinile Trocadéro ș.a. 

Cunoștințele dobândite la cursul de formare continuă mă ajută foarte mult la 

disciplinele opționale pe care le predau în școală („Educație ecologică” și 

„Fotojurnalism”), dar și în cadrul orelor de geografie, facilitând astfel însușirea 

cunoștințelor despre mediu. 

Pe site-ul http://paysage-patrimoine.eu am găsit fișe pedagogice pregătite de 

organizatori, acestea servind ca suport pentru realizarea propriului material. Tot 

http://paysage-patrimoine.eu/
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aici am completat și carnetul de grădină virtual ce cuprinde și zece imagini din 

grădinile pariziene. 

Participarea la curs alături de alții ce vin din locuri diferite m-a ajutat să 

relaționez eficient cu organizatorii, să-mi îndeplinesc responsabilitățile ce îmi revin 

prin participarea la acest proiect, să înțeleg puncte de vedere diferite ale oamenilor 

proveniți din contexte educaționale, culturale, religioase diferite și să preiau 

elementele utile pe care să le adaptez situațiilor din școala mea. 

Biblioteca personală am îmbunătățit-o prin achiziționarea unor ghiduri 

turistice din România, Paris și Versailles. 

În concluzie, această activitate de formare a fost o experiență reușită care îmi 

va îmbunătăți calitatea activității la catedră și mi-a îmbogățit cunoștințele de 

cultură și civilizație franceză. Recomand călduros tuturor cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar participarea la cursurile generale de formare continuă. 
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Proiect didactic 
1 

 

Clasa : a XI - a 

Obiectul: Geografie  

Unitatea de învăţare: Sistemul economic şi sistemul geopolitic 

Subiectul: Rolul unor state în sistemul mondial actual (China, India) 
Tipul lecţiei:  dobândire de noi cunoştinţe cu ajutorul materialului de sprijin (fişe 

de documentare, prezentare ppt); 

Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece încearcă abordarea integrată a 

sistemelor economice şi politice naţionale (ale Chinei şi Indiei) în contextul 

geopolitic regional şi global; 

Competenţe specifice: 

1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii referitoare la sistemul 

economic şi geopolitic mondial, utilizând corect şi coerent terminologia specifică 

domeniului 

2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii contemporane  

3.4. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea sistemului economic şi 

geopolitic mondial. 

Competenţe derivate: 

    a) cognitive 

     1. utilizarea noţiunilor de sistem economic, ansamblu economic şi ansamblu 

geopolitic, pe baza cunoştinţelor anterioare; 

    2. identificarea caracteristicilor fizico-geografice, economice şi politice ale 

statelor (China şi India) cu ajutorul materialului informativ, materialului 

cartografic; 

   3. analiza comparativă a caracteristicilor economice şi politice ale Chinei şi 

Indiei pe baza informaţiilor accesate în oră; 

   4. argumentarea integrării celor doua state , pe baza caracteristicilor evidenţiate, 

în principalele grupări economice şi comerciale ale lumii contemporane, folosind 

harta din fişele de lucru; 

  5.  explicarea structurii geostrategice a lumii contemporane, pe baza hărţii şi a 

cunoştinţelor anterioare;        

  6.  anticiparea tendinţelor geopolitice de trecere de la lumea unipolară la cea 

multipolară;     

       b) metodologice - procedurale      

  7. localizarea pe harta politică a statelor lumii, ansambluri economice şi 

geopolitice actuale ; 

  8. organizarea informaţiilor obţinute din surse diferite de informare;  

c) atitudinale 

   9. manifestarea interesului pentru situaţia geopolitică mondială ; 

 10. învăţarea activă prin colaborare cu colegii; 
1 

Prof. Grozavu Florentina - Liceul Tehnologic “C. Brâncuși” Iași. E-mail: 

florentinagrozavu@yahoo.com                           
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       Condiţii prealabile: elevii au cunoştinţe privind caracteristicile generale ale 

sistemului economic mondial, ansambluri geopolitice de state, rolul unor state în 

sistemul geopolitic mondial (S.U.A., Federația Rusă, Japonia) 

Resurse materiale: harta politică a lumii, prezentare PPT, hărţi tematice, fişe de 

informare ; 

Resurse procedurale: explicaţia, demonstraţia,  conversaţia euristică,  observaţia, 

lucrul cu harta, lucrul cu fişele,  problematizarea,  diagrama  Venn,  gândiţi - 

lucraţi în perechi - comunicaţi, jocul. 

Bibliografie 
1. Mândruţ O., Geografie. Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Ed. Corint, Buc., 

2012 

2. Dulama, Maria Eiliza, Metodologii didactice activizante - teorie si practică, Ed. Clusium, 

Cluj-Napoca, 2008 

3. Dulama, Maria Eliza, Roșcovan, Serafima, Didactica geografiei, Ed.Bons Offices, 

Chişinău, 2007 

Forme de organizare: frontală,  individuală,  pe grupe.  

Evaluare: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia? 

a) de conţinut –  răspunsuri la întrebări orale,  rezolvarea itemilor din test; 

b) de  utilizare a operaţiilor gândirii –   analiza  după anumite criterii a grupărilor regionale de 

state,    identificarea unor elemente pe hartă. 

 

Desfăşurarea lecţiei 

Momentele 

lecţiei 

Desfăşurare situaţiilor de învăţare Strategii 

didactice 

evaluare 

1.Organizar

ea clasei            

1' 

Pregătirea clasei, controlul prezenţei şi 

ordinii, pregătirea materialelor şi 

verificarea mijloacelor integrate în 

lecţie. 

Pregătirea caietului, a manualului 

şcolar şi a instrumentelor de lucru 
Observarea 

Atenţiona 

re; 

aprecieri 

2.Verificare

a 

cunostinţelo

r anterioare    

                    

5'                           

Profesorul propune o încălzire a minţii 

printr-o succesiune de întrebări care 

vizează cunoştinţele dobândite anterior, 

orientarea la hartă, corelaţii de tip 

cauză efect. Posibile întrebări: 

 1.Ce reprezintă sistemul economic? 

 

 

 2.Precizaţi şi analizaţi problemele 

actuale ale economiei mondiale? Există 

soluţii pentru ieşirea din criza 

economică?  

 

 

3 . Care sunt factorii care influenţează 

actualul sistem economic?  

 6. Cum explicaţi bipolaritatea lumii 

înainte de 1991?  

 

7. Care sunt statele pe care le 

consideraţi a avea un rol important în 

structura mondială economică? 8.Din 

ce grupări economice şi politice fac 

parte acestea?   

Elevii răspund la întrebări utilizând 

materialele puse la dispoziţie, corecteză 

eventualele greşeli, explică, localizează 

pe hartă) 

 

(…) sistem de materii, produse şi 

energie; sistemul economic mondial - 

rezultat al intercţiunii sistemelor 

economice naţionale? 

(…)criza mondială, deficitul financiar a 

unor state. Soluţii stimularea creditării 

ieftine, investiţii în agricultură, 

ştergerea datoriilor externe ale unor 

state,etc 

(…)decizia politică, accesul la resurse, 

factorul demografic, dezechilibrul 

nord-sud 

(…) existau 2 sisteme politice 

antagonice care au polarizat  ţările 

capitaliste versus ţări comuniste) 

(…) SUA, Federatia Rusa, China, 

Japonia- localizare pe hărţile puse la 

dispoziţie. 

Conversaţi

a euristică 

Analiza 

suportului 

cartografic 

 

Aprecieri 

orale 

3. Captarea 

atenţiei        

5’ 

Se propune urmărirea unui filmuleţ şi li 

se cere apoi în pereche să completeze 

post-ituri în care să noteze primele lor 

Elevii urmăresc filmuleţul, noteză şi 

posteză pe planşă ideile lor, le prezintă 

celorlalţi. 

Tehnica 

“Gândiţi- 

lucraţi în 

Observar

ea 

participăr



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 146 - 
 

impresii privind imaginile urmărite. 

Care sunt statele “descrise” în 

filmuleţul urmărit? 

Ce probleme ale lumii contemporane 

aţi identificat?  

 

 

 

(…) India, China 

  

(…) sărăcia, frumuseţea locurilor, 

densitatea mare a populaţiei, tradiţii, 

aglomeraţie,etc. 

perechi- 

comuni 

caţi” 

Activitate 

frontală 

ii elevilor 

 

4.Anunţare

a temei şi 

obiectivelor 

lecţiei  noi    

1’ 

Unitatea de învăţare: Sistemul 

economic şi  sistemul geopolitic  

Tema  Rolul unor state în sistemul 

mondial actual (China, India) 

Elevii notează în caiete. Activitate 

frontală 

Observar

ea 

participăr

ii elevilor 

4. 

Transmiter

ea noilor 

cunostinţe 

                   

25’  

Se realizează cu ajutorul materialelor 

de sprijin şi prezentării PPT. Se solicită 

analiza hărţilor puse la dispoziţie şi 

răspunsul la întrebările puse în 

prezentare. (doc 1 Anexa proiect) 

Ascultă, gândesc, formulează şi 

răspund; analizează harţi, diagrame ; 

notează ideile de pe tablă; 

Activitate 

individuală  

Activitate 

frontală 

Observar

ea 

activităţii 

elevilor  

5. 

Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

12’ 

Se realizează prin completarea 

diagramei Venn (comparaţii între cele 

2 state studiate) în fişele de lucru şi la 

tablă (Anexa 1). 

Se propune elevilor participarea la un 

concurs de “Bingo”cu întrebări privind 

cele două state. 

Ascultă, gândesc, formulează şi 

răspund; analizează harţi, diagrame ; 

participă la concursul pe echipe. 

Activitate 

în pereche 

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

în echipă 

Aprecier

ea 

diagrame 

lor 

Rezultate 

concurs 

6.Extindere 

1’ 

Realizaţi un material cu tema: “Ce aş 

dori să vizitez în China/ India?” care să 

evidenţieze un obiectiv turistic 

important în economia ţării. 

Notează tema Munca 

independe

ntă 

 

Stimular

ea 

interesul

ui pentru 

studiu 

 

Fişă de informare 

China  

1.  Localizare şi potenţial geodemografic:  

 cea mai populată ţară a Terrei (1,3 mld. locuitori) şi este a 3-a ţară ca întindere din lume. 

 Potențial demografic uriaș cu un ritm de creștere de 6‰  

 spaţiu întins, între centrul Asiei şi faţada spre Oceanul Pacific. închisă spre SV şi V de 

lanţul Himalayan, spre N de lanţuri montane şi de întinderi deşertice, iar spre E, deşi are 

o largă deschidere maritimă, accesul este limitat de ţări, insule şi teritorii cu interese 

diferite.China maritimă are forma unui arc de cerc, deschis spre Oceanul Pacific, cu 

câmpii litorale prelungite pe principalele fluvii. 

2.  Economie: 

 A cunoscut cea mai spectaculoasă dezvoltare economică cu o creștete de aproape cinci 

ori în ultimii 13 ani;   

 sunt cunoscute cele mai vechi activităţi de exploatare şi utilizare a cărbunilor şi de 

prelucrare a metalelor;  unul din cei mai mari producători mondiali în domeniul 

resurselor minerale( locul1 la fier) dar și în industria prelucrătoare; 

 împarte cu SUA primul loc în privința producției agricole: deține supremația  la orez și 
grâu, cartofi, arahide la creșterea animalelor și la pescuit (1/3 din totalul mondial) 

3.  China este pe cale de a deveni o superputere: 

 Potențial demografic uriaș, cea mai dinamică economie din Lume; 

 este unul dintre cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU; 

 putere nucleară (din 1964); 
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 putere cosmică; 

 putere militară, mutând accentul de pe cantitativ (cel mai mare număr de soldați) pe 

calitativ. 

 

   India 

1. Localizare şi potenţial geodemografic:  

 se identifică parţial cu Asia de Sud, are o suprafață de trei ori mai mică decât a Chinei 

(locul 7 pe glob) și o populație de peste 1,1 mld.locuitori (locul 2 mondial); 

 are o densitate foarte mare (peste 340 loc/km²); 

 are un spor natural ridicat (cca 15‰) și se preconizează ca va deveni cea mai populată 

țară a Lumii în următorii 20 de ani; 

 Ocupă península Industan, ce are legătură cu Asia continentală şi deschidere spre 

Oceanul  Indian. 

2. Economie: 

 Resursele sunt variate, dar relativ modeste; 

 importul materiilor prime energetice este restricţionat de posibilităţiile financiare limitate; 

 Industria e formată atât din ramuri de vârf dar și din sectoare neperformante; 

 Agricultura este în cea mai mare parte rudimentară; 

 Al treilea producător mondial de cereale, pe primul loc la ceai, iuta, bananieri, 

leguminoase. 

3.  India este o putere cu vocație regională: 

 are o suprafață însemnată, populație, potențial economic, putere nucleară, concurată de 

cei doi vecini importanți, China și Pakistan ambii aliați ai SUA , aliatul Indiei fiind 

Rusia;  

 Vizează statutul de mare putere. 

 și-a dezvoltat o flotă militară însemnată pentru a deveni o putere a spațiului centrat pe 

Oceanul Indian. 
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Proiect didactic 
1
 

      

 

ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE 

OBIECTUL: GEOGRAFIA GENERALĂ 

CLASA  A V- A 

SUBIECTUL  LECŢIEI – Căile de comunicaţie 

TIPUL  LECTIEI - mixtă 

COMPETENŢE GENERALE:  

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 

2. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea 

mediului terestru. 

3. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic. 

COMPETENŢE VIZATE. La sfarşitul lecţieii elevii vor fi capabili : 

C1 - să definească noţiunea de transport şi să clasifice transporturile după mediul 

geografic; 

C2- să evidenţieze principalele caracteristici ale transporturilor citind şi 

interpretand noţiunile din manual şi imaginile videoproiectate; 

C3-  să completeze corespunzător itemii fişei de evaluare. 

VALORI SI ATITUDINI VIZATE: 

- Relaționarea pozitivă cu ceilalți. 

- Atitudinea pozitivă față de educație, cunoaștere, societate, cultură, 

civilizație. 

- Respectul pentru diversitatea naturală și umană a lumii contemporane. 

STRATEGII   DIDACTICE -conversativ-explicativă, dirijată, inductiv-deductivă 

METODE  ŞI  PROCEDEE -expunerea și explicația, conversația, cubul,  

comparația, lucru cu harta și manualul.MATERIALUL  DIDACTIC: manualul, 

fișe de lucru independent, videoproiector, planșe tematice 

MATERIAL  BIBLIOGRAFIC -   Manualul-alternativ “ Geografie generală” cls.    

V,  

                                                   -  Didactica geografiei – N. Ilinca (2006) 

 

 

 

 
1 

Prof. Mai Mariana - Liceul  Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana – Jud. Iași, Structura 

Alexeni. E-mail: mai_mariana_2009@yahoo.com 
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DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 
C

o

m
p

et
e

n
te

 
D

o

za
r

e
 Momentele  

lecției 

Activitatea de  predare – învățare Strategii 

didactice 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

  

1
’
 

Organizarea 

clasei 

-  verificarea prezenței  

   elevilor 

-  pregătirea  materialului  

   necesar  lecției 

Pregătirea caietelor și a 

documentelor școlare.  

Observarea Atenționare 

Aprecieri 

  

 

 

 

20' 

Verificarea 

cunoştinţelor din 

lecţia anterioară 

cu  

titlul“Industria 

caracteristici 

generale”,prin 

metoda cubului 

Profesorul împarte clasa în 6 

grupe prin intermediul unor 

biletele colorate; fiecare 

grupa își desemnează un 

lider care va veni în fața 

clasei și va urma indicațiile 

profesorului; astfel, fiecare 

lider va alege o față a 

cubului și va dezlipi plicul cu 

sarcina de lucru; liderii vor 

rezolva fișele împreună cu 

grupul, după care vor ieși pe 

rând în fața clasei și vor citi 

rezolvarea sarcinilor. 

- Se vor așeza în grupele 

formate; 

Își vor desemna liderul 

fiecărei grupe; 

-Liderii  vor alege câte o 

fata a cubului si vor 

dezlipi plicurile in care 

se afla sarcinile de lucru 

-Vor rezolva impreuna 

cu grupul lor fiecare 

sarcina dupa care vor 

veni in fata si vor da 

rezolvarea fiselor; 

-Vor aduce completari 

acolo unde va fi cazul; 

Dialogul 

Conversașia  

 

”Metoda 

cubului” 

Analiza 

răspunsurilo

r stimularea 

elevilor si 

evaluarea 

rezultatelor 

învățarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
’
 

 

 

Captarea atenției 

Profesorul va face trecerea la 

noua lecție prin câteva 

precizari 

Urmăresc, sunt atenți Conversația 

euristică 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor, 

stimularea 

participării 

elevilor la 

formularea 

răspunsului 

 

 

 

1 

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Scrie titlul noii lectii pe 

tablă: 

Căile de comunicatie și 

precizează obiectivele. 

 

Ascultă, acceptă, se 

mobilizează, participă. 

Scriu titlul lecţiei în 

caiete 

 

Expunere, 

lucrul la 

tablă 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
‘ 

 

 

 

 

Dirijarea 

predării - 

invăţării 

Să citim din manual și să 

definim termenul de 

”transport”. 

Se notează definiția pe tablă. 

Citesc din manual și 

formulează răspunsul 

sub îndrumarea 

profesorului 

Descoperire

a 

 

Lucru cu 

manualul  

Provoacă 

participarea 

tuturor 

elevilor și îi 

determină să 

dialogheze 

 Profesorul le cere elevilor sa 

numească câteva tipuri de 

transporturi pe care ei le 

utilizează sau le văd zilnic la 

tv sau în alte surse de 

informare.  

Să clasificăm căile de 

comunicație după mediul 

geografic unde se desfășoară 

, citind și interpretând  

noțiunile din manual . 

-Elevii gândesc și dau 

răspunsul solicitat sub 

îndrumarea profesorului  

Elevii citesc si 

indentifică fiecare tip de 

transport în funcție de 

mediul unde are loc.  

 

 

 

Elevii sunt atenți si 

Conversația 

 

 

Lucru cu 

manualul  

 

 

 

 

 

 

 

Idem 
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Profesorul notează schema 

lecției pe tablă 

notează în caiete  

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

  Sa analizam fiecare tip de 

transport in parte si sa-l 

caracterizam.  

1. Transporturile pe 

uscat: 

- rutiere (șosele si 

autostrăzi) 

- feroviare (căi ferate: 

ex: Transsiberianul din 

Rusia) 

2. Transporturile pe 

apa (navale): 

- fluviale (marile 

fluvii din lume); 

- maritime (ex. de 

porturi din lume); 

3. Transporturile 

aeriene (ex. de aeroporturi 

din lume); este cel mai sigur 

mijloc de transport. 

Mai cunoașteți și alte tipuri 

de transporturi, altele decât 

cele analizate până acum ? 

Câți dintre voi posedați un  

telefon mobil ? 

