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Bilanț remarcabil al unui geograf la 85 de ani /  

A Remarkable Record of a 85 year old Geographer 

 

 

Mărculeț Cătălina
1
, Paraschiv Viorel

2
 

 

 

Personalitate remarcabilă în geografia 

românească, Şerban Dragomirescu s-a 

născut la 18 aprilie 1932 în Bucureşti. 

Familia de intelectuali din care face parte i-a 

asigurat mediul favorabil unei bune educaţii 

şi dezvoltări spirituale, prin pregătirea 

complexă în diverse arii ale cunoaşterii. 

Încă din timpul studiilor la Colegiul 

Naţional „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 

a manifestat talent deosebit în însuşirea 

limbilor străine (franceză, engleză, 

germană), cunoştinţele acumulate 

asigurându-i excelenta exprimare verbală şi 

în scris. 

Din anul 1951 a urmat cursurile 

Facultăţii de Geografie, la secţia geografie. 

După finalizarea studiilor universitare, în 

perioada 1955-1957, a lucrat la Institutul 

Meteorologic ca inspector de reţea. Din anul 

1957 a făcut parte din Colectivul de 

Geografie al Academiei sub conducerea 

profesorilor Vintilă Mihăilescu şi Victor 

Tufescu, pentru ca începând cu anul 1958 să devină membru al nou înfiinţatului Institut de 

Geologie, Geofizică şi Geografie al Academiei Române. Aici îşi desfăşoară o activitate de 

cercetare de peste trei decenii (până în anul 1990), abordând subiecte variate, îndeosebi în 

domeniul geografiei fizice. Primele preocupări au fost cele de geomorfologie, realizând 

diverse studii în colaborare cu Lucian Badea, Gheorghe Niculescu, Eugen Nedelcu şi alţii. 

Ulterior şi-a aplecat atenţia asupra diverselor tematici: istoria geografiei, geografia 

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

0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
2
 Dr., prim-vicepreședinte Societatea de Geografie din România – Filiala Iași, Bd. Carol I, nr. 20A, telefon 

0748997793, e-mail: vpv2012@yahoo.ro 

Foto 1. Zilele ”Simion Mehedinți” Soveja, oct.2012 

(foto Nicolae Damian @SGR Vrancea) 
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turismului, toponimie şi terminologie geografică, geografie economică mondială şi 

geopolitică. A beneficiat de schimburi de documentare în Germania, Polonia, Franţa şi Marea 

Britanie. 

Din anul 1990 a fost transferat în cadrul Academiei Române, fiind secretar ştiinţific la 

secţia de Ştiinţe Geonomice până în anul 2000. 

Încă de la începuturile activităţii sale, Şerban Dragomirescu contribuie la traducerea şi 

editarea mai multor lucrări de interes geographic şi istoric: Întâlniri cu diavolul de Haroun 

Tazieff , 1963; Humboldt şi geografia românească, De la Orinoco la Amazoane, 1968; 

Geografie fizică de A. Strahler, 1973; Lucrări geografice despre România (cuprinzând 

lucrările lui Emm. de Martonne, în colab. vol. I, 1981 şi vol. II, 1985), Crizele internaţionale 

- De la Beijing (1900) la Kosovo (1999) de Jean-Louis Dufour, Edit. Corint, 2002; Crizele 

din Cuba 1961-1962 de Claude Delmas, Edit. Corint 2003; Dicţionarul de geopolitică de A. 

Chauprade şi Fr. Thual, Edit. Corint 2003; descrieri ale unor exploratori şi călători străini etc. 

Calităţile de bun profesionist, cu spirit critic dublat de generozitate, alături de 

cunoaşterea limbilor străine, au stat la baza valoroasei contribuţii, pe care şi-a adus-o, încă 

din anul 1958, prin activitatea de secretar ştiinţific al colegiului de redacţie a revistelor 

geografice ale Academiei Române (Probleme de Geografie / Studii şi cercetări de Geografie, 

Revue Roumaine de Géographie). Un rol important l-a avut în dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare cu alte institute de specialitate din ţară şi străinătate, asigurând şi schimbul 

internaţional de publicaţii al Institutului de Geografie care a ajuns la circa 300 de parteneri.  