Dar un calculator? 

Profesorul le comunică 

faptul că pe lângă aceste 

transporturi analizate până 

acum mai sunt și altele, 

numite transporturi speciale. 

Acestea se realizează prin 

conducte: - oleoducte, 

gazoducte, saleducte etc 

- linii de înaltă tensiune 

- cabluri  

- sateliți de transmisii civile 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

definiția și clasificarea 

transporturilor pe uscat. 

 

Sunt atenți și răspund la 

interogații sub 

îndrumarea profesorului  

 

 

Elevii sunt atenți și 

notează în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți și 

notează în caiete .  

 

Problematizarea  

 

 

 

 

Lucru cu 

manualul  

 Conversația  

euristica  

 

 

 

 

 

 

 

Lucru cu 

manualul 

 Conversația 

euristică  

 

Lucru cu 

manualul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică  

 

 

 

 

 

 

 

Lucru cu 

manualul  

 

 

 

 

 

Provoacă 

participarea 

tuturor 

elevilor și îi 

determină 

să 

dialogheze, 

să se 

autoevaluez

e sau să 

evalueze 

răspunsurile 

date de alți 

colegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
’
 

Asigurarea şi 

intensificarea 

retenţiei şi 

transferului 

cunostinţelor 

In funcție de timpul 

disponibil, profesorul 

prezintă câteva imagini care 

reliefează toate tipurile de 

transporturi despre care s-a 

vorbit in timpul orei. 

Selectează informatiile 

pentru completarea  

schiței și formularea 

corectă a răspunsurilor. 

Privesc imaginile. 

Interogațiile 

de control si 

dialogul 

Evaluarea 

finală 

 

 

 

 

C3 

2
‘
 Precizarea 

activităţilor pe 

care elevii le vor 

desfăşura acasă 

Comunică sugestiile și 

conținuturile ce vor fi 

parcurse spre studiu. 

Tema pentru acasă – fișa din 

Ascultă și notează. 

Primesc formularul cu 

tema pentru acasă. 

Explicarea  
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 Anexa 1 (Foto 1) 

 

 

SCHEMA LECTIEI 

 

CĂILE DE COMUNICAŢIE 

Transporturile reprezintă activitatea economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea 

unor bunuri şi persoane dintr-un anumit punct către o altă destinaţie.  

Istoria transporturilor:  

- La inceputul evolutiei speciei umane oameni se deplasau pe jos  

- Ulterior oameni au domestitcit animalele si deplasarea a devenit mai rapida,  

- Inventarea rotii a revolutionat transporturile si au aparut carele.  

- In transporturile pe apa se trece de la pluta la vasele cu panze , ulterior dupa inventarea 

motorului cu abur si a motoarelor diesel.  

- In secolul XIX se inventeaza motorul cu abur si putin mai tarziu motorul cu combustie 

interna si astfel are loc o evolutie spectaculoasa a transporturilor.  

   După mediul geografic în care se realizează transporturile sunt de mai multe feluri: 

1. Transporturile pe uscat uscat 

  a) rutiere (autostrăzi şi şosele în principal) 

  b) feroviare (căi ferate) – Transsiberianul (în Rusia), liniile transcontinentale din    S.U.A. etc. 

2.Transporturile pe apa ( navale) 

a) transporturi  fluviale și pe lacuri– pe Rin, Volga şi Dunăre în Europa, Marile Lacuri şi fluviile 

Sf. Laurenţiu şi Mississippi în America de Nord, Gange, Changjiang, Mekong, Obi, Enisei, Lena 

în Asia, pe Nil în Africa, pe Darling şi Murray în Australia. Dintre porturile fluviale importante 

amintim: Duisburg (Europa), Chicago, St. Louis (America de Nord). 

b) transporturi maritime. Dintre marile porturi ale lumii amintim: Rotterdam, Hamburg, 

Constanţa (Europa), Tokyo, Osaka, Hong Kong, Singapore, New York etc. 

3.Transporturile aeriene - se transportă peste un miliard de persoane anual. Cele mai mari 

aeroporturi din lume sunt: New York, Chicago, Dallas (S.U.A.), Tokyo (Japonia), Beijing 

(China), Seul (Coreea de Sud),  Londra, Amsterdam, Paris, Frankfurt, Moscova (Europa) etc. 

4. Transporturile speciale  

- oleoducte 

- gazoducte 

 - liniile electrice de înaltă tensiune 

- prin cabluri 

- telefon , fax, internet 
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ANEXA 1 

TEMA PENTRU ACASĂ 

FIȘĂ  DE  EVALUARE 

 

20 p. – I. Răspundeți la întrebările de mai jos:  

1.  Ce sunt transporturile? 

2.  Care este legătura dintre densitatea populației unei țări și lungimea șoselelor sale? 

20 p.- II. Explicați de ce în transportul persoanelor este preferat cel aerian și nu navele maritime.  

20 p. – III. Realizați un text de 3 rânduri, coerent din punct de vedere geografic, folosind 

următorii termeni geografici: transport aerian, aeroport, București, Los Angeles, New York.  

 10 p. – IV. Încercuiți răspunsul corect:  

Transporturile navale sunt:  

a) aeriene și rutiere                                c) speciale 

b) fluviale și maritime                            d) terestre  

10 p. - V – Realizați corespondența între transporturile din coloanele A și B: 

        A                                                        B  

Transporturi terestre                         navale  

Transporturi aeriene                         rutiere                  

Transporutri acvatice                       feroviare ( gări)  

Transporturi speciale                       aeriene ( aeroporturi )  

Maritime                                          prin conducte 

10 p. - VI.  Identificați în lista de mai jos 5  localitățile din țara noastră care sunt porturi fluviale 

pe Dunăre:  Constanța,  Giurgiu,  Mangalia, București, Orșova, Drobeta -Turnu Severin, 

Oltenița,  Sulina, Turnu Măgurele, Tulcea.  

 

 

Foto 1: Activitate de lucru individual la clasă cu ajutorul fișelor de fixare a 

cunoștințelor (foto V.  Paraschiv, 2013) 
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IV. Geografia studenților 
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Sardinia prin ochii studentului geograf ieșean
1 

 

 Abstract. The experiences of Erasmus 

mobility at the University of Cagliari, Sardignia 

are presented briefly as geographic information 

with the applications and triumphs that have 

accompanied them. It is an assessment over time 

and a call to all those interested to learn from 

academic experiences of other countries to our 

professional becoming and fulfillment as well as 

for life. 

 

  

 

 „E aproape ca la noi și te vei acomoda ușor”.  Asta ți se spune înainte de 

petrecerea unui semestru în Sardinia. Mobilitățile Erasmus nu mai sunt ceva nou 

sau necunoscut în România, însă puține se spun despre cât de puternică poate fi 

amprenta câtorva luni de studiu într-o țară ce nu mai e „acasă”, pentru un tânăr 

aflat în toiul formării sale. Ca în ecologie, mai importantă decât reziliența este 

adaptarea, adică nu revenirea la starea inițială, ci dezvoltarea de noi caractere, 

comportamente. 

 Ca pentru orice student, plecarea din mijlocul familiei, cumulată cu mutarea 

într-o altă țară au constituit o schimbare majoră, un dublu salt pe scara 

independenței și a maturității. Dacă la început puținele-mi cunoștințe de limbă 

italiană erau o stavilă în calea comunicării cu profesorii, cu funcționarii, iar 

dicționarul de buzunar - obiect indispensabil, odată cu însușirea graiului italian (și 

involuntar a accentului sard) a venit și încrederea în calitatea mea de „cetățean 

european”. O clipă nu am resimțit efectele conflictului mediatic dintre imigranții 

români și populația autohtonă, fapt ce mi-a confirmat că buna purtare, respectul și 

zâmbetul sunt mai presus de buletinele de știri. Așa cum orice acțiune determină o 

reacțiune, similar și oamenii reacționează pozitiv la dovezi de bunăvoință și bună 

creștere, indiferent de originea și culoarea lor. 

 Relieful montan, dominat de maquis și țărmurile înalte spectaculoase, 

înconjurate de apa limepede a Mării Mediterane, nu sunt singurele atracții ce 

fascinează privitorul. Istoria acestei insule îmi dă dreptul să confirm: Sardinia este 

un micro-continent. Întregul teritoriu este împânzit cu urme ale civilizației 

nuragice: vestiții nuraghe, care pe cât de neobișnuiți par la primă vedere, pe atât de 

extinși și bine organizați se dovedesc a fi atunci când le calci pragul. 

 
1 

Luminița Garaba. Masterand, anul I, Facultatea de Geografie-Geologie, Universitatea ”Al.I. 

Cuza”. E-mail: luminitza_g@yahoo.com 
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Capacitatea unei populații de acum 4 

milenii de a-și construi satele integral 

din piatră și de a ridica turnuri de 

peste 10 metri înălțime explică și 

puternica identitate a celor ce și astăzi 

se recunosc a fi mai curând sarzi 

decât italieni. 

 Dacă necunoașterea limbii 

italiene a dat naștere la destule 

neînțelegeri cu vânzătoarele și 

controlorii de autobuz, nu a fost 

câtuși de puțin un obstacol în orele 

petrecute în laborator atunci când disecam aricii de mare, în măsurarea cantității de 

fito- și zooplancton din lagunele insulei, ori în expedițiile din care plecam cu 

rucsacul plin cu roci și mintea plină cu informații. Universitatea din Cagliari este 

un loc al experimentării. Pe cât de apreciate mi-au fost cunoștințele teoretice de 

geografie, pe atât de mult am evoluat în plan practic. Profesorii talentați există 

pretutindeni, iar limbajul lor este universal.  

Același lucru se poate spune și despre tinerii Europei; cultura europeană 

există, în ciuda diferențelor și a tradițiilor locale. Este suficientă o întâlnire cu 

studenți din Polonia, Germania, Spania sau de oriunde, pentru a constata 

omogenitatea valorilor lor, chiar dacă ar discuta despre obiceiuri naționale 

specifice, ori bucătăria din orașul natal. Libertatea de gândire, dorința de a 

cunoaște, deschiderea spre nou sunt calități pe care le-am regăsit mai ales la tinerii 

bătrânului continent, semn că oriunde ar migra polii dezvoltării economice, nucleul 

cultural al lumii rămâne între Atlantic și Urali. 

Aș putea reformula, așadar, deviza studenților din Cagliari, „odată ce ești 

Erasmus, rămâi mereu Erasmus”: prin experiența internațională în anii studenției 

capeți fermentul prin care performanța poate deveni excelență.  
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Despre studenția la geografie 
1 

 

 Am ales geografia. Eram în clasa a VIII-a, participând la prima mea 

Olimpiadă  Națională de  Geografie, când am simțit pentru prima dată că știu ce 

îmi doresc să urmez după terminarea școlii. După alți 3 ani de implicare profundă 

în competițiile școlare de geografie (olimpiada națională, concursul „Geomondis”, 

Sesiunea de Referate și Comunicări ale Elevilor), ani în care îmi era foarte clar că 

trebuie să studiez geografia o viață, m-am trezit brusc în mijlocul ultimului an de 

liceu, într-o clasă cu peste 80% din colegi viitori medici și înconjurată de un 

arsenal întreg de profesori, rude și cunoștințe trăind în cultul obsesiv al medicinei 

ca rețetă sigură și unică a succesului. Am cedat acestui context și am decis să dau 

la medicină. Faptul că obținerea unui premiu în clasa a XII-a la orice olimpiadă 

națională însemna admiterea fără examen la Facultatea de Medicină era un motiv 

în plus să nu am prea multe îndoieli, căci puteam să mă ocup în continuare de 

geografie, cel puțin în perioada imediat următoare. A venit și rezultatul - premiul I 

la faza națională a Olimpiadei de Geografie. Evident, acest premiu reprezenta 

încununarea eforturilor mele de 5 ani. Totuși, după depășirea momentului de 

euforie, m-a cuprins un gust amar profund în fața ideii că un asemenea rezultat, 

obținut printr-o muncă îndelungată, susținută de pasiune autentică avea să fie 

profanat și folosit drept mijloc de admitere la altă facultate. Totuși, nu aveam 

curajul să-mi schimb opțiunea. Șansa mea a fost faza națională a concursului 

„Geomondis”, desfășurată la Timișoara, unde am avut imensul noroc de a întâlni 

un coleg student la Facultatea de Geografie de acolo (în prezent doctorand la 

Paris), care, după o conversație de vreo oră  într-un local timișorean m-a făcut să 

realizez că greșisem alegând să dau la medicină. În acea clipă mi-am dat seama că 

cele nici 3 luni în care am fost convinsă că trebuie să dau la medicină au fost ca o 

perioadă  de amețeală inconștientă. Îmi era rușine și ciudă de perioada aceasta de 

ezitare, mai ales că aceeași masă imensă și înfocată de cunoștințe care se 

bucuraseră în iarnă de noua mea alegere - medicina - a profitat de ocazie pentru a 

inversa conținutul poveștii: se vehicula în permanență că mi-am dorit tot liceul să 

dau la medicină și că o nebunie de ultim moment m-a îndreptat spre 

geografie...ceea ce era total fals. Și așa am ajuns la geografie - susținută doar de 

mine însămi și de părinți și criticată de tot restul anturajului! Iar după 2 ani de 

Planificare Teritorială la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași, sunt mai 

sigură ca niciodată că am făcut alegerea corectă  și că, undeva sus, există o forță 

care ne atenționează atunci când suntem pe cale să greșim.  Poveste lungă, dar am 

insistat să o relatez pentru a imortaliza tocmai această etapă din viața unui elev – 

aceea de a-și alege drumul în viață - etapă esențială care, din păcate, de cele multe 

mai multe ori, este depășită cu superficialitate sau cu o abordare obtuză din partea 

celor implicați.  
1 

Ema Corodescu, student anul III - Planificare Teritorială, Facultatea de Geografie și 

Geologie, Universitatea „ Al. I. Cuza ” Iași. 
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 Revenind cu întârziere la subiect, ce reprezintă 

totuși studenția la geografie?  

Un cumul de experiențe extraordinare, atât în 

plan formal-academic cât și în plan non-formal-

social. Planul academic mi-a arătat, în primul 

rând, o geografie mai fascinantă decât mi-o 

închipuiam. Cu siguranță baza de cunoștințe din 

liceu m-a ajutat să-mi creez o viziune clară 

asupra a ceea ce înseamnă geografia, iar 

facultatea a completat și completează în 

continuare aceste cunoștințe, încadrează 

geografia într-un context mai larg, în care se 

conturează mai clar poziția ei ca 

știință aplicată într-o societate 

din ce în ce mai mondializată și 

mai interconectată, care reclamă 

tot mai adesea abordări 

transdisciplinare, fără să-și 

piardă însă rolul de știință 

clasică, teoretică și educativă deopotrivă.  Apoi, relația profesor-student este, fără 

exagerări sau menajamente, una de colaborare strânsă și eficientă; am avut norocul 

de a întâlni  profesori deschiși, bine pregătiți și puși la punct cu noutățile, de la care 

am primit sprijin ori de câte ori am avut nevoie. Participarea la aplicații practice 

staționare și itinerante, ca și orele variate de laborator conferă un caracter aplicativ-

interactiv conținuturilor abordate, atât de ofertante și prin natura geografiei ca 

știință. La toate acestea se adaugă numeroase alte oportunități, precum mobilități 

de studiu și practică în străinătate, diverse tipuri de burse, școli de vară, 

simpozioane, conferințe etc. Sistemele Informaționale Geografice și accesul 

general la tehnologie și informație dau în prezent oportunitatea studenților de a se 

afirma extrem de devreme, încă din timpul studiilor de licență. Este impresionant 

accesul la materiale, metode și literatură de specialitate, care contribuie la 

dezvoltarea competențelor practice, concrete ale studenților și care le oferă 

posibilitatea de a-și prezenta sau chiar și publica (inclusiv în reviste adresate 

specialiștilor, nu doar studenților) rezultatele proiectelor și micilor cercetări 

întreprinse. Sunt convinsă că spiritul geografic, capabil să înțeleagă fenomenele în 

complexitatea și interconectarea lor, precum și dezvoltarea impresionantă la nivel 

Foto 1. Practică la specializarea 

Planificare Teritorială - anul II, 

Constanța 

Foto 2. Practică la specializarea Planificare Teritorială, 

anul I, Capul Caliakra, Bulgaria 
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mondial a geografiei cantitative în ultima jumătate de secol, reprezintă motoarele 

fundamentale ale acestei deschideri, care, probabil, nu se manifestă cu aceeași 

intensitate la alte facultăți. 

 Același mediu al Facultății de Geografie și Geologie oferă și perspectivele 

unor experiențe non-formale, în special în cadrul Ligii Studenților de la Geografie 

și Geologie (L.S.G.G.) - asociație studențească înființată în urmă cu mai bine de 8 

ani, care a promovat în această perioadă o gamă variată de proiecte științifice, 

culturale și sociale venite în sprijinul studenților, dar și al altor beneficiari (elevi - 

concursul „Geomondis”, copii din medii defavorizate și pensionari cu situații 

dificile - diferite proiecte caritabile etc.). Activitatea într-o asemenea asociație are 

un rol formativ incontestabil pentru studenți, prin dezvoltarea unor aptitudini 

precum lucrul în echipă, managementul proiectelor, strângerea de fonduri, prin 

derularea efectivă a unor proiecte concrete, cu scop bine definit, care implică 

adesea inclusiv colaborarea cu diverși parteneri din domeniul public și privat. 

Concursul „Geomondis” este, probabil, cel mai important și mai longeviv proiect 

al L.S.G.G. care se bucură de o mare popularitate. Am avut plăcerea să mă implic 

în acest proiect atât ca elev participant, cât și ca student organizator și consider că 

reprezintă o oportunitate extraordinară, atât pentru elevi (și mediul preuniversitar 

în general) - care intră în contact direct cu mediul academic și cu o abordare foarte 

interactivă a subiectelor de concurs, cât și pentru cel universitar, care are ocazia să-

și prezinte ofera de studiu unei elite a elevilor de liceu. 

 Sună destul de interesant până acum. Dar ce urmează după? Care sunt 

avantajele și dezavantajele într-o viitoare profesie de geograf? Este foarte adevărat 

Foto 3. Studenți organizatori și elevi participanți la faza regională a concursului „ Geomondis ”, la 

finalul probei practice din parcul Copou, Iași, 2012 
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că șansele de a câștiga sume impresionante, mai ales la începutul carierei, sunt 

destul de reduse, la fel ca și posibilitatea de a găsi rapid un loc de muncă 

satisfăcător, pe care să-ți dorești să-l menții pe termen lung - pe de o parte, pentru 

că multe joburi în domeniu au caracter de contract/parteneriat/proiect temporar sau 

semipermanent, iar, pe altă parte, pentru că geografia permite o mobilitate 

profesională destul de ridicată, dată fiind complexitatea și legăturile profunde ale 

acesteia cu atât de multe alte domenii. Poziția geografului într-o echipă în cadrul 

unei companii/instituții nu va avea niciodată stabilitatea și certitudinea uneia de 

inginer, dar se va bucura cu siguranță de imensul avantaj al viziunii de ansamblu, 

al varietății și al libertății de reprofilare în alte ramuri. Iar oportunitățile de care un 

geograf se poate folosi nu sunt tocmai puține: activitate didactică preuniversitară și 

universitară, centre de cercetare, instituții și organisme naționale și internaționale 

(pe domeniul mediului, gestionării teritoriale, managementului riscurilor etc.), o 

varietate de firme private (în domeniul G.I.S.-ului, turismului, cadastrului etc.). 

 Accesul la toate aceste posibilități ține de competențele pe care fiecare și le 

dezvoltă și de modul în care este capabil să valorifice oportunitățile, situație 

valabilă în prezent pentru majoritatea domeniilor de activitate. Geografia este un 

domeniu provocator, divers și motivant, care, din punctul meu de vedere, 

reprezintă mult mai mult decât o profesie sau un domeniu de studiu, reprezintă un 

mod de viață și de gândire, caracterizat de flexibilitate și deschidere - calități  

extrem de utile și de constructive într-o societate în permanentă schimbare. 

 Revin acum, ușor mai nuanțat, asupra ideii de la început - aceea de alegere a 

drumului în viață, care trebuie făcută în cunoștință de cauză. Țin să subliniez 

importanța mare a unui parteneriat mai serios între mediul  preuniversitar și cel 

universitar, parteneriat care joacă un rol extrem de important în fundamentarea 

viziunii elevilor - viitori studenți - asupra a ceea ce înseamnă urmarea unei facultăți 

pe un anumit profil. În contextul în care consilierea vocațională specializată 

aproape nu există, iar mare parte din familiile elevilor nu au nici competența, nici 

viziunea (sau măcar intuiția), nici obiectivitatea necesară pentru a-i sprijini în 

luarea deciziei de a-și alege domeniul, rolul instituțiilor de învățământ devine 

crucial în îndrumarea elevilor. Nimic nu are o influență mai puternică asupra unui 

elev care se află pe punctul de a-și alege facultatea decât un contact direct și cât 

mai amplu cu viața universitară. Inițiativele geografiei ieșene preuniversitare și 

universitare s-au dovedit beneficebși lăudabile în acest sens: concursul 

„Geomondis”, discuții ale elevilor cu cadre didactice universitare în cadrul 

pregătirii olimpiadelor școlare, festivități organizate în parteneriat, aplicații 

practice organizate de mediul academic pentru elevii cu rezultate la olimpiadele 

școlare în bazele didactice ale universităților, cum este și tabăra de la Stațiunea 

didactică și de cercetare de la Rarău, din august 2013  etc. Acestea sunt direcții 

care trebuie în mod imperativ continuate și dezvoltate pentru că, până la urmă, 

educația are scopul de a forma viitori specialiști, competitivi și eficienți pe piața 

muncii, iar acest moment de alegere a carierei este, poate, unul dintre cele mai 

importante și mai influente pe termen lung din viața unui om!  
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La Olimpiada internațională de geografie din 

Japonia, 2013 
1
 

  

 

Această olimpiadă a fost pentru mine o experiență 

minunată din toate punctele de vedere. Am reușit să 

contribui la reușita României de a ajunge în vârful 

podiumului, am vizitat o țară foarte departată, am 

interacționat cu elevi din alte zeci de  țări și am 

cunoscut o civilizație atât de veche. Este cel mai de 

succes rezultat al meu în cadrul participării la 

concursuri și olimpiade și sunt bucuros că am reușit 

în fiecare an să ajung mereu mai departe. Având în 

vedere pregătirea anterioară din țară, probele nu au fost foarte grele, în schimb 

necesitau concentrare maximă pe tot parcusul lor și cunoștințe destul de bune de 

limba engleză. România a reușit să se claseze prima (foto 1- 2), cu trei medalii de 

aur (locul doi, locul șase și locul 11) și a treia medalie de argint (locul 14). Cu alte 

cuvinte, din primii 14 concurenți, patru au fost români, ceea ce nu poate decât să 

ne facă mândri pe toți cei din lotul țării noastre. 

 Drumul a fost unul foarte obositor deoarece am călătorit noaptea către 

Otopeni de unde am luat un avion către Amsterdam și de acolo către Osaka, de 

unde, în final, am ajuns în Kyoto. Totuși, am trecut repede peste acest inconvenient 

și peste modificarea fusului orar.  

 Japonia este o țară foarte diferită, față de cele cunoscute de mine până în 

prezent. Mi s-a părut foarte interesant modul lor de viață și cum au reușit ca dintr-

un teritoriu lipsit de resurse și cu spațiul limitat pentru populație, să clădească o 

societate modernă, cu standarde de viață chiar pestecele din Europa de Vest. 

 Olimpiada a avut patru probe: una teoretică, două practice și  una 

multimedia. Subiectele și cerințele sunt făcute puțin diferit față de cele de la 

olimpiadele românești prin prisma faptului că se cer lucruri mult mai practice și 

elevul trebuie să facă multe corelații. Am avut timp să vizităm orașul Kyoto, un 

oraș foarte frumos, cultural, fostă capital imperială, presărat cu temple minunate și 

foarte plăcut. 

 Anul următor doresc să obțin aceeași performanță și să ajut România să fie 

prima din nou. De asemenea, aș dori să mă întorc cândva în Japonia, să vizitez 

Tokyo, Muntele Fuji, să merg cu trenul de mare viteză ”Shinkansen” precum și 

multe alte locuri minunate din ”Țara Soarelui răsare”. 

 
1 

Ivan Theodor – Adrian – elev, clasa a XI- a, Colegiul Național Iași 
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Foto 1- 2. Lotul de aur al României (2013) 
 

 
Foto 3.  Rezultatele finale ale iGeo - 2013 
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De ce să participi la olimpiade și concursuri? 
1 

 

 La începutul clasei a XI-a, știam că acesta va fi 

cel mai important an pentru mine, întrucât, în 

toamna, urma să aplic la facultate. Un an plin, în care 

fiecare concurs contează pentru viitor, dar în același 

timp, trebuie să știi să le alegi pe cele pentru care 

merită să muncești.  Chiar dacă îmi doresc să urmez 

dreptul în Marea Britanie, științele s-au numărat 

întotdeauna printre pasiunile mele, în mare parte, 

întrucât îmi răspund acelor atâția “cum?” și “de ce?” 

de care mă lovesc în fiecare zi. Însă, după cum am spus, anul acesta, atât de 

important, nu mă puteam pregăti din nou pentru olimpiada de chimie și mai ales 

pentru lot, deoarece nu m-ar fi ajutat cu nimic la facultate. Multă muncă și un 

rezultat nesigur nu era ceea ce căutam.  

 Prin urmare, am decis să particip la Olimpiada ”Știintele Pământului”. De 

ce? Unde este legatura cu dreptul? Ei bine, împletirea dintre cele patru discipline 

fără de care noi nu am fi putut evolua aducea două mari avantaje: cultura generală 

și conexiuni interdisciplinare. Mai mult decât atât, aveam șansa de a-mi îmbunătăți 

gândirea critică, de a dobândi o imagine de ansamblu asupra lumii înconjurătoare, 

făcând exact ceea ce îmi place. 

Să învăț pentru chimie, biologie, geografie și fizică a fost o adevărată provocare, 

iar înainte de naționala asta era tot ceea ce făceam întreaga zi, însă recompensele 

nu au întârziat să apară. Fiind felicitată de către comisia de biologie și de către cea 

de chimie, mi-am reconfirmat faptul că munca făcută cu pasiune nu este niciodată 

în zadar. Iar acesta cred că este secretul tuturor acestor olimpiade și concursuri 

școlare, întrucât, dacă nu lucrezi în primul rând pentru tine, nu vei învăța niciodată 

nimic cu adevărat.  

 În același timp, mi-am descoperit o nouă pasiune pentru geografie, care s-a 

concretizat atât prin participarea la fazele județene și naționale ale concursului 

”Geomondis”, cât și la Sesiunea de comunicări științifice pentru elevi. Rezultatele 

obținute împreună cu numeroasele cunoștințe acumulate mi-au oferit o nouă 

perspectivă asupra acestei materii, pe care, inițial o desconsiderasem la școală. De 

fapt, mi-am dat seama că geografia este cea care explică fenomenele întâlnite în 

viața de zi cu zi și cea care interconectează biologia, chimia și fizica.  

 Consider că, dedicând atâția ani concursurilor și olimpiadelor școlare (încă 

din clasele primare) am dobândit acea experiență a stăpânirii emoțiilor, a 

concentrării, acel exercițiu de voință de a continua să studiezi și de a-ți redescoperi, 

zilnic, pasiunea pentru materie indiferent cât de obosit ești, de a termina ceea ce ai 

început.  
1 
Bianca Vasilache – clasa a XI-a, Colegiul Național “Emil Racoviță” Iași  
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Însă, cel mai important, este că mi-am dezvoltat acea curiozitate de a-mi explica 

totul, acea obiectivitate față de propria muncă,   acea atenție pentru detalii care face 

diferența între success și eșec. Mulți spun că este o mare realizare să ajungi la faza 

națională…este adevărat…cu toate acestea, nimic nu se compară cu bucuria unui 

premiu la faza națională, deoarece, altfel, simți pur și simplu că lipsește finalitatea.  

 Da, este multă muncă! Da, este riscant! Și nu, nu merită să o faci dacă nu 

ești pasionat de domeniul respectiv. Așadar, de ce să participi la olimpiade și 

concursuri? 

 Pot spune, din proprie experiență, că totul se rezumă la acel moment al 

primirii diplomei sau, eventul, a medaliei, care nu poate fi substituit de absolute 

nimic. Acela este momentul în care simți că poți reuși orice îți propui, momentul în 

care simți că ai fi putut să muncești chiar mai mult decât ai făcut-o; iar, la final, 

când tragi linia, îți dai seama că nimeni și nimic nu iți va putea lua cunoștințele 

dobândite și amintirile săptămânii petrecute împreună cu lotul. 
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Implicare prin acțiune la binele cetății: 

Conferința Tinerii și leadership-ul în 

comunitate organizată de Consiliul 

consultativ al elevilor Colegiului Richard 

Wurmbrand Iaşi - 27 februarie 2013 – 
1,  2 

 

  Tema conferinței era aceea de a le pune 

tinerilor liceeni participanți imaginația la 

încercare și de a concepe proiecte prin care să 

demonstreze cetățenia participativă pentre  

dezvoltarea infrastructurii orașului Iași.   Un 

colectiv de elevi ai școlii noastre, din clasa a 

XI-a C, format din Cozma Ramona, Cuzuc 

Alin, Fronea Mădălina, Miru Iulian, Popescu 

Ștefania, Rotaru Adrian, Sandu Lorena, Sîrbu 

Irina si Săcăleanu Lavinia (foto 2) am realizat 

proiectul “Peisajul tehnogen din zona 

industrială de vest a Iașului și noul pasaj Octav Băncilă”, sub îndrumarea domnului 

prof. dr. Viorel Paraschiv, proiect care a fost prezentat la conferință de Sandu 

Lorena și Săcăleanu Lavinia. Ajunși la colegiul gazdă, am fost întâmpinați de către 

o doamnă profesor din partea colectivului de organizare. După salutul din partea 

gazdelor rostit de directorul colegiului, dl. prof. Lucaci, conferința a început cu o 

expunere despre cele mai puternic dezvoltate orașe ale lumii, metropole si 

megalopolisuri, prezentată de prof. univ. dr. Cornel Iațu, decanul  Facultății de 

Geografie și Geologie  a Universității ”Al. I. Cuza” din Iași (foto 1). Am fost 

plăcut impresionați de gradul de dezvoltare al metropolelor (japoneze, chineze, 

australiene, braziliene, nord-americane etc), de nivelul ridicat de civilizație și 

organizare, de grija pentru servicii publice responsabile față de cetățeni. 

Obiectivele proiectului nostru au fost studierea impactului realizării unui pasaj 

suprateran de transport rutier si pietonal peste calea ferată în vederea creşterii 

accesibilităţii rezidenţilor din cartierele Dacia şi Alexandru spre zonele  

funcţionale din Iaşi, pe axa sud-nord, precum şi reabilitarea şi modernizarea de 

străzi şi trotuare aferente zonei pasajului. Scopul principal al proiectului îl 

constituie sporirea confortului şi a siguranţei în trafic și eficientizarea costurilor de 

transport şi creşterea productivităţii agenţilor economici din zonă. Din păcate, noi, 

am remarcat ineficiența punerii în valoare a două obiective de peisaj tehnogen, 

aflate pe lista locală de protecție, situate pe capetele viitorului pasaj, respectiv, 

Fabrica de țigarete și fosta fabrică de bere.  

Din perspectiva noastră și celelalte cinci proiecte prezentate la conferința 

elevilor (de la gazde, Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” și Colegiul Național ”E. 

Racoviță”) au fost destul de interesante, însă, unele, departe de posibilitatea  
1,  2 

Sandu Lorena, Cozma Ramona. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – clasa a XI-

a . E-mail: ramonyca_frumusyca@yahoo.com 
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realizării lor, fiind chiar cu adevărat fanteziste, aspect constatat și de vice-primarul 

Dangă sau ex-inspectorul școlar general Romaniuc Liliana, aflați printre invitații 

organizatorilor. S-au lansat teme precum crearea unei rute sportive, construirea 

unui campus pentru tineret în Parcul Copou, înfrumusețarea clădirilor din oraș prin 

pictarea lor. Un proiect ne-a atras atenția în mod plăcut, două eleve de la Colegiul 

Richard Wurmbrand au propus pictarea și decorarea coșurilor de gunoi din oraș 

astfel făcându-le mai atractive în vederea aruncării deșeurilor în locurile special 

amenajate, mai ales pentru copii care sunt sensibili la lucrurile viu colorate și care 

reprezintă viitorul Planetei. 

 

  
 

Foto 1 - 2. Aspecte din timpul desfășurării conferinței 

 

  La sfârșitul conferinței a avut loc răsplătirea participanților cu diplome și cu 

felicitări binemeritate din partea organizatorilor manifestării. Noi, considerăm că 

scopul stabilit inițial de către organizatori a fost atins, toți cei peste 250 de 

participanți prezenți în amfiteatrul Colegiului Wurmbrand, autori și membrii 

echipelor de proiect, elevi, profesori și invitați, au simțit cum tinerii se pot implica 

activ în bunul mers, durabil, al viitorului orașului în care ei trăiesc. 
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”Sădirea pomilor” - voluntariat  la Sculeni - Iași 

(5 aprilie 2013) 
1, 2 

 

 

În fiecare an, în perioada 15 martie - 15 aprilie, are loc „Luna Plantării 

Arborilor”, ansamblu de activități organizate de Romsilva R.A. prin direcțiile sale 

teritoriale. Prin intermediul programului ”Learning about Forest” al Centrului 

Carpato-Danubian de Geoecologie, la care liceul nostru ia parte, program 

circumscris și acțiunilor de voluntariat din cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să 

fii mai bun!”, impreună cu colegii noștri de clasă am participat la acțiune  ”Sădirea  

pomilor”, care s-a desfășurat pe un teren degradat din cadrul Ocolului Silvic Iași - 

canton 14 Luceni, în apropierea punctului vamal Sculeni-Iași, de pe terasele 

Prutului. Am fost deschiși la propunerea domnului diriginte Viorel Paraschiv, 

pentru că era un proiect de voluntariat iar acesta reprezintă și un plus la CV-ul 

nostru, dar și o nouă experiență de viață. Acțiunea ”Sădirea pomilor” este de veche 

tradiție, în perioada interbelică elevii participând la acțiuni numeroase de 

voluntariat care aveau un ”ritual” specific de organizare și derulare. Activitatea 

noastră a fost reprogramată de mai multe ori din cauza stării vremii, capricioasă 

din primăvara acestui an, care nu a permis activitățile de plantare.  
 

  

 După instructajul specialiștilor de la silvic activitatea noastră a constat în 

săparea gropilor la care ne-au ajutat băieții, iar noi fetele am plantat puieții de 

salcâm. Deși la început am crezut că va fi amuzant, acțiunea a fost destul de 

serioasă, în ceea ce privește plantarea viitorilor arbori, voluntarii fiind prezenți într-

un număr destul de mare la acțiune, de la localnici, la studenți și elevi. Suntem 

convinși că prin participarea la această activitate de voluntariat și prin cei cca 120 

de puieți plantați am devenit ”ctitori de suflet ai viitoarelor păduri, memorie vie a 

istoriei neamului” și ne-am dovedit, în primul rând nouă, că suntem parte a  
 
1 

Grapă D. Daniel, 
2 

Dulceanu Raluca-Alexandra – clasa a XII-a F, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași. 
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comunității ecologice și viitori cetățeni conștienți de importanța noastră social. A 

fost o experiență interesantă și putem spune că am făcut ceva pentru natura care ne 

înconjoară: ”Ai plantat un copac, ai făcut ceva în viaţă”.  

Partenerul proiectului nostru a fost și de acestă dată Asociația Comunitară a 

Cercetașilor din România din Iași, cu care avem o frumoasă colaborare. Implicarea 

activă ne-a demonstrat că putem realiza lucruri deosebite de care peste ani să fim 

mândri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cojo.ro/personal/ai-plantat-un-copac-ai-facut-ceva-in-viata/
http://cojo.ro/personal/ai-plantat-un-copac-ai-facut-ceva-in-viata/
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Simpozionul Transfrontalier “Euroregiunea Prutul de Sus” 

- ediția a VIII-a, 12-13 octombrie 2012, Liceul Teoretic “Nicolae 

Iorga”, Botoșani 
1 

 

 
Am participat pentru prima dată la un simpozion internațional care are și 

secțiune pentru elevi şi a fost o experiență deosebită. La manifestarea științifică au 

mai participat invitați din școlile județelor Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui și din 

Republica Moldova.  

 Tema comunicării mele a fost despre Siturile Natura 2000, dezvoltând un 

studiu de caz asupra Sărăturile din Valea Ilenei (județul Iași) - foto 1-. Proiectul 

sprijină protecţia şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din 

doua situri ”Natura 2000”, asigurând un management corespunzător la nivelul 

acestora: Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel (județul Vaslui) şi Situl 

Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei (județul Iași).  Colegii mei de 

clasă Pîrlea Matei şi Grapă Daniel, au avut lucrări despre peisajul geografic din 

zona orașului Iași –foto 2-. Pe drum am făcut un prim popas la Muzeul Viei și 

Vinului din Hîrlău, prilej pentru o scurtă vizită autorizată. Am ajuns apoi la 

Botoşani, împreună cu domnul diriginte prof. dr.Viorel Paraschiv, coordonatorul 

lucrărilor noastre, unde am fost primiţi călduros de elevii şi profesorii Liceul 

Teoretic ”Nicolae Iorga”. A urmat deschiderea festivă în sala de muzică a liceului 

unde elevii gazdă au prezentat programe artistice în cinstea participanților.  

Apoi, pe fondul emoţiilor destul de mari şi tot mai copleşitoare, ne-am 

susţinut lucrările în plen. Bineînţeles că au avut întâietate elevii liceului și cei din 

județul gazdă, după care am urmat noi cei din Iaşi. Mi-a părut rău să  văd atât de 

puţini  candidaţi la secţiunea elevi, dar toți cei care am fost acolo ne considerăm cu 

adevărat “prieteni cu Geografia”! După susţinerea lucrărilor tuturor elevilor, a 

urmat susţinerea lucrărilor profesorilor, la care noi elevii nu am participat, însă am 

profitat de ocazie şi am vizitat oraşul împreună cu colegii mei. Faptul că 

organizatorii simpozionului publică toate lucrările într-un volum colectiv cu ISBN, 

denumit ”Analele Simpozionului transfrontalier Euroregiunea Prutul de Sus”, 

credem că este foarte important și pentru noi, elevii, fiind o recunoștere a muncii 

noastre, bineînțeles sub coordonarea profesorului nostru. Seara am fost cazaţi la 

internatul liceul, era pentru prima dată când intram într-un cămin, dar a fost o 

experienţă interesantă. A doua zi, Simpozionul a avut planificat o  aplicaţie 

practică pe teren pe traseul Botoşani – Săveni - Rădăuţi  Prut – Lipcani – Criva (în 

Republica Moldova) şi retur, la care eu și colegii mei nu am putut participa datorită 

faptului că nu aveam paşapoarte, însă am profitat de timp şi de vremea plăcută de 

toamnă şi am cutreierat oraşul, la pas, descoperind monumentele istorice ale 

orasului. Seara ne-am întors acasă cu amintiri frumoase, şi cu o experienţă de 

neuitat. Organizatorii simpozionului au fost Societatea de Geografie – Filiala 

Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean și Liceul Teoretic”Nicolae Iorga” din  
1 

Dulceanu Raluca – Alexandra, clasa a XII-a F - Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași. 

E-mail: d_raluca18@yahoo.com 
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Botoșani, în parteneriat cu școli din Republica Moldova (Raionul Glodeni – Liceul 

din Petrunia și Școala gimnazială din Criva) și Ucraina (Regiunea Cernăuți). 
 

 

   

Foto 1-2. Aspecte din sala simpozionului la susținerea lucrărilor de către elevii școlii noastre 

 

Foto 3. La liceul organizator 
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Concursurile școlare geografice ieșene desfășurate în anul școlar 2012-2013  

 Prof. dr. Mihaela Lesenciuc - inspector școlar la I.Ș.J. Iași 

 

 Și în anul școlar 2012 - 2013  concursurile școlare de geografie au atras un 

număr important de elevi, demonstrând calitatea activității depuse la catedră de 

colegii noștri. Noutatea absolută a fost concursul ”Terra Magazin”, care a venit să 

acopere un segment lipsă a concursurilor școlare de geografie cu etapa națională, 

cel al elevilor de gimnaziu din clasele V-VII, pentru care nu se organizează 

olimpiadă națională.  Pe ansamblu se remarcă o bună participare a tuturor elevilor 

de la colegiile naționale și școlile gimnaziale care au rezultate și tradiție deja 

consacrată sau cele în curs de consacrare.  Concursurile județene ”Mihai David” 

(gimnaziu), ” Grigore Cobâlcescu” (licee economice și tehnologice) și ”Universul 

satului ieșean” (gimnaziu - rural), tradiționale, au atras și ele în acest an școlar 

elevii merituoși calificați în urma fazelor locale. 

1. Olimpiada școlară de geografie – faza județeană,  2 martie 2013, Școala 

”Otilia Cazimir” – Iași. Comisia de organizare a funcționat foarte bine sub atenta 

îndrumare a doamnei director, Cătălina - Valentina Holic. Comisia de concurs a 

fost propusă în cadrul Consiliului consultativ de geografie de către inspectorul 

școlar de specialitate. Rezultatele meritorii ale elevilor sunt cuprinse în tabelul 1, 

toți aceștia primind premii și diplome la festivitatea organizată la Facultatea de 

Geografie și Geologie în ziua de  14  iunie 2013. 

 
Tabel 1. Olimpiada – faza județeană  

Numele si prenumele elevului 

Unitatea de învățământ  

de la care 

provine/localitatea 

Clasa Clasament 

 

 
SIRITEANU LUCIAN 

COLEGIUL NAȚIONAL 

IAȘI 
XII I  

 
 

GHERASIM DIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"M. EMINESCU" IAȘI 
XII II 

 

ANTON MĂDĂLINA IOANA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IAȘI 
XII III 

 

LAZĂR DRAGOȘ 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
XII MENȚIUNE 

 

GRAPĂ - VÂRLAN DUMITRU 

DANIEL 

LICEUL TEHN. 

ECONOMIC DE TURISM 

IAȘI 
XII MENȚIUNE 

 

TELEAGĂ IOANA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"M. EMINESCU" IAȘI 
XII MENȚIUNE 

 

CRUCIANU ANA 
COLEGIUL ECONOMIC 

ADMINISTRATIV IAȘI 
XII MENȚIUNE 

 

PURCARU SIMONA 
COLEGIUL DE ARTĂ "O. 

BANCILA" IAȘI 
XII MENȚIUNE 

 



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 173 - 
 

 

IVAN THEODOR ADRIAN 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 

 

XI 

 

I   

ȘTIRBAN IULIUS  
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
XI II 

 

SIMINIUC EUSEBIU 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
XI II 

 

LUCA IOANA RALUCA 
LICEUL TEORETIC "AL. I. 

CUZA" IASI 
XI III 

 

BALANICI DRAGOS 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVITA" IASI 
XI MENȚIUNE 

 

ZALDEA OTILIA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
XI MENȚIUNE 

 

PALIMARICIUC MIHAI 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVITA" IASI 
XI MENȚIUNE 

 

MIREA SABINA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
X I  

 

LUCA RADU 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
X 

II  

DIGORI GHEORGHE 
COLEGIUL NAȚIONAL "G. 

IBRAILEANU" IASI 
X 

III  

COSTE RALUCA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
X 

III  

GROZAVU ANDREI 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
X 

III  

MUCILEANU MIRUNA 

CASANDRA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
X 

MENȚIUNE  

DUMITRIU MATEI 
COLEGIUL NATIONAL 

IASI 
X 

MENTIUNE  

GAITA TUDOR 
COLEGIUL NATIONAL 

"M. EMINESCU" IASI 
X 

MENTIUNE  

AMIRONESEI AURA ELENA 
COLEGIUL NATIONAL 

IASI 
X 

MENTIUNE  

BALUT IRINA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
X 

MENȚIUNE  

LAZĂR ANDRA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
X 

MENȚIUNE  

NĂSTURAȘ CALIN 
COLEGIUL NATIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
X 

MENȚIUNE  

FUIOR IOAN GEORGEL 

COLEGIUL TEHN. CAI 

FERATE ”UNIREA” 

PAȘCANI 
X 

MENTIUNE 
 

MELNICIUC PUICA TEOFIL 
COLEGIUL NATIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
X 

MENȚIUNE  

TIBA STEFANA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
X 

MENȚIUNE  

PINTILEI BOGDAN 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
X 

MENȚIUNE  

ȚEPEȘ ALEXANDRU 
LICEUL TEORETIC 

"D.CANTEMIR" IASI 
X 

MENȚIUNE  

PINTILESCU ANDRA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
IX I  

 

MISTREANU DIANA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
IX II 

 

BRÂNZILĂ EMANUEL 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
IX II 
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URSACHE IOANA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
IX II 

 

MĂRINCEAN IOAN 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
IX III 

 

PUIU IULIAN PETRU 

COLEGIUL TEHN. CĂI 

FERATE ”UNIREA” 

PASCANI 
IX III 

 

BAJENARU BRADITA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
IX III 

 

COMĂNICIU ALEXANDRA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
IX III 

 

APOSTOL ANDREEA 
COLEGIUL NATIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
IX III 

 

SIMION VERONICA FELICIA 
COLEGIUL NAȚIONAL "G. 

IBRĂILEANU" IASI 
IX MENȚIUNE 

 

COBZARIU ALEXANDRU 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
IX MENȚIUNE 

 

GRIGORESCU VLAD 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IAȘI 
IX MENȚIUNE 

 

SPIRIDON OANA ELENA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"M. EMINESCU" IASI 
IX MENȚIUNE 

 

COJOCARIU GEORGE 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
IX MENȚIUNE 

 

NECULĂEȘ RAZVAN 
COLEGIUL NATIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
IX MENȚIUNE 

 

DOBOȘ TEODORA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
VIII I  

 

PLEȘCA DIANA 

ȘCOALA GIM. 

"ALEXANDRU CEL BUN" 

IAȘI 
VIII II 

 

MÂNDRESCU BIANCA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IASI 
VIII II 

 

OLOERU DIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
VIII III 

 

CIUBOTARU ADINA MARIA 
COLEGIUL NAT. "M. 

SADOVEANU" PAȘCANI 
VIII III 

 

TUCAS ADELA 
COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
VIII III 

 

TANASE CATALINA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
VIII III 

 

GRIGORIU MARIA GABRIELA 
COLEGIUL NAT. "M. 

SADOVEANU" PAȘCANI 
VIII MENȚIUNE 

 
IRIMIA TEODORA 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
VIII MENȚIUNE 

 
JESCU ANDREEA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

IAȘI 
VIII MENȚIUNE 

 
MURGEANU ANDREI 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IASI 
VIII MENȚIUNE 

 OLARIU IUSTINIAN 

ALEXANDRU 

COLEGIUL NAT. "M. 

SADOVEANU" PAȘCANI 
VIII MENȚIUNE 

 
SANDU EMILIAN 

COLEGIUL "C. 

NEGRUZZI" IAȘI 
VIII MENȚIUNE 

 
DOBREA ANDRADA 

COLEGIUL "C. 

NEGRUZZI" IASI 
VIII MENȚIUNE 

 
DUMINICĂ IOANA 

COLEGIUL "C. 

NEGRUZZI" IAȘI 
VIII MENȚIUNE 

 
PLAIU VLAD STEFAN 

COLEGIUL NAT. "M. 

SADOVEANU" PAȘCANI 
VIII MENȚIUNE 

 VARGA CRISTIAN COLEGIUL "C. VIII MENȚIUNE 
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NEGRUZZI" IAȘI 

ROTARU MAGDA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

IASI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

 
LUNGOCIU MODEST 

COLEGIUL "C. 

NEGRUZZI" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

 
DAMASCHIN ANA 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

 
LUNGU ALEXANDRU 

COLEGIUL "C. 

NEGRUZZI" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

 
POPA FLORINELA VARVARA 

ȘCOALA "C. ERBICEANU" 

ERBICENI  
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

 
PUȘCAȘU CATALINA 

SCOALA GIM. "D. 

STURDZA" IAȘI 
VIII 

MENTIUNE 

SPECIALA 

 
CORBAN MARIAN 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

 
MORARU IOANA MADALINA 

SCOALA GIM. "B. P . 

HAȘDEU" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

 
OBREJA ROXANA 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
VIII 

MENTIUNE 

SPECIALA 

 
NIȚĂ ELENA 

COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
VIII 

MENTIUNE 

SPECIALA 

 

STRATONE OANA 
COLEGIUL "C.NEGRUZZI" 

IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

 

 
BULGARU TUDOR 

COLEGIUL NAȚIONAL 

IAȘI 
VIII 

MENTIUNE 

SPECIALA 

 
CRĂCIUN GEORGE 

COLEGIUL NAȚIONAL "E. 

RACOVIȚĂ" IAȘI 
VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

 
MĂRIUȚĂ SILVIU ANDREI ȘCOALA GIM. MOȚCA  VIII 

MENȚIUNE 

SPECIALA 

  

2. Concursul Național ”Terra” – ediția I , 23 martie, faza județeană, Colegiul 

Național ”G. Ibrăileanu” Iași. Comisia de organizare a cuprins catedra de 

specialitate a colegiului organizator, profesorii: Țîrcă Cristinel, Dumitrașcu 

Bogdan și Hriscu Constantin.  Comisia de evaluare a fost formată din profesori din 

școlile și liceele ieșene. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 
  

Tabel  2. Concursul ”Terra” – faza județeană 2013 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume elev Clasa Școala/Colegiul Premiul 

1 Blăjuți Stefan V Colegiul Național  I 

2 Bîșcă Teona Elena V Colegiul Național “Emil Racoviță”  I 

3 Vameșu Călin V Colegiul “Costache Negruzzi”  I 

4 Ghițu Mihnea V Colegiul Național  I 

5 Mănoiu Teodor V Colegiul “Costache Negruzzi”  I 

6 Andries Andrei V Colegiul Național  I 

7 Bârliba Andrei V Colegiul Național  I 

8 Untu Adrian V Colegiul “Costache Negruzzi”  I 
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9 Loghin Ioana V  Şcoala gimnazială "Veronica Micle" II 

10 Mart Andrei V Colegiul Național II 

11 Doncean Șerban V Colegiul Național “Emil Racoviță” II 

12 Gheorghiu Mara V Colegiul “Costache Negruzzi”  II 

13 Sâmpetru Celia V Colegiul Național II 

14 Simioniuc Mihai V Colegiul “Costache Negruzzi”  II 

15 Bacalie Roxana V Colegiul Național II 

16 Strugaru Andrada V Colegiul Național III 

17 Panaite Alexandru V  Şcoala gimnazială "D.A.Strudza" III 

18 Roman Justinian V  Şcoala gimnazială "Ion Ghica" III 

19 Bârgăoanu Teodor Petru V Colegiul Național “Emil Racoviță” III 

20 Bilcu Alexandru V  Şcoala gimnazială Bîrlesti - Erbiceni III 

21 Cărăușu Oana Anastasia V Colegiul Național  III 

22 Măgureanu Luca V Colegiul Național “Emil Racoviță”  III 

23 Rotar Maria V Colegiul Național  III 

24 Radu Mihnea V Colegiul Național Mențiune 

25 Dumas Emmanuel Andrei V 
Colegiul Național " Garabet 

Ibrăileanu" 
Mențiune 

26 Opariuc Rareș V Colegiul Național ”Emil Racoviță” Mențiune 

27 Taga Andrei V 
 Şcoala gimnazială "Alexandru cel 

Bun" - Iași 
Mențiune 

28 Bojoi Cristian V Colegiul Național Mențiune 

29 Scutaru Diana V  Şcoala gimnazială "George Coșbuc" Mențiune 

30 Iftime Isabela V  Şcoala gimnazială "Veronica Micle" Mențiune 

31 Popa Eduard V Colegiul Național Mențiune 

32 Pricop Alexandra V Liceul teoretic ”Grigore Moisil” Mențiune 

33 Andrei Leonard V Școala gimnazială Popricani Mențiune 

34 Sauciuc Amira V Colegiul Național Mențiune 

1 Gurlui Octavian VI Colegiul ”Costache Negruzzi” I 

2 Solomon Bianca VI Colegiul ”Costache Negruzzi”  I 

3 Antoche Sebastian VI Colegiul ”Costache Negruzzi”  I 

4 Șurubaru Iustin VI Colegiul Național I 

5 Popa Dragoș VI 
 Şcoala gimnazială "Alexandru cel 

Bun" - Iași 
 I 
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6 Rosu Andrei VI Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”  I 

7 Palamariu Andrei VI Colegiul Național “Emil Racoviță”  I 

8 Aghiorghiesei Ana VI Liceul Pedagogic “Vasile Lupu” I 

9 Chiriță Elena VI Colegiul “Costache Negruzzi” II 

10 Costea Adrian Mihai VI Colegiul tehnic C.F.“Unirea”- Pașcani II 

11 Spătaru Maria VI  Şcoala gimnazială “Ion Simionescu”  II 

12 Lupu Cezar Justinian VI 
Colegiul Național "Mihail Sadoveanu", 

Pașcani 
II 

13 Simon Diana VI Liceul Pedagogic “Vasile Lupu” Iași II 

14 Zahariuc Vlad VI Colegiul “Costache Negruzzi”  II 

15 Farmatu Mihnea VI Colegiul National „Mihai Eminescu” II 

16 Ivașcu Andreea Georgiana VI 
 Şcoala gimnazială ,,Gh. Mârzescu” 

Iaşi 
II 

17 Poiată Maria VI Colegiul Național „Mihai Eminescu”  II 

18 Ungureanu Dinu Ionuț VI Colegiul Național „Mihai Eminescu” II 

19 Petrescu Bogdan VI Colegiul Național II 

20 Antăluțe Luiza VI Colegiul tehnic C.F. ”Unirea”- Pașcani  II 

21 Rotariu Vlad VI Colegiul Național II 

22 Saade Sandra VI Colegiul Național II 

23 Braț Andrei VI Colegiul ”Costache Negruzzi” II 

24 Crăciun Vlad VI Colegiul ”Richard Wurmbrand”  II 

25 Păpărău Mara VI Colegiul  ”Emil Racoviță”  II 

26 Zămurcă Robert VI Colegiul  „Mihai Eminescu”  II 

27 Popovici Tudor VI Colegiul Național III 

28 Talpiz Șerban VI Colegiul Național „Mihai Eminescu”  III 

29 Pascal Codrin VI  Şcoala gimnazială "D.A.Strudza"  III 

30 Guzel Sara VI Colegiul Național Mențiune 

31 Moisă Dorin  VI  Şcoala gimnazială Bîrlești - Erbiceni Mențiune 

32 Dănilă Gabriel Sebastian VI Liceul teoretic  ”Miron Costin” Iași Mențiune 

33 Mocanu Sabin VI Colegiul ”Costache Negruzzi” Mențiune 

34 Cristea Dumitru Daniel VI Colegiul Național Mențiune 

35 Borcilă Ionuţ VI  Şcoala gimnazială "Ion Ghica" Mențiune 
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36 Pasere Călin VI Colegiul Național Mențiune 

37 Panfil Cosmin Alexandru VI Colegiul Național ”Emil Racoviță„ Mențiune 

38 Dabija Vlad-George VI Liceul Teoretic "Al.I. Cuza" Iași Mențiune 

39 Jitariu Ștefan VI Colegiul Național Mențiune 

40 Budur Daniela VI  Şcoala gimnazială ,,Al. Vlahuţă” Iaşi Mențiune 

41 Stanciu Paula VI 
Colegiul National " Garabet 

Ibrăileanu" 
Mențiune 

42 Bran Raluca VI Colegiul Național Mențiune 

43 Onofrei Mihaela VI Colegiul " Garabet Ibrăileanu" Mențiune 

44 Florea George Cristian VI Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu" Mențiune 

45 Pricope Alexandra Iuliana VI  Şcoala gimnazială Moşna Mențiune 

46 Popa Șerban Andrei VI Colegiul Național Mențiune 

47 Săndulache Cristina VI Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Mențiune 

1 Filioreanu Marius VII Colegiul National „Mihai Eminescu” I 

2 Bărbieru Leonard VII  Şcoala gimnazială "George Coșbuc" I 

3 Foșalău Manuel VII Colegiul Național ”Emil Racoviță” II 

4 Doboș Daniel Petru VII Colegiul ”Costache Negruzzi”  II 

5 Berbece Sabin Alexandru VII 
Școala ”Iordachi Cantacuzino” - 

Pașcani 
 II 

6 Melniciuc-Puică Ilie Gabriel VII Colegiul Național ”Emil Racoviță”  II 

7 Brașoveanu Răzvan VII Colegiul ”Costache Negruzzi”  III 

8 Azoiței Marius Andrei VII  Şcoala gimnazială ,,Al. Vlahuţă” Iaşi III 

9 Pocnet Ștefan VII Colegiul National „Mihai Eminescu”  III 

10 Craciun Rareș VII Colegiul ”Costache Negruzzi”  III 

11 Săndulache Ioan VII Colegiul „Mihai Eminescu” Mențiune 

12 Andrei Ștefana VII  Şcoala gimnazială Osoi Mențiune 

13 Vlad Ioana VII  Şcoala gimnazială ,,Al. Vlahuţă” Iaşi Mențiune 

14 Grigoraș Sabin VII Colegiul ”Costache Negruzzi” Mențiune 

15 Bolohan Sebastian VII  Şcoala gimnazială Bîrlești - Erbiceni Mențiune 

16 Bucur Alexandru VII  Şcoala gimnazială Bîrlești - Erbiceni Mențiune 

17 Ticu Andreea VII  Şcoala gimnazială "B.P.Hașdeu" Iasi Mențiune 
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3. Concursul național ”Terra” - a avut loc în ziua de 27 aprilie 2013, iar 

rezultatele meritorii ale celor 9 elevi ieșeni calificați sunt redate în tabelul 3. 

 
Tabel . 3. Rezultate concursul național ”Terra” 

 

Nr. 

crt. 

Nume elev Școala Profesor Clasa Punctaj Premiu 

1 BÂSCA TEONA ELENA C.N.” E. 

RACOVIȚĂ” 

Cazamir 

Florin 

V 100.00 

Premiul I 

2 VAMEȘU CALIN C.N. ”C. 

NEGRUZZI” 

Iancu Simona V 97.00 

Premiul III 

3 BLAJUȚI STEFAN COLEGIUL 

NAȚIONAL  

Fiscutean 

Cornelia 

V 94.00 - 

4 

SOLOMON BIANCA 

C.N.  ”C. 

NEGRUZZI” 

Iancu Simona VI 98.00 

Premiul II 

5 

GURLUI OCTAVIAN 

C.N. ,,C. 

NEGRUZZI" 

Iancu Simona VI 96.00 

Mențiune 

6 

ANTOCE SEBASTIAN 

C.N. " C. 

NEGRUZZI" 

Iancu Simona VI 95.00 

Mențiune 

7 

FILIOREANU  MARIUS 

C.N. "M. 

EMINESCU" Șerban Rica VII 97.00 Premiul III 

8 

FOȘALĂU MANUEL 

C.N. ”E. 

RACOVIȚĂ” 

Cazamir 

Florin 

VII 

97.00 Premiul III 

9 

BĂRBIERU LEONARD 

ȘC. GIMN. 

"G. COSBUC" 

Arnăutu 

Mihaela VII 88.00 

- 

 

4. Olimpiada Națională de Geografie – Tg. Jiu,  1-6 aprilie,  Colegiul Național  

” Tudor Vladimirescu”. Rezultatele obţinute  de elevii noștri au plasat şi în acest 

an  judeţul Iaşi pe podiumul de premiere (poziţia a treia în clasamentul general). 

De remarcat este faptul că, în ultimii 10 ani, Iaşii s-au aflat continuu în primele trei 

judeţe ale ţării, după rezultatele înregistrate la etapa naţională. În acest an, am fost 

reprezentaţi de 7 elevi din clasele VIII-XII, care au obţinut un număr de 6 menţiuni 

(foto 2). Elevii învaţă la colegiile naționale  ”Costache Negruzzi”  şi Naţional  şi au 

fost pregătiţi de profesorii Simona Iancu şi Cornelia şi Dorin Fiscutean. Probele de 

concurs au fost atât teoretice (60% din nota finală) cât şi practice. Elevii au fost 

însoțiți și susținuți de domnul profesor Paraschiv Viorel. Elevul Ivan Theodor de la 

Colegiul Naţional, îndrumat de domnul profesor Dorin Fiscutean a fost selectat, în 

urma probei de baraj, între cei patru elevi care vor reprezenta România la 

Olimpiada Internaţională de Geografie  de la Kyoto - Japonia 2013.  Felicitări 

tuturor colegilor noștri, profesorilor îndrumători și nu în ultimul rând felicitări 

tuturor celor care s-au implicat în selectarea lotului județului nostru.  

  

5. Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din clasele liceale, etapa 

județeană – Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, 7 iunie 2013  

  Evaluarea lucrărilor a fost realizată de o comisie județeană formată din 6 

membri, atât universitari cât și cadre didactice de referință pentru județul Iași (foto 

1). Conform metodologiei au fost evaluate și punctate atât conținutul comunicării 

științifice cât și prezentarea acesteia, limbajul și coerența exprimării sau 
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evidențierea contribuției personalea elevilor. La final au fost premiate un număr de 

11 lucrări (tabel 4). 

 
 

Tabel 4.  Rezultate Sesiunea de comunicări pentru elevi - faza județeană. 

Elev(a) Liceu/colegiu Profesor Sectiunea Premiul 

Amironesei 

Aura Elena  

Colegiul Național Dorin Fiscutean Geografie umană I 

Dumitriu 

Matei 

Colegiul Național Cornelia 

Fiscutean 

Geografie umană II 

Ciobanu 

Inona 

Liceul Teoretic ”Al. I. 

Cuza” Iași 

Lidia Papaghiuc Geografie umană III 

Săcăleanu 

Lavinia 

Liceul Tehnologic 

Economic de Turism 

Viorel Paraschiv Geografie umană Mențiune 

Vasilache 

Bianca 

Colegiul Național 

”Emil Racoviță” 

Mihaela 

Lesenciuc 

Geografia 

mediului 

I 

Tocan 

Ruxandra 

Colegiul National Cornelia 

Fiscutean 

Geografia 

mediului 

II 

Lupu 

Gheorghe 

Lic. Teoretic de Inf. 

”Gr. Moisil” Iași 

Valeriu Vâlcu Geografia 

mediului 

III 

Mucileanu 

Miruna 

Colegiul Național Dorin Fiscutean Geografia 

mediului 

Mențiune 

Grigorescu 

Vlad 

Colegiul Național Dorin Fiscutean Geografie fizică I 

Cioclu 

Alexandra 

Liceul Teoretic ”Al. I. 

Cuza” Iași 

Lidia Papaghiuc Geografie fizică II 

Nastasă 

Iustina 

Palatul Copiilor Iași Gârlescu M. Geografie fizică III 

 Un număr de șase lucrări, primele două pentru fiecare secțiune, s-au calificat 

pentru participare la etapa națională. 

GEOGRAFIA FIZICĂ 

1. Grigorescu Vlad - clasa a IX-a, de la Colegiul Național Iași, coordonat de prof. 

Fiscutean  Dorin, cu tema ”Valorificarea potenţialului apelor sulfuroase din 

localitatea Strunga, Iaşi”. 

2. Cioclu Alexandra  Ioana, clasa a IX-a, de la  Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”  Iasi, 

lucrare coordonată de prof. Lidia Papaghiuc - ”Condiţii de risc seismic în 

Municipiul Iaşi” 

GEOGRAFIA MEDIULUI 

1.       Vasilache Bianca - clasa a XI-a, de la Colegiul Național ”E. Racoviță” Iași , 

prof. coordonator Lesenciuc Mihaela – ”Dealul Repedea - arie protejată sau zonă 

de agrement”; 

2.       Tocan Ruxandra - clasa a XI-a, de la Colegiul Național Iași, îndrumată de prof. 

Fiscutean  Cornelia – ”Geografia ecologică medicală în sprijinul diminuării 

incidenţei diabetului zaharat”  

GEOGRAFIE UMANĂ 
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1. Amironesei Aura Elena - clasa a X-a, de la  Colegiul  Național, prof. 

coordonator  Fiscutean Dorin – ”Tentacularizarea zonei comerciale a Iaşului şi 

efectele acesteia”; 

2. Dumitriu Matei - clasa a XI-a, de la Colegiul Național Iași, prof. îndrumător 

Fiscutean Cornelia - ”Consecinţele gentrificării în Municipiul Iaşi”. 

 

  
 

Foto 1 - 2. Sesiunea de comunicări pentru elevi (C.C.D. Iași) și lotul jud. Iași la Olimpiada 

națională de la Tg. Jiu 
 

6. Sesiunea națională de referate și comunicări ale elevilor din clasele liceale – 

Colegiul Tehnic ”Elena Doamna” - Galați, 21-26 iulie 2013  

 Au participat cei 6 elevi calificați, locurile I-II la județ, la cele 3 secțiuni: 

geografie fizică, geografie mediului și geografie umană. Însoțitorul lotului a fost 

doamna prof. Papaghiuc Lidia. Rezultele cele mai bune ale elevilor sunt redate în 

tabelul 5. 

 
Tabel. 5.  Rezultate Sesiunea națională – Galați 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Colegiul  Prof. 

îndrumător 

Secțiunea Rezultat 

1 Vasilache Bianca ”E. 

Racovița” 

Lesenciuc 

Mihaela 

mediu III 

2 Amironesei Aura Elena Național Fiscutean Dorin umană Mențiune 

3 Dumitriu Matei Național Fiscutean 

Cornelia 

umană 

 

Mențiune 

specială 

    S.G.R. 

 

Acestă manifestare are rolul de a valoriza latura aplicativă a geografiei, 

elevii realizând, sub îndrumarea cadrelor didactice, lucrări de actualitate cu teme 

de interes local sau regional, pentru multe dintre problemele semnalate fiind oferite 

și soluții practice de rezolvare. Cei peste 140 de elevi participanți la această 

sesiune națională au beneficiat și de o serie de alte activități organizate de gazde, 

printre care vizita la Muzeul de Științe ale Naturii, Muzeul satului gălățean sau 

croazieră pe Dunăre. 
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7. Concursul național ”Geomondis” – faza națională, organizat de  

Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, 11 

mai 2013. 

 

GEOMONDIS este o manifestare ştiinţifică 

promovată de Liga studenților din facultatea de 

specialitate ce oferă un cadru adecvat, la nivel naţional, 

în care elevii  să poată concur pentru a-şi exprima 

aptitudinile şi deprinderile accumulate în domeniul 

geografiei. Sistemul de desfăşurare presupune formarea 

unor echipe de câte patru elevi, fiecare echipă 

reprezentând câte un liceu/colegiu. Echipele au în 

componență câte un participant din fiecare an de studiu 

(IX-XII). 

Probele de concurs, atât scrise, orale cât și practice, sunt menite să valorifice 

capacităţile şi cunoştinţele geografice ale elevilor, dar şi spiritul de competiţie şi 

cel de echipă. Concursul are o fază locală organizată în patru centre universitare 

din România (Iași, Cluj-Napoca, București și Timișoara) și o fază națională care se 

desfășoară succesiv, în fiecare centru universitar organizator.  

În acest an, cea de-a şaptea ediţie a Concursului naţional GEOMONDIS – 

etapa națională a fost găzduită de ieșeni, etapă la care au participat primele două 

echipe clasate la fazele locale. Concursul este jurizat de către cadre didactice din 

cadrul centrelor universitare implicate, echipele fiind premiate la finalul 

concursului. Fiecare membru al echipei câștigătoare de la Iași va beneficia de un 

loc la buget pentru anul I, semestrul I, la Facultate de Geografie și Geologie, a 

Universității ”Al. I. Cuza”.  

Etapa locală a avut loc în 27 aprilie 2013, în cadrul Facultății de Geografie 

și Geologie din Universitatea ”Al. I. Cuza”  Iaşi. Au participat un număr de 40 de 

elevi reprezentând  echipajele a 10 licee teoretice și colegii din Iași și Piatra 

Neamț. 

1 Colegiul Național ”Emil Racoviță” -Iași prof. Mihaela Lesenciuc 

  

prof. Florin Cazimir 

   2 Liceul Teoretic Roznov – Neamț prof. Carmen Duca 

  

prof. Nicoleta Irimia 

   3 Colegiul  Național ”CostacheNegruzzi”-Iași prof. Simona Iancu 

  

prof. Florin Iancu 

   4 Colegiu Național – Iași prof. Dorin Fiscutean 

   5 Colegiul ”Richard Wurmbrand” Iași prof.Alexandra Georgiana  Parasca  

   6 Liceul de informatică  ”GrigoreMoisil” – Iași prof. Valeriu Vâlcu 
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7 Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu”- Iași prof. Dana Coman 

  

prof. Daniel Răduianu 

   8 Colegiul Național ”Mihai Eminescu”-Iasi prof. Monica Negrea 

  

prof. Elena Acatrinei   

   9 Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza”-Iași prof. Lidia Papaghiuc  

  

prof. Anca-Petronela Lobodan  

   10 Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”-Iași prof. Lili Giugastru 

 

 Câştigători au fost toţi elevii participanţi, prin experienţa acumulată și prin 

abordarea unor teme de actualitate, iar premianţii au demonstrat cele mai bune 

capacităţi de analiză și de sinteză în utilizarea informaţiei geografice. Primele două 

echipaje, reprezentând colegiile Național și ”C. Negruzzi”, s-au calificat pentru 

etapa națională. 

 Etapa națională – s-a desfășurat tot în cadrul Facultății de Geografie și 

Geologie din Iași. Echipajele aflate în concurs, cele care s-au clasat pe primele 

două locuri la etapele interjudeţene, teritoriale, desfăşurate în celelalte centre 

universitare din ţară au reprezentat judeţele : Cluj, Braşov, Călăraşi, Arad, 

Hunedoara şi Iaşi. Rezultele finale sunt redate în tabelul 6. 

Tabel 6 - Rezultate Geomondis - etapa națională 

Nr 

crt. 

Județ Liceu/Colegiu Echipajul/elevi Profesor  

coordonator 

Locul 

1  

Iași 

 

Colegiul 

Național Iași 

Pintilescu Andra   

Fiscutean 

Dorin 

 

I Amironesei Aura Elena 

Ivan Theodor -Andrei 

Siriteanu Lucian 

 

2 

 

Brașov 

Colegiul 

Național 

”Andrei 

Șaguna” 

Brașov 

Bucur Maria-Bianca  

Șandor  

Ciprian 

 

II VanceaDragoș 

Mohan Aurelian-Dragoș 

Zaharia Florin Alexandru 

3 

 

Iași 

Colegiul 

”Costache 

Negruzzi” Iași 

Ursache Ioana Maria Iancu 

Simona 

Iancu  

Florin 

 

III 

Mirea Sabina 

Zaldea Otilia 

Avădănii Diana 

4  

Cluj 

Liceul 

Teologic 

Baptist 

"Emanuel" 

Cluj Napoca 

Cadar Ioan  

Drăgan  

Daniela 

 

IV Frătean Andreea 

Clapa Lucian 

Crăciun Iulia 

5 

 

Arad 

 

Liceul "Mihai 

Viteazul" Ineu 

Dîmb Poliana  

Răducan 

Sorin 

 

V Nagy Timeea 

Tarce Paul 

Cotuna Denisa 

6  Liceul Bălănică Darius   
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Hunedoara Teoretic  

Lupeni 

BăbănașMihai Beczuk 

Cristina 
VI 

 

 

 

Ene Lucian 

GuțuBogdan 

7 

 

Călărași 

Liceul ,,Al. 

Odobescu” 

Lehliu Gară 

Radu  Mariana Cornelia  

Sterienescu 

Lidia 

Daniela 

 

VII 

Giurea Alexandru Andrei 

Kovacs  Roland 

Constantin Marilena 

8  

Cluj 

Liceul 

Teoretic "Ana 

Ipătescu" 

Gherla 

Moldovan Calina-Maria  

Retegan 

Violeta 

Elena 

 

VIII NicoarăAlin-Ionuț 

Tamas Liviu Florin 

Adorean Emanuel Cristian 

 

 Toți elevii au fost premiați cu diplome, insigne, cărți, tricouri, stick-uri, 

penare etc. Elevii sosiți din alte județe au fost cazați, în condiții foarte bune, la 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iasi din Copou. La finalul  competiției toți 

participanții, însoțiți de cadre didactice, de elevii și studenții organizatori din Iași, 

au vizitat orașul, principalele obiective turistice și au petrecut împreună stabilind 

legături și prietenii ce vor perpetua în timp. 

 

  
Foto 1, 2. Aspecte din timpul desfășurării concursului ”Geomondis” – faza locală 

 

 

8. Olimpiada Internațională de Geografie (iGeo)  Kyoto - Japonia, 30 iulie – 5 

august 2013 

 Cu o participare din  32 de ţări 

reprezentanții noștri și-au dovedit din nou 

capacitatea de echipă și spiritul creativ în toate 

cele 4 probe ale concursului, obținând locul I pe 

națiuni și cucerind 4 medalii, din care 3 de aur și 

una de argint. Medaliile de aur au fost obţinute de Theodor - Adrian Ivan (Colegiul 

Naţional din Iaşi), Andra-Cosmina Albulescu (Colegiul Naţional "Costache Negri" 

din Galaţi) și Cosmina-Andreea Manea (Colegiul Naţional "I. C. Brătianu" din 

Piteşti) toţi trei aflaţi la prima participare într-o astfel de competiţie internațională. 

Medalia de argint i-a revenit lui Traian Tomenco, absolvent al Liceului Teoretic 

"Constantin Brâncoveanu" din Bucureşti, medaliat cu bronz la ediţia precedentă. 
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Lotul a fost pregătit la Iași de prof. dr. Cristina Pârvu (București) și prof. Cornelia 

Fiscutean (Iași). 

 

9. Concursul județean ”Grigore Cobâlcescu” – Liceul Tehnologic ”Constantin 

Brâncuși” Iași, 16 martie 2013.  

Au participat 112 de elevi din licee și colegi economice și 

tehnologice. Comisia de concurs a fost propusă de 

responsabilul Cercului pedagogic nr. 2, prof. Păpușa - 

Marlena Asaftei. Comisia de organizare a funcționat foarte 

bine, fiind coordonată de d-na director adjunct a liceului 

organizator, prof. Florentina Grozavu.  Rezultatele finale cu 

premiile și mențiunile obținute sunt centralizate în tabelele 7 

și 8 la cele două secțiuni ale concursului. 

 
Tabel 7. Premiile și mențiunile la Concursul ”Grigore Cobâlcescu” – 2013 (proba teoretică și 

practică) 

Nr.  

crt. 

Numele 

candidatului 

clasa 

 

Unitatea școlară  

de proveniență 

Profesor 

îndrumător 
Premiu 

1 

Puiu Iulian Petru IX Colegiul Tehnic de  C.F.  “Unirea” 

Paşcani 

Elefteriu 

Crina 
I 

2 

Alexandrean 

Elena 

IX Colegiul Economic Administrativ Iaşi Maștaleru 

Constantin 
M 

3 Corbu Ioan IX Colegiul  Economic Administrativ  Iaşi Vasiliu Ana M 

4 

Nechita 

Constantin 

IX Liceul Tehnologic "V. M. Craiu" 

Belcești 

Mihai 

Ciprian  
M 

 

    
 

1 Manic Vlad X Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Iași Negru Paula I 

 

   
  

2 

Fuior  George X Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” 

Paşcani  
Marcu 

Carmen  
II 

1 

Verdeş Olesia XI Colegiul Economic Administrativ Iași Maştaleru 

Constantin I 

2 

Stângaciu 

Gabriela 

Alexandra 

XI Colegiul Economic Administrativ Iași Vasiliu Ana 

II 

3 

Pascariu 

Lucreţia 

XI Liceul Tehnologic Economic “V. 

Madgearu” Iași 

Manole Irina 

III 

4 

Breha Paul 

Marian 

XI Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Iași Negru Paula 

M 

5 

Ungureanu 

Iulian 

XI Liceul Tehnologic Economic “V. 

Madgearu” 

Manole Irina 

M 

6 

Țura Alexandru 

Cosmin 

XI Colegiul Tehnic de Electronică și 
Telecomunicații Iași 

Gheorghiţă 

Constantin M 

1 

Răileanu 

Andreea 

XII Colegiul Economic Administrativ Iași Maştaleru 

Constantin I 

2 

Boblencă-Axinte 

Dana 

XII Colegiul Economic Administrativ Iași Vasiliu Ana 

II 

3 

Atudorei Andrei XII Colegiul Tehnic de  C.F. „Unirea” 

Paşcani 

Elefteriu 

Crina II 

http://150.uaic.ro/wp-content/uploads/2010/02/Grigore-Cobalcescu.jpg
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4 

Dulce Cezara - 

Ionela 

XII Liceul Tehnologic Economic de Turism 

Iași 

Jacotă Maria 

II 

5 

Dascălu Pavel XII Colegiul Tehnic de CF „Unirea”  

Paşcani 

Elefteriu 

Crina II 

6 

Marele George-

Cristian 

XII Colegiul Economic Administrativ Iași Maştaleru 

Constantin II 

7 

Irimiea Ştefan XII Liceul Tehnologic Economic 

 “V. Madgearu” 

Grumeza 

Irena II 

8 

Crucianu Ana XII Colegiul Economic Administrativ Iași Maştaleru 

Constantin III 

9 

Grapă-Vârlan 

Dumitru Daniel 

XII 

 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, 

Iași 

Paraschiv 

Viorel III 

10 

Armaşu Andrei XII Liceul Tehnologic “C. Brâncuşi” Iași  Grozavu 

Florentina III 

11 

David Daniel XII Liceul Tehnologic Economic  

“V. Madgearu” Iași 

Carpen 

Corneliu M 

12 

Ivaşcu Radu XII Liceul Tehnologic  Economic  

“V. Madgearu” Iași 

Carpen 

Corneliu M 

13 

Babanu Marian XII Liceul Tehnologic "V. M. Craiu" 

Belceşti 

Mihai 

Ciprian M 

14 

Afloarei Răzvan XII Colegiul Tehnic C.F. ” Unirea” Paşcani Marcu 

Carmen  M 

15 

Zaharia Diana XII Liceul Tehnologic "V. M. Craiu" 

Belceşti 

Mihai 

Ciprian  M 

 

 

Tabel 8. Premiile și mențiunile la Concursul ”Grigore Cobâlcescu” – 2013 (Secțiunea postere) 

 

Clasament Liceul/colegiul Echipaj/elevi Prof. îndrumător 

I Colegiul Tehnic ”D. 

Leonida” Iași 

Damir Georgiana 

Lupu Elena Daniela 

Cruceanu Adina 

Stratulat Liliana 

Ghimici Ciprian 

II Colegiul Tehnic 

C.F. ”Unirea” 

Pașcani 

Covrig Cosmina 

Chirilă Alex. 

Ungureanu Andrei 

Elefteriu Crina 

Marcu Carmen 

Silvia 

III Liceul Tehnologic 

”C. Brâncuși” Iași 

Zota Ana-Maria 

Haciu Nicoleta 

Grozavu Florentina 

Hrib Constantin 

Mențiune Liceul Tehnologic 

”V.M.Craiu” 

Belcești 

Antoniu Georgiana 

Benza Daniel 

Marciuc Elena 

Mihai Ciprian 

Mențiune Colegiul Agricol și 

de Industrie 

Alimentară ” V. 

Adamachi” Iași 

Magaleas Dumitru 

Perdica Monica 

Capra-Grigoriu 

Maria 

Mențiune Colegiul Tehnic 

”Gh. Asachi” Iași 

Negru Mihail 

Mihai Vlad 

Negru Paula 

Floroaia Florin 

Mențiune Liceul Tehnologic 

Economic ”V. 

Madgearu” Iași 

Florea Ilinca 

Mardare Raluca 

Manole Irina 

Mențiune Colegiul Tehnic ” 

M. Sturdza” Iași 

Perfene Gheorghiță 

Balan Dănuț Marian 

Straton Constantin 

Enea Doina 
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Ca o neîmplinire a acestui concurs de tradiție este nerealizarea fazei 

regionale din cauza programului supraîncărcat al județelor limitrofe, în care se 

desfășoară concursuri bilaterale sau alte manifestări în care colegii noștri împreună 

cu elevii sunt implicați. Și în acest an am avut promisiunea unei participări din 

Republica Moldova, de la un liceu teoretic din Glodeni, care însă nu a mai fost 

onorată. 

Concursul județean ”Mihai David” a avut două faze, prima pe cercuri 

pedagogice în urma căreia s-au calificat elevii și școlile cele mai pregătite și faza 

județeană. Rezultatele sunt meritorii atât pentru elevii participanți cât și pentru 

profesorii care i-au pregătit.  
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Conferința națională a Societății de Geografie din România – Timișoara, 

24-26 mai 2013
 1 

 

 

 Abstract. The Annual National Conference of the Society of Geography in Romania took 

place in Timisoara, on 24
th

 -26
th

 of May 2013, being organized by the West University in 

collaboration with other local institutions. The article briefly describes the ongoing of works in 

plenary and on sections, as well as the practical application in Hungary conducted over two 

days. 

 Alături de mine și de domnul profesor Viorel Paraschiv, din partea județului 

și universității noastre a participat și domnul profesor universitar doctor Eugen 

Rusu, vicepreședinte al Societății de Geografie și președintele filialei noastre. 

 

  

 Vineri, 24 mai, au avut loc lucrările Conferinței la Universitatea de Vest din 

Timișoara. După sesiunea în plen la care au luat parte numeroși  colegi din țară și 

invitați din străinătate, au urmat secțiunile la care s-au dezbătut rezultatele 

cercetărilor noastre de  teren sau experiențele didactice în predarea-învățarea 

geografiei. A fost și o sesiune de lansare de carte științifică și didactică prilej 

pentru participanții ieșeni să-și facă cunoscute lucrările la un stand special 

amenajat. Lucrările au fost tipărite într-un volum colectiv electronic, iar rezumatele 

în volum letric, cu ISSN. 

 Sâmbătă și duminică ( 25- 26 mai ) a avut loc aplicația practică în Ungaria 

pe traseul: Timișoara, Cenad, Szeged /Seghedin ( unde am vizitat orașul  și 

Facultatea de Geografie a Universității locale), Szekszard ( unde am vizitat o 

cramă privată din apropiere, pentru prânz și degustare de vinuri), Lacul Balaton și 

Zanka ( tabără situată pe malul nordic al lacului Balaton ), unde am înnoptat.  A 

doua zi am vizitat peninsula Tihany și mănăstirea din nordul Balatonului și, apoi, 

capitala Budapesta, revenirea în țară fiind pe același traseu prin Szeged.  Am avut 

în permanență ca ghid un cadru universitar geograf de la Universitatea din 

Szeged/Seghedin și o translatoră. Colectivul de organizare aflat sub coordonarea 
 1 

Prof. Constantin Gheorghiță – Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații, Iași. E-

mail: constant652002@yahoo.es 

mailto:constant652002@yahoo.es
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conf. dr. Constantin Vert s-a descurcat admirabil. A fost o experiență plăcută și 

interesantă din toate punctele de vedere, cu o plăcută stare de emulație colectivă. 

   

  
 

Bodri – 25 mai 2013   
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Școala Internațională de Vară Seggau (Austria) – 2013 
1 

 

 Abstract. Participation in International Summer School offers an elevated frame of scientific 

manifestation for any participant, whether student or teacher-lecturer. The Summer School organized by 

the University of Graz (Austria), in Seggau was a good opportunity for cultural and scientific interaction 

for all those present, a manifestation of inter-culture in times of globalization. It was proved again that 

Geography can adapt to different situations and contexts, when the successful integration of its specific 

activities in events of interdisciplinary profile demonstrates the flexibility of geography, its practical 

aspect and applicability in the scientific approach of many disciplines wherewith is related directly.    

 Keywords: Summer School, Geography, interaction, teacher. 

Reușita unei acțiuni dintr-un anumit domeniu pare că depinde, de cele mai 

multe ori, de integrarea cât mai precisă într-un eveniment bine conturat, bine 

definit, cu cât mai mulți  adepți care să împărtășească aceleași preocupări 

profesionale, aceleași idei, aceleași scopuri. De aceea și în cazul geografiei, 

varietatea de acțiuni, simpozioane, congrese, conferințe, care adună în general 

oameni ce-și conturează viața profesională în acest domeniu al cunoașterii, 

reprezintă un element de elevare profesională recunoscută și clară. Sunt însă și 

situații când integrarea cu succes a activităților geografice în evenimente de profil 

interdisciplinar demonstrează flexibilitatea geografiei, caracterul practic și 

aplicabilitatea în demersul științific al multor discipline cu care nu se înrudește 

direct. 

Un asemenea eveniment a fost și Școala Internațională de vară din Seggau 

(Austria), organizată de Universitatea din Graz, care a abordat interdisciplinar o 

problematica complexă focalizată pe America și Europa Central-Estică. Pe 

parcursul a două săptămâni, în luna iulie 2013, cca 100 de studenți din 35 de țări 

ale lumii au ales să-și petreacă o parte a vacanței lor într-o atmosferă academică de 

lucru, stimulați de aceeași dorință de a profita din plin de expertiza profesională a 

cadrelor didactice și specialiștilor din diferite domenii de cercetare, veniți din 11 

țări ale lumii (3 profesori din S.U.A., 3 din Canada, 3 din Austria, 2 din Germania, 

2 din Marea Britanie și câte unul din Italia, Portugalia, Croația, Belgia, Olanda, 

România). 

Scopul și obiectivele principale ale școlii de vară au urmărit în principal 

cooperarea interdisciplinară a profesorilor și studenților din toată lumea prin 

prisma dimensiunilor culturale, intelectuale și istorice ale Europei și Americii în 

contextul unei lumi globalizate. Acțiunile acestei școli de vară au urmărit 

dezvoltarea și educarea tinerilor lideri de mâine din domeniile politicii, 

administrației, afacerilor, științei, culturii și religiei. Locul de desfășurare a Școlii 

Internaționale de Vară a fost Castelul Seggau, o renumită emblemă arhitecturală pe 

harta Stiriei de Sud, care se înalță maiestuos pe o colină împădurită din apropierea 

localității Leibnitz, într-un cadru natural generos și inspirator (foto 1).  
1 

Lector dr. Daniela Larion - Facultatea de Geografie și Geologie - Universitatea ”Al.I.Cuza”, 

Iași. E-mail: danielalarion@yahoo.co.uk 
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Este vorba, de fapt, despre un complex de trei castele, construite în perioade 

diferite, cu urme de fortificații păstrate din perioada romană. Corpul principal a 

fost înălțat în secolul al XII-lea de către arhiepiscopul de Salzburg, iar celelalte 

două au fost ridicate de episcopii de Seckau si Polheim. Multe îmbunătățiri au fost 

făcute în secolele următoare, cu contribuția altor episcopi, complexul rămânând 

pană în 1776 reședința episcopală. Ulterior, castelele au devenit reședință de vară, 

pentru ca astăzi ele sa fie în principal utilizate ca loc de desfășurare a unor 

seminarii, congrese și alte evenimente științifice sau culturale. Dotările din incinta 

acestui Castelului Seggau sunt complete pentru a crea aici un mini-orășel în care se 

pot desfășura toate activitățile ce țin de o asemenea școală de vară, pornind de la 

cazare, masă și locuri de recreere (piscină, parc, sala proiecții filme etc) și 

completând cu numeroasele săli de conferințe, săli pentru desfășurarea seminariilor 

dotate cu toată aparatura modernă necesară desfășurării unor activități didactice 

interactive, săli pentru desfășurarea acțiunilor culturale. 

Organizarea 

acestei școli de vară este 

în principal meritul 

Universității din Graz, 

cea mai mare dintre cele 

6 universități care se 

găsesc în capitala Stiriei. 

In cadrul Universității din 

Graz, Centrul pentru 

Studii Inter-Americane a 

avut cea mai 

semnificativă implicare 

în realizarea acestei școli 

de vară. Atât studenții 

participanți cat și cadrele 

didactice care au asigurat 

realizarea orelor de 

predare au acoperit o gamă extrem de generoasă de domenii de studiu. S-au regăsit 

aici domenii precum: literatură americană, literatură britanică, studii americane, 

sociologie, publicistică, etnografie, antropologie, pedagogie, psihologie, 

politologie, filologie, comunicare, mediu etc.  

Activitatea a fost structurată pe 10 module tematice (numite seminarii), 

desfășurate în paralel, fiecare dintre ele incluzând între 8 si 12 studenți (în funcție 

de preferințele exprimate de fiecare dintre ei la înscriere). Temele generale ale 

acestor module au fost: Literatură și cultură; Identități culturale; Identități 

indigene; Politica și drept; Media, Societatea și Cultura; Economie și Putere; 

Transnaționalism; Etică și Religie; Sustenabilitate și mediu.  

Participanții la seminarul de Sustenabilitate si mediu (coordonat de lector. 

dr. Daniela Larion) au fost 8 studenți din Austria, Germania, Iran, Serbia, Croația, 

Ucraina, fără un background geografic, însă extrem de receptivi și interesați în 

problematica de mediu prezentată (foto 3). Subiectele dezbătute pe parcursul celor 

 

Foto 1. Castelul Seggau (vedere parțială) 
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două săptămâni s-au încadrat în tema generala: Mediul american si european – 

stare actuală și sustenabilitate, desfășurându-se într-o manieră interactivă, pe 

parcursul a trei ore în fiecare zi (foto 2). Studenții au înțeles interacțiunile dintre 

principalele elemente naturale ale mediului și efectele intervenției umane, cu 

declanșarea nu doar a unor dezechilibre în anumite regiuni ci și a unor adevărate 

catastrofe de mediu. 

  

Foto 2. Școala de Vară Seggau – dezbateri în 

plen 

Foto 3. Școala de vară Seggau - Modulul de 

Sustenabilitate 

Obiectivul principal al acestui seminar a fost tocmai conștientizarea 

fragilității echilibrelor naturale și a repercusiunilor pe care activitățile umane de 

orice fel le au asupra mediului natural, cu implicații la scara locală, regională și 

planetară. Interesul direct al tuturor participanților a fost acela de a înțelege 

modalitățile concrete prin care fiecare locuitor al planetei se poate implica în 

protejarea mediului, precum și modului in care perspectiva geografică asupra 

problemei arată o justa vedere de ansamblu, în care se întrevăd legăturile de 

cauzalitate, fără a separa problemele și a le izola unele de altele. 

In afara celor 3 ore de activități zilnice în cadrul fiecărui modul, cca 4 ore în 

fiecare dimineață au fost alocate acțiunilor și cursurilor din plen, în care profesorii 

de la fiecare modul au ținut conferințe din cadrul tematicii seminarului, adresate de 

această dată tuturor participanților școlii de vară. Extrem de interesant a fost modul 

în care studenții au fost implicați la aceste cursuri în  plen, nu doar prin clasicul 

mod de a adresa întrebări și a primi răspunsuri, ci și prin organizarea unor grupuri 

de dezbatere. Fiecare grup primea cate o întrebare din tematica conferinței din acea 

zi, urmând ca răspunsul să fie elaborat în scris și apoi oral, în plen. Aceasta 

modalitate de  dezbatere a fost una foarte fructuoasă, întrucât participanții elaborau 

răspunsuri din perspectiva domeniului lor de studiu, ceea ce a adus o plus valoare, 

multă creativitate și originalitate în abordarea unor teme. 

Acestor activități didactice intense li s-au adăugat și acțiuni culturale și de 

recreere: excursie la Graz, splendida capitală a Stiriei, inclusă în lista patrimoniului 

cultural UNESCO din anul 1999, cu centrul vechi plin de istorie și farmec; seri 

culturale – în care toți studenții participanți și-au prezentat țările de proveniență (și 

din România au fost 3 studenți participanți); seri cu invitați speciali; seri cu 
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karaoke; excursie la Maribor; activități și concursuri sportive; concursuri de eseuri, 

concursuri de fotografie etc. Toată această varietate de acțiuni adăugate cursurilor 

și dezbaterilor tematice a contribuit la reușita de ansamblu a școlii de vară, 

beneficiile pentru toți participanții fiind evidente. În afara certificatului de 

participare obținut de fiecare student și cadru didactic, s-a mai oferit posibilitatea 

celor doritori să obțină 6 credite ECTS (recunoscute de toate universitățile din 

lume)  prin realizarea unui proiect din tematica modulului la care a participat, 

coordonat de profesorii care au ținut modulul.  

Aceasta școală de vară este un exemplu perfect de activitate complexă care 

îmbină beneficiile profesionale cu cele personale, care deschide noi orizonturi și 

perspective in abordarea unor tematici din diferite domenii, unește oamenii de 

diferite naționalități, din diferite culturi și cu preocupări profesionale diferite. 

Geografia a avut tocmai rolul de a evidenția numitorul comun al tuturor și anume 

necesitatea de a ne păstra sănătoasă planeta, casa noastră, a tuturor, înțelegând 

modificările și transformările pe care le suferă, conștientizând efectele și aplicând 

cu seriozitate măsurile necesare pentru vindecarea naturii. 
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Simpozionul geografic nemțean 

- Durău, 10-11 mai 2013 –
 1, 2

 
 

 

 Fără a avea pretenţia că reprezentăm familia mare a geografilor nemţeni, 

dorim să creionăm câteva aspecte, considerate de noi esenţiale, privitoare la 

întâlnirile anuale care au loc la Neamţ de aproape 20 de ani, încetăţenite sub 

numele de simpozioane geografice. Iniţiate mai întâi şi susţinute de domnul 

inspector de specialitate, profesor Victor Grigorescu şi continuate cu succes de 

doamna inspector de specialitate, profesor Camelia Nina Sava, aceste întâlniri au 

reprezentat şi reprezintă un prilej de comunicare şi comuniune ştiinţifică şi 

colegială pentru geografii nemţeni şi nu numai, încercând să păstreze mereu 

eleganţa şi nostalgia unui aer academic. Prezenţa unor invitaţi prestigioşi de-a 

lungul timpului precum: Prof. Univ. Dr.  Academician Alexandru Ungureanu, Prof. 

Univ. Dr. Emeritus Irina Ungureanu, Prof. Univ. Dr. Ionel Muntele, Prof. Univ. 

Dr. Corneliu Iaţu, Prof. Univ. Dr. Eugen Rusu, din sfera academică ieşeană, sau 

din sfera ministerială şi de cercetare: Prof. Dr. Nicolae Ilinca, Prof. Dr. Steluţa 

Dan, Inspector General M.E.N., Cercetător Octavian Mândruţ, ori din partea 

Societăţii Române de Geografie, domnul Costin Diaconescu, Secretar General, 

care au onorat şi înnobilat atmosfera acestor întâlniri, menţinând permanent un 

nivel înalt al intervenţiilor şi discuţiilor de ordin ştiinţific şi didactic. Alegerea unor 

locaţii deosebite pentru desfăşurarea lucrărilor, precum: Colegiul Franciscan 

Roman, Seminarul Teologic  Liceal Ortodox „Veniamin Costache” de la 

Mănăstirea Neamţ, Sediul Parcului Natural „Vânători” Neamţ, Staţiunea Durău,  

au contribuit în mod esenţial la crearea unei note distincte şi personalizarea fiecărei 

întâlniri în funcţie de tema aleasă. Tematica generală a simpozionului nemţean 

„Geografia în învăţământul preuniversitar – prezent şi perspective” este una 

foarte generoasă, permiţând alegerea unei tematici anuale foarte variate şi 

atractive. După ediţia de anul trecut, cu tema „Hazardurile secolului XXI”, 

organizată la Roman, fiind o ediţie cu caracter internaţional datorită conjugării 

acestui simpozion cu întîlnirea de proiect Comenius organizată de Liceul Cu 

Program Sportiv Roman împreună cu partenerii străini, a urmat ediţia a XIX-a, 

naţională, desfăşurată în perioada 10-11 mai 2013 la Durău, în sala de conferinţe a 

Hotelului Bradul (foto 1), cu tema: „Turismul – potenţial local şi modalităţi de 

valorificare”. Comitetul de organizare al ediţiei de anul acesta a ales tematica 

turismului având la bază două considerente: a conferi un mai mare caracter 

practico-aplicativ acestor comunicări ştiinţifice, chiar cu posibilităţi de aplicare la 

nivel local şi a oferi o temă atractivă pentru atragerea cât mai multor colegi tineri 
pentru a participa la sesiunea de comunicări. Peisajul generos al Munților Ceahlău 

(foto 2) și stațiunea Durău au creat un cadru deosebit pentru desfășurarea 

manifestării noastre științifice, determinând un cadru simbolic important strâns 

determinant pentru tema simpozionului. 
1 

Prof. Dr. Dumitru Letos - Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ 
2 

Prof. Dr. Cristina Letos - Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamţ 
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        Foto 1. Hotelul ”Bradul” - Durău         Foto 2 - Masivul Ceahlău 

 Ideea centrală poate fi sesizată în citatul din invitaţia simpozionului 

(circulara 1): „Abordarea diversă, disparată şi adesea empirică în valorificarea 

concretă a potenţialului turistic local, regional şi naţional preocupă lumea 

ştiinţifică din România dornică să împărtăşească din expertiza sa factorilor de 

decizie de la toate nivelele şi factorilor economici implicaţi. Totodată, prezenta 

întâlnire se doreşte a fi o oportunitate pentru un schimb real de experienţă, opinii 

şi bune practici atât în zona ştiinţifică cât şi în zona aplicativă, pentru o 

îmbogăţire reciprocă în perspectiva unei abordări integrate în domeniul turistic”. 

Simpozionul a fost organizat pe 3 secţiuni: ştiinţifică, didactică şi fotografie, 

fiecare secţiune bucurându-se de o participare masivă din partea colegilor geografi 

şi în mod deosebit a colegilor tineri.   

 

  

Foto 3-4. Imagini din timpul lucrărilor simpozionului 

 Participarea onorantă, prestigioasă şi nemijlocită a invitaţilor din zona 

universitară, domnul Prof. Univ. Dr. Ionel Muntele şi domnul Prof. Univ. Dr. 

Eugen Rusu cu comunicările: „Evoluţia raporturilor dintre populaţie şi mediu în 

Europa postbelică”, respectiv “Peisaje forestiere - abordări conceptuale” a 

conferit o aură academică şi un standard elevat pe toată durata sesiunilor de 

comunicări (foto 3).  
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 Alături de distinşii invitaţi universitari, la sesiunea ştiinţifică, au participat 

cu comunicări alţi 11 colegi geografi dintre care 5 colegi mai tineri (sub 15 ani 

vechime la catedră – foto 4-5). Întrucât ediţia de anul acesta a fost una naţională, 

judeţul Iaşi a fost reprezentat de distinsul nostru coleg domnul Prof. Dr. Viorel 

Paraschiv care a participat cu comunicarea: „Evoluția spațio-temporală a 

peisajului balnear din Podișul Moldovei. Potențial şi dezvoltare durabilă 

actuală”. De altfel, toate lucrările participante la secţiunea ştiinţifică şi didactică 

vor fi publicate în volumul simpozionului, editat în format electronic inscripţionat 

ISBN. La secţiunea didactică ne-am bucurat de participări cu un conţinut foarte 

divers, de la prezentări de carte şi manuale pentru Curriculum la Decizia Şcolii, la 

prezentarea unei programe şcolare “Geografia turismului religios ortodox”, pentru 

specializarea  Ghid turism religios (învăţământ vocaţional – profil teologic) 

propusă de doamna inspector de specialitate, profesor Camelia Nina Sava. La 

secţiunea fotografie au participat 6 colegi cu imagini inedite şi diverse sub raport 

spaţial şi de conţinut, din zona mediteraneană până în Masivul Ceahlău.  

 

  

Foto 5 - 6. Participanții la simpozion. Aplicația practică în Munții Ceahlău 

 Ne-am bucurat de asemenea de participarea la lucrările simpozionului a unui 

repezentant al Parcului Naţional Ceahlău, profesor Ioan Pîrvulescu, care ne-a 

împărtăşit prin expuneri, imagini şi alte mijloace de promovare detalii inedite şi 

particularităţile acestui parc între rezervaţiile naturale din România. 

 Seara zilei de 10 mai, s-a încheiat cu un grătar în aer liber şi un foc de tabără 

în zona proximă a Hotelului Bradul, unde au participat majoritatea colegilor 

prezenţi şi la lucrările simpozionului, marcând în mod colegial şi distinct 

satisfacţia unei zile reuşite. 

 Noutatea absolută a simpozionului nemţean de anul acesta a fost aplicaţia 

practică organizată sâmbătă, 11 mai în zona Masivului Ceahlău, la care au 

participat peste 20 de geografi dornici să revadă şi să guste pentru a câta oară 

„savoarea” acestui munte sacru al Moldovei. Traseul parcurs în timpul excursiei: 

Staţiunea Durău – Cabana Fântânele – Cascada Duruitoarea – Staţiunea Durău 

(foto 6). Vremea splendidă specifică unei zile însorite de mai a fost un real partener 

pentru participanţi, care alături de natura şi aura Ceahlăului şi-au pus amprenta pe 



REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 197 - 
 

reuşita aplicaţiei, întregind în plan complementar reuşita de la nivel ştiinţific din 

ziua precedentă.  

 Privim cu satisfacţie în urmă către simpozioanele geografice nemţene şi mai 

ales către acest ultim simpozion care persistă cu cele mai recente şi puternice 

amintiri, dar în acelaşi timp privim cu interes şi optimism înainte către următoarele 

întâlniri pe care le dorim cel puţin la fel de încărcate, interesante şi reuşite, de ce 

nu, alături şi de alţi colegi din alte judeţe, pentru a împărtăşi împreună opinii, 

experienţă şi bune practici în sânul acestei mari familii a geografilor români.  
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Simpozionul național ”Ziua Pământului” la 

Adjud 
1 

 

În fiecare an, în ziua de 22 aprilie se 

sărbătoreşte Ziua Pământului, dată când s-a 

născut mişcarea pentru protecţia mediului - 

pentru sănătatea planetei.  

Această mişcare a apărut în SUA în anul 

1970 şi a fost fondată de senatorul american 

Gaylord Nelson, cu scopul de a trezi interesul 

clasei politice, pentru mediu în ansamblul său. 

Din anul 1990, Ziua Pământului a devenit o 

manifestare de mare amploare internaţională 

care militează pentru un viitor mai bun al 

planetei noastre. 

După ştiinţa noastră, în Judeţul Vrancea, această acţiune s-a desfăşurat din anul 

2007 prin grija şi osârdia inimosului profesor Nicolae Damian, doctor în geografie, 

director al Şcolii Gimnaziale Pufeşti, Judeţul Vrancea. Fac acest mic istoric nu 

pentru a critica pe cineva, ci pentru a arăta dezinteresul aproape total pentru 

această formă de educaţie a întregii populaţii a României. 

Până anul trecut, 6 ediţii, profesorul Damian a organizat această activitate la 

Casa de Cultură din Mărăşeşti, cu sprijinul Primăriei şi al Casei de Cultură. Anul 

acesta, prin decesul fostului primar de la Mărăşeşti, Constantin Vlase, interesul 

Primăriei Mărăşeşti s-a ,,evaporat” şi profesorul N. Damian s-a mutat cu activitatea 

dedicată Zilei Pământului, la Adjud. 

Primăria Municipiului Adjud, primar, ing. Constantin Armencea şi Casa de 

Cultură ,,Tudor Vornicu” - director, prof. Ion Cătană au asigurat condiţii foarte 

bune, punând la dispoziţia proiectului atât resurse materiale, de spaţiu şi mijloace 

audio-video. Acţiunea a cuprins mai multe activităţi între care evidenţiem Sesiunea 

de comunicări (19 şi 22 aprilie 2013) desfăşurată la Casa de Cultură ,,Tudor 

Vornicu” a avut participări de prim rang în domeniu. Au participat: Alin Totorean - 

explorator, preşedinte Asociaţia ,,Speovest”, Arad; Costin Ştefan - globe-trotter, 

Braşov; Adrian Şonka, cercetător dr. Observatorul Astronomic ,,Amiral Vasile 

Urseanu”, Bucureşti şi profesorii: Cătălin Mocanu, prof. dr. Alexandra Tătaru, 

Cătălin Iorga, prof. dr. Gicu-Valentin Dogaru, prof. dr. Nicolae Damian, Florin 

Micu-Iliescu - director DJCPN, Vrancea, Costică Neagu - Asociaţia Personalului 

Didactic ,,Simion Mehedinţi”, prof. univ. dr. Gabriela Macovei, lingvist, Iaşi, prof. 

dr. didactician Viorel Paraschiv, Iaşi ș.a. 

Luni 22 aprilie, ora 10,00 va avea loc tot la Casa de Cultură ,,Tudor Vornicu” 

din Adjud, întâlnirea cu alpinistul David Neacșu, conducătorul primei expediţii 
1 

Conf. univ. dr.  Costică Neagu. Universitatea din București – Extensia Focșani. 

E-mail: cneagu_negrilesti@yahoo.com    

http://ro.wikipedia.org/wiki/22_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson


REPERE GEOGRAFICE, nr. 8 -2013 

- 199 - 
 

 

integral româneşti în Himalaia, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la prima 

cucerire a Everestului de către Edmund  Hillary şi 10 ani de la prima expediţie 

integral românească pe acest munte.    

 Ceea ce aş dori să spun foarte apăsat este că prezentările primilor trei invitaţi 

au fost absolut fabuloase. Domnii:  

Alin Totorean - a prezentat imagini de la expediţiile sale din Mongolia, 2 luni, 

Australia - 750 km pe jos, prin Marele Deşert Australian; Deşertul Atacama 

singurul român care a traversat cel mai arid deşert al Terrei etc.;  

Costin Ştefan - a expus imagini din Australia, Noua Zeelandă, Cuba, Iordania, 

Thailanda, Cambodgia, Israel etc.;  

Adrian Şonka - a prezentat o hartă interactivă a Universului, elevii fiind 

captivaţi total, iar adulţii constatând cât de mici suntem în acest Univers, dincolo 

de funcţiile şi titlurile pe care le avem. Comunicările au fost foarte atractive, bine 

articulate şi argumentate şi au ţinut participanţii în sală aproape cinci ore, la fel şi 

pe cei peste 30 de elevi de la liceele din Adjud. Această experienţă este un 

argument că dacă prezentăm lucruri de mare interes, elevii noştri sunt receptivi şi 

atenţi - asta ca să nu ne mai plângem de faptul că nu ne ascultă elevii. 

 Închei cu un cuvânt de laudă pentru Primăria şi Casa de Cultură ,,Tudor 

Vornicu” din Adjud, pentru modul în care s-au implicat în această activitate, dar şi 

cu tristeţea că la o asemenea acţiune au fost totuşi puţini elevi şi dascăli - adevăraţii 

beneficiari ai conferinţelor prezentate. Poate vom fi mai mulţi anul viitor, dar mai 

ales în fiecare zi când este, de fapt, Ziua Pământului. 
 

      

  

Foto 1-2. Aspecte din cadrul simpozionului (foto N. Damian și V. Paraschiv) 
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Foto 3. Fotografia de final a simpozionului 
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Simpozionul interjudeţean 

“Educaţia prin geografie - premisă a dezvoltării durabile”- Tecuci 
1 

 

 

Sâmbătă, 18 mai 2013, Şcoala Gimnazială  “Iorgu Iordan” a găzduit cea de-a 

treia ediţie a Simpozionului “Educaţia prin geografie - premisă a dezvoltării 

durabile”, sub coordonarea 

profesorului Cristian Stănilă. 

Manifestarea a debutat cu 

mesajul de bun venit al doamnei 

director Ecaterina Jalbă, care a 

punctat şi caracterul 

interdisciplinar al geografiei. 

Profesorul C. Stănilă a prezentat 

apoi invitaţii speciali aflaţi la 

prezidiu: Prof. univ. dr. Violeta 

Puşcaşu de la Universitatea 

Dunărea de Jos Galaţi, Prof. 

Marius Puţanu –inspector şcolar de specialitate şi Prof. dr. Cezar Ungan de la 

Colegiul Naţional “Spiru Haret” Tecuci. 

După cuvântul invitaţilor, a urmat lansarea 

volumului “Tecuci – studiu de geografie urbană” a 

prof. Cristian Stănilă, recenzia lucrării fiind 

prezentată de prof. Ungan. Invitaţii au apreciat 

curajul, voinţa şi stăruinţa profesorului de a realiza 

această lucrare, mai ales în aceste vremuri  în care 

tinerii se dedică în general altor preocupări şi tot 

mai puţini sunt devotaţi profesiei. 

Lucrarea reliefează aspectele de ordin 

teritorial şi funcţional ale municipiului Tecuci, încă 

de la atestarea s-a documentară din 1435 şi până în 

perioada contemporană.  

Fiecare oraş are un caracter  individual, dar 

şi caracteristici comune cu ale altor oraşe. Ca şi la 

Tecuci şi în alte oraşe vom întâlni spaţii 

rezidenţiale, comerciale, linii de transport, ş.a., 

intensitatea acestora depinzând de mărimea spaţială şi demografică a oraşului 

respectiv. 

Tecuciul a reprezentat dintotdeauna un punct important pe harta ţării 

noastre, fiind menţionat ca punct vamal încă din secolul XV, de unde se poate 

deduce  poziţia strategică a acestuia, iar schimbul de mărfuri din acea perioadă 

plasează oraşul ca important târg cu funcţii comerciale.  
1 

Prof. Cristian Stănilă – director adjunct, Școala gimnazială ”Iorgu Iordan”- Tecuci.  

E-mail: cristian_stanila_1986@yahoo.com 
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Tecuciul este aşadar un oraş cu o puternică încărcătură istorică, fapt reflectat 

în evoluţia sa teritorială şi funcţională ce a reprezentat obiectul de studiu al acestei 

lucrări. 

Partea a doua a simpozionului a fost moderată de prof. Cezar Ungan, 

activitatea constând în susţinerea unor comunicări ştiinţifice de către cadrele 

didactice prezente la eveniment. Comunicările au fost susţinute pe două secţiuni:  

1. Judeţul Galaţi – probleme actuale de geografie 

2. Didactica geografiei în contextul reformei din învăţământ 

Inspectorul Marius Puţanu a adresat tuturor participantilor la cea de-a treia 

editie a simpozionului, sincere felicitari atât pentru calitatea comunicărilor cât şi 

pentru aprecierile pertinente făcute după fiecare susţinere. 

Activitatea a dovedit încă odată că profesorii de geografie sunt interesaţi de 

formare şi dezvoltare în plan metodic şi ştiinţific, fapt relevat şi prin numărul mare 

de participanţi, de aproximativ 40 cadre de geografie atât din Tecuci şi 

împrejurimi, cât şi din municipiul Galaţi. 
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Lansare de carte: “Județul Botoșani în 2013. 

Monografie geografică” 
1
 

 

Lucrarea scrisă de prof.  Mihai Poclid,  apărută la 

Editura ”Taida” din Botoșani, este una de 

referință pentru peisajul media si geografic local 

și, mai ales,  prin extinderea ei pe cele 605 pagini 

și prin bogăția materialul informativ utilizat în 

faza de documentare.  Diferenţa față de alte 

lucrări monografice mai vechi constă în 

capitolele  noi, legate de evoluţia administrativ-

teritorială a județului,  date privind evoluţia 

populației și  aşezărilor umane, precum și 

reactualizarea informației de interes general. Viziunea geografică asupra spațiului 

botoșenean este armonios îmbinată cu cea a istoricului, dl. prof. Poclid Mihai 

având dublă specializare științifică. Potrivit autorului, acest volum este un ghid al 

persoanelor care vor să cunoască judeţul Botoşani ”la el acasă, acum…”, în opinia 

sa fiind şi o lucrare care lipseşte din librării de foarte mult timp, ultima apariţie de 

acest gen datând tocmai din 1976. „Am folosit o imensă cantitate de documente, 

arhive, biblioteci, materiale. Documentarea a durat cam şapte - opt ani până am 

realizat actuala monografie.  Are, spre deosebire de alte monografii şi o anexă 

care completează practic partea scrisă, care constituie dovezile celor afirmate în 

text, hărţi color, fotografii…" a explicat prof. Mihai Poclid, în cadrul conferinței de 

presă de la lansarea cărții.  

 

Lansarea cărții la Hotel ”Rapsodia” din Botoșani (29 mai 2013) a adunat oficialități locale și 

județene, profesori, colegi din preuniversitar și invitați din mediul universitar ieșean și sucevean. 

(Foto: ”Botoșeneanul” – sursa: prof. Mihai Poclid). 

1 
Prof. dr. Viorel Paraschiv – Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași.  

E-mail: vio_scout@yahoo.com 
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Lucrarea Geografia pădurilor scrisă de 

prof. univ. dr. Eugen Rusu, apărută la Editura 

Universității „Alex. I. Cuza” din Iași, în anul 

2012, a fost elaborată pe baza unei documentaţii 

laborioase şi a unei argumentaţii pertinente, 

reuşind să finalizeze un studiu care se remarcă 

printr-o bună structurare şi ierarhizare logică a 

capitolelor componente, prin coerenţa şi 

coeziunea internă a subcapitolelor, prin 

esenţializarea şi integrarea sintetică a 

rezultatelor cercetării, reuşind să ne prezinte o 

lucrare nouă în literatura geografică 

românească. 

Până în prezent, în literatura geografică 

românească, nu a fost elaborat un studiu 

geografic de ansamblu asupra evoluţiei 

teritoriale şi a organizării spaţiului forestier, ci 

doar abordări şi referinţe stricte la anumite componente geografice sau lucrări de 

sinteză regională, cu evaluări cu caracter generalizator. Analiza se bazează în 

principal pe datele statistice şi rapoartele periodice publicate de FAO, WWF şi 

RNP, care sunt sintetizate şi integrate într-o manieră de interpretare specific 

geografică. 

 Pentru realizarea esenţialului lucrării se pleacă de la analiza evoluţiei 

ecosistemelor forestiere şi se continuă cu datele de constituţie, factorii 

ecoforestieri, funcţiile şi dinamica pădurii. Este de apreciat aportul autorului în 

analiza regională şi globală a evoluţiei suprafeţelor forestiere, care au cunoscut o 

dinamică specifică, influenţată pe de o parte de oscilaţiile climatice, iar pe de altă 

parte de influenţa din ce în ce mai puternică a societăţii umane. 

 Un spaţiu amplu al lucrării este dedicat orientărilor actuale legate de 

problema gestionării şi amenajării forestiere durabile şi de necesitatea creşterii 

investiţiilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul esenţial al valorificării judicioase 

a produselor pădurii. Într-o viziune optimistă, se mizează pe îndeplinirea 

misiunilor verzi, de creştere a suprafeţelor plantate, a investiţiilor în amenajarea 

forestieră durabilă, a promovării active a lemnului în practicile ecologice şi 

energiilor regenerabile. Dar îndeplinirea acestor obiective se realizează cu 

disparităţi regionale notabile. 

Anvergura lucrării este completată de investigaţiile asupra gestionării şi 

dezvoltării durabile a spaţiului forestier. Sunt analizate rolul şi locul pădurii în 

economia locală, administrarea şi utilizarea spaţiului forestier, ameliorarea 

biodiversităţii, productivităţii, capacităţii de regenerare, vitalităţii şi menţinerea 

capacităţii de exercitare a funcţiilor economice, ecologice, sociale, componente 

silvice complexe abordate în lucrare într-o viziune ecosistemică durabilă. 

Autorul ne propune şi o incursiune în spaţiul forestier românesc, sintetizând 

evoluţia suprafeţelor forestiere, problemele actuale de gestionare, amenajare şi 

administrare în condiţiile transformărilor rapide a tipurilor de proprietate. 
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Lucrarea are consistenţă ştiinţifică prin analiza, sinteza şi interpretarea unui 

volum mare de date şi prin integrarea problematicii pădurilor într-o viziune 

geografică. Lucrarea are amploare şi densitate. Este compusă din 14 capitole cu 

extensiune variabilă, în care profesionalismul cercetătorului reiese din stilul 

detaliat şi argumentat de analiză şi interpretare, dar şi prin susţinerea afirmaţiilor şi 

aprecierilor ştiinţifice cu ajutorul unui număr mare de reprezentări grafice şi 

cartografice, realizate pe baza informaţiilor statistice sau preluate din literatura de 

specialitate. Hărţile, cartogramele, graficele şi figurile se disting prin acurateţe, 

precizie, estetică şi alegerea unor scări adaptate proporţiei şi ponderii elementelor 

reprezentate. Considerăm că poate deveni o lucrare de referinţă în literatura 

geografică românească şi o propunem, fără rezerve, pentru publicare, în folosul 

celor interesaţi de viziunea geografică asupra sistemelor forestiere. 

 
Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz - Universitatea din București,  Facultatea de Geografie 

 

 Ghidul metodologic Mentoratul în 

geografie, a profesorului mentor Paraschiv 

Viorel, apărut la Editura „Pim” din Iași, în 

ianuarie 2012, este destinat studenților care 

optează pentru cariera didactică, din cadrul 

ciclului I Bologna (licență). Autorul reușește pe 

cele 154  de pagini să argumenteze în temeiul 

legislativ concret și în cel subsecvent Legii nr. 

1/2011(a Educației Naționale) principalele 

elemente de didactică a geografiei cu trimiteri 

către  masterul didactic, care conform OMECT  

nr. 5563/2011 ar fi trebuit să intre în vigoare 

începând cu anul academic 2012 - 2013.  

 Mentoratul în geografie răspunde 

necesităţilor studentului - practicant de a avea 

un instrument de lucru util în etapele de 

observare, proiectare  şi susţinere a activităţilor 

didactice la clasă, a lecțiilor de probă și a celei 

finale. În cele șase capitole, ghidul metodologic cuprinde recomandări metodice 

pentru absolvenții modului didactic din facultățile de geografie, în vederea 

optimizării parcursului lor profesional și pentru evaluarea practicii pedagogice, 

precizările legislative ale ministerului și elemente de specificitate ale organizării 

practicii pedagogice la nivelul autonomiei universitare. Bibliografia cuprinde 50 de 

titluri editate, 8 titluri legislative și două surse informatice. 

 
Lector dr. Daniela Larion - Universitatea „Alex. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 
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 Bazele geografice ale fenomenului 

turistic este o lucrare de anvergură a lectorului 

univ.dr. Hadrian -V. Conțiu, de la 

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureș. 

Lucrarea a fost prezentată la Conferința 

internațională de didactica geografiei de la 

Cluj-Napoca, din noiembrie 2012, fiind 

apreciată unanim de cei prezenți, fiind 

beneficiara unei lansari reusite.  

 Apărută la Editura Presa Universitară 

Clujeană, lucrarea descrie în cele 380 de pagini 

fenomenul turistic ca amploare a lumii 

contemporane. Sunt prezentate în detaliu bazele 

metodologice și conceptuale, potențialul turistic 

și taxonomiile acestuia, precum și modalitățile 

de evaluare ale acestui potențial. Cartea este pigmentată cu un bogat material 

fotografic color care conferă lucrării o imagine de ansamblu deosebită. Bibliografia 

extrem de densă cuprinde nume de referință națională și internațională în analiza 

fenomenului turistic. 

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv  

 

Lucrarea colegului nostru, Mircea Furdui 

- profesor la Colegiul Economic „G. 

Barițiu” din Sibiu, intitulată ”Teste de 

evaluare. Geografie - clasele IX-XII” și 

apărută la Editura Techno Media - Sibiu 

(2012), este rodul experienţei acumulate în 

timp în proiectarea și evaluarea testelor de 

geografie şi se doreşte a fi un îndrumar în 

realizarea unei evaluări scrise cât mai 

obiective. 

Testele de evaluare, cu excepţia celor 

iniţiale, sunt structurate pe nivele de 

competenţă în baza unei proceduri de 

elaborare specifice, descrisă detaliat. 

 Lucrarea cuprinde 11 modele de teste 

de evaluare pe unităţi de învăţare şi 8 

modele de teste de evaluare semestrială 

pentru clasele IX-XII. Acestora li se adaugă 3 modele de teste iniţiale (predictive). 

Acestea au fost realizate după modelul trimis pentru clasa a IX-a de C.N.E.E. 

Bucureşti. Testele sunt conforme cu cerinţele din programele şcolare în vigoare.  
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În partea finală a lucrării este prezentată o variantă de analiză a rezultatelor 

şi a nivelului de dobândire a competenţelor.  Testele prezentate cuprind o gamă 

largă de itemi prin care se evaluează competenţele dobândite de elevi (cunoştinţe, 

deprinderi, atitudini). 

 
Prof. dr. Viorel Paraschiv   

 

 

 

Lucrarea Geografia judeţului Bacău, 

apărută la Editura Universitară, autori: Șorgot 

Virgil și Dobre Marieana, este o reușită a 

colegilor noștri băcăuani. Spre deosebire de 

alte judeţe apărute  până în prezent, lucrarea de 

faţă se caracterizează, pe fondul unor tratări 

geografice generale, printr-o serie de elemente 

inovative, care privesc îndeosebi 

contextualitatea materialului informaţional în 

structuri de învăţare moderne. Trebuie să 

subliniem acest aspect, deoarece lucrarea de 

faţă nu este doar o geografie a judeţului Bacău, 

ci şi un mod de a face operaţională învăţarea ei, 

printr-un sistem de activităţi  didactice dirijate 

(cuprinzând obiective, competenţe,  activităţi 

de învăţare, metode şi mijloace, forme de evaluare), prin activităţi complementare 

(Ştiaţi că, diagrame, probleme, proiecte, portofolii). 

  Prin abundenţa informaţiei devine o sursă actuală de referinţă,destinată 

profesorilor,elevilor şi tuturor celorlalte persoane interesate. Ilustrarea grafică şi 

cartografică este deosebită şi bogată, foarte precisă, pe alocuri destul de detaliată 

şi, în toate cazurile, foarte exactă. 

     Lucrarea reprezintă, totodată, un bun exemplu pentru încercări ulterioare şi 

constituie o contribuţie specifică, deloc de neglijat, pentru promovarea unui stil 

inovativ în abordarea geografiei şcolare moderne. 

      Geografia judeţului Bacău se adresează elevilor  dornici să cunoască cât mai 

multe date despre geografia spaţiului local.  

          
Dr. Octavian Mândruţ - extras din prefaţa lucrării 
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  Lucrarea  Geografie - bacalaureat, 

Europa - România - Uniunea  Europeană. 

Probleme fundamentale, autor prof. Virgil 

Ioan Șorgot, nu este doar o geografie de clasa 

a-XII-a, ci şi un mod de a face operaţională 

învăţarea ei printr-un sistem de activităţi 

didactice dirijate (cuprinzând activităţi de 

învăţare, teste iniţiale, teste sumative, fişe de 

lucru, suporturi cartografice etc). 

 Structura lucrării se recomandă de la 

sine ca o structură tematică pentru un caiet 

complex al elevului, foarte util şi eficient în 

acumularea, consolidarea, fixarea şi evaluarea 

cunoştinţelor achiziționate conform cerinţelor 

programei de studiu. 

 Volumul prezintă sinteze realizate în 

raport cu exigenţele programei şcolare şi are în vedere îndeplinirea competenţelor 

şi înţelegerea conţinuturilor prin aplicaţii însoţite de suporturi cartografice 

sugestive. 

    Lucrarea răspunde şi cerinţelor examenului de bacalaureat, utilitatea 

acesteia fiind susţinută din mai multe puncte de vedere. În primul rând, lucrarea  

reprezintă o modalitate mai uşor accesibilă elevilor pentru acumularea de 

cunoştinţe şi de înţelegere a conţinuturilor. În al doilea rând, lucrarea se remarcă 

prin aplicaţiile realizate, care sunt corelate cu suporturile cartografice şi cu diverşi 

itemi de evaluare, elemente ce asigură  acumularea de cunoştinţe în mod 

logic,conferind calitate procesului de învăţare.  

  Prin modul de concepere a lucrării, structurată pe aplicaţii, conform temelor 

programei de clasa a XII-a, se asigură consolidarea cunoştinţelor, dar şi formarea 

de deprinderi de a opera cu suporturile cartografice (citirea şi interpretarea acestora  

facilitează acumularea de cunoştinţe şi înţelegerea diferitelor procese şi fenomene 

geografice). 
Prof. gradul I  Ilie Dragomir - Colegiul Național  „Dimitrie Cantemir”  Oneşti 
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Geografie. Europa. Uniunea 

Europeană. România. Probleme 

fundamentale - auxiliar pentru clasa a XII-a, 

de prof. dr. Viorel Paraschiv, a apărut în 

august 2012, la Editura „Pim” din Iași. Cartea 

este destinată elevilor din anul terminal al 

liceului, care vor susține bacalaureatul ca probă 

E.d), la alegere. Sunt prezentate în cele 178 de 

pagini, scheme de lecții, sinteze regionale și 

statale, aplicații practice, modele de analiză, 

curiozități geografice și dicționar specific, care 

să determine cititorul la o mai bună înțelegere a 

faptelor și fenomenelor prezentate. 

 Lucrarea se poate constitui și într-un 

suficient manual prin faptul că respectă în 

totalitate cerințele exprimate de competențele 

generale din curriculum național.  Bibliografia selectivă este una destul de 

amplă și cuprinde 30 de titluri, dintre care 24 volume, enciclopedii și manuale, 4 

mari atlase geografice (ediții internaționale: Germania, Italia, România, Republica 

Moldova) și, evident, surse informatice clasice. Lucrarea a fost lansată la 

Conferința internațională de didactica geografiei de la Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca. În aceste momente autorul revizuiește lucrarea și 

urmează să apară o ediție nouă care va cuprinde mai multe aplicații și teme de 

învățare diferențiate. 

 

Lector univ. dr. Oancea Marius - Claudiu  - Universitatea „Aurel Vlaicu”  Arad 
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Lucrarea Coeziune teritorială și 

disparități în Moldova. Disparități induse de 

infrastructura de transport - disfuncții de 

ajustare, apărută în 2012, sub coordonarea prof. 

univ. dr. Ionel Muntele, la Editura 

Universității „Al. I. Cuza”, este rezultatul 

cercetărilor derulate în anul 2011  în cadrul 

proiectului C.N.C.S. „Calitatea infrastructurii de 

transport ca premisă  a diferențierii spațiilor 

rurale din Moldova”.   În baza celor 3 

obiective majore ale acestei etape de cercetare 

grupul format din Octavian Groza, George 

Țurcănașu, Alexandru Rusu și Daniel Tudora, 

au analizat diferențierile spațiale induse de 

calitatea infrastructurii de transport si au 

elaborat un set de concluzii asupra importanței 

calității infrastructurii și măsurile de îmbunătățire a acesteia, ca premisă a reducerii 

disparităților teritoriale. Materialul cartografic color și schemele bine argumentate 

conferă celor193 de pagini o imagine de ansamblu reușită, ca feed-back pe o temă 

de cercetare incitantă și de largă utilitate publică a colectivului de la Universitatea 

„Al.I.Cuza” - Facultatea de Geografie - Geologie, Departamentul de Geografie. 

Țara Vrancei - studiu de geografie 

culturală, de Nicolae Damian (prof. și director 

al Școlii Pufești-Vrancea), apărut la Editura 

„Terra” din Focșani, în 2011, este lucrarea sa de 

doctorat elaborată la București, sub îndrumarea 

d-lui prof. univ. dr. Vasile Cucu. 

  Extins pe 275 de pagini, volumul este 

structurat pe 6 capitole, în care se desface și 

reface, conceptual, ethos-ul local al unei 

străvechi arii de locuire și trăire românească 

situată la curbura Carpaților. Se analizează 

trinitatea spațiului rural depresionar vrâncean și 

devenirea post-comunistă a zonei și se 

angajează privirii perspective spre conceptul 

dezvoltării durabile a întregului teritorial sau 

regional. Materialul cartografic și imaginile 

care  însoțesc partea letrică sunt deosebite, 

unele fiind prezentate și în anexe. O bibliografie extrem de densă încheie o lucrare 

pe care o recomandăm ca model de abordare în geografia culturală românească. 

 

Prof. dr. Viorel Paraschiv  
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STIMAŢI COLEGI ŞI COLABORATORI AI REVISTEI  

”REPERE GEOGRAFICE” 

  

Începând cu anul 2014 revista noastră va apărea în două numere pe an, 

cu termenele 1 martie și 1 septembrie, după același format ca prezentul 

număr. TERMENELE LIMITĂ DE PRIMIRE A ARTICOLELOR este 01 

februarie și 01 august. 
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic, folosind 

adresele de e-mail: vio_scout@yahoo.com și lipate_emil@yahoo.com respectând 

următoarele condiţii : 

-  textul se scrie cu diacritice, pe format A4 standard, font Times New 

Roman, mărimea 14, margini 2 cm; mărimea lucrării va fi de 2 - 6 pagini (în cazul 

studiilor ample sau teme de doctorat acceptăm și lucrări de 6-10 pagini); 

- elementele foto, grafice și cartografice, vor fi alb-negru și înserate 

explicativ în text, cu trimitere directă la informația letrică; 

- textul va fi însoțit de un scurt rezumat/abstract în limba română (maxim 

150-170 cuvinte) care va fi tradus de redacție; 

-  titlul lucrării va fi scris cu font mic Times New Roman 14 pt, Bold, 

centrat; 

- la terminarea lucrării verificați dacă ați menționat concluziile și 

bibliografia; 

- numele şi prenumele fiecărui autor cu Times New Roman 12 pt, Bold şi 

instituţia de provenienţă, adresa școlii, număr de telefon, urmat de adresa  de e-

mail a autorilor pentru comunicări ulterioare (eliberare de adeverinţă / atestat). 

 O condiţie a publicării este ca dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia 

revistei îşi rezervă dreptul de a face o rearanjare în pagină şi de a face corecturile 

de tip tehnoredacţional care se impun. 

Se recomandă ca articolele publicate în revistă să fie prezentate şi la 

sesiunile de comunicări, ceea ce ar conduce la diseminarea informaţiilor utile, la 

promovarea activităţilor specifice şi la creşterea prestigiului activităţii de cercetare 

ştiinţifică. Dacă un articol a fost susținut la o manifestare științifică nu uitați să 

precizați acest aspect în text sau în poșta electronică de înaintare către noi, urmând 

să facem precizările care se impun. 

Redacţia noastră vă va trimite pe adresa dv. de E-mail un atestat redacţional 

pe care trebuie doar să-l listaţi. Nu ne asumăm responsabilitatea publicării 

articolelor nerealizate  în format electronic. 

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! 

 
Redacția  