A făcut parte din colective de coordonare şi editare a unor lucrări geografice de 

importanţă majoră: Monografia Geografică a R.P. Române (1960), Atlasul Geografic 

Naţional (1972-1979), România. Atlasul Istorico-Geografic (1996 şi 2007), Dicţionarul 

Geografic al României (1299 pagini în două volume). În ultimul deceniu a colaborat la 

volumele consacrate Atlasului Istoric al Orașelor din România (2013), redactând prezentarea 

cadrului fizico-geografic al mai multor oraşe: Sighişoara, Suceava, Târgovişte, Sebeş, Siret, 

Câmpulung şi Brăila (în colaborare cu Lucian Badea), sub egida Comisiei de Istorie Urbană a 

Academiei Române. Două din aceste fascicole au fost distinse cu premii ale Academiei 

Române în Secţiunea de Istorie. 

Diversele subiecte de cercetare abordate de-a lungul timpului s-au materializat prin 

publicarea de capitole în volume precum cele ale tratatului de Geografia României –  vol. I, 

Geografia fizică (1983), vol. II, Geografia umană şi economică (1984), vol. III, Carpaţii 

Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei (1987) şi vol. V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul 

Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre şi Platforma Continentală (2005). O lucrare 

valoroasă s-a dovedit a fi volumul Statele lumii contemporane, în colaborare cu Radu Săgeată 

(2011). 

A participat la două Congrese Internaţionale de Geografie, la Montreal, în 1972 şi la 

Moscova, în 1976, fiind şi membru corespondent al Comisiei Uniunii Geografice 

Internaţionale pentru terminologia geografică.  

În anul 1990 a fost delegat de Academia Română, în Chile, la Vina del Mar, ca 

reprezentant al României la Comisia Pactului pentru Antarctica, în care s-a hotărât 

prelungirea Tratatului Antarctic cu încă 30 de ani şi adoptarea mai multor reglementări stricte 

de protecţia mediului antarctic. Sesiunea s-a încheiat cu o scurtă călătorie documentară 

oferită de organizatori în spaţiul antarctic pe urmele călătoriei lui Emil Racoviţă, unde a 
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identificat de pe hărţile maritime chiliene prezenţa insulelor purtând numele lui Gh. 

Cobălcescu şi Emil Racoviţă. 

Contribuţii valoroase are în domeniul standardizării denumirilor geografice, având 

statutul de expert ONU în acest domeniu. În perioada 1972-2007 participă la cinci conferinţe 

dedicate acestei activităţi, organizate la Londra, New York şi Berlin. Principiile elaborate la 

aceste conferinţe au servit la redactarea Dicţionarului Geografic al României în două volume 

(în colaborare cu L. Badea şi M. Buza), care valorifică şi experienţa dobândită în redarea 

denumirilor geografice din Atlasul Geografic Naţional. Participă în calitate de secretar al 

Comisiei Academiei Române de standardizare a denumirilor geografice la redarea 

denumirilor localităţilor în limbile minorităţilor care depăşesc pragul de 20% din populaţia 

localităţilor, fapt ce a fost legiferat în anul 2002. Ca urmare a asumării obligaţiei ţărilor 

participante la aceste conferinţe de a realiza astfel de lucrări de referinţă, văd lumina tiparului 

cele două volume cu denumirile geografice standardizate pentru teritoriul României, prin 

efortul colectiv al cercetătorilor din Institutul de Geografie. Trecuseră peste 100 de ani de la 

realizarea Marelui Dicţionar Geografic realizat de Societatea Regală Română de Geografie. 

Personalitate erudită şi înzestrată cu un rar talent de orator, desfăşoară pe lângă 

activitatea de cercetare şi o activitate didactică în diferite instituţii de învăţământ superior. În 

perioada 1987-2000 predă cursuri de Geografie Economică Mondială la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, cu accent pe resurse şi pe implicaţiile geopolitice. Abilităţile de 

comunicare în limbile străine l-au recomandat şi pentru colaborarea (în perioada 1990-2000) 

cu noua înfiinţata Facultate de Studii Economice în Limbi Străine, unde a susţinut cursuri de 

Geografie Economică Mondială în limbile engleză şi germană. A mai fost cooptat la 

Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi la cea de Arhivistică din Academia de 

Poliţie „Al. I. Cuza”, unde ţine cursuri de Geografie istorică în perioada 1990-2000; la 

Universitatea de Arte din Bucureşti (la solicitarea Academicianului Răzvan Theodorescu), 

unde predă cursuri de master de geografie regională consacrate Geografiei Peninsulei 

Balcanice (1997-2000); dar şi la Universitatea MediaPro din Bucureşti (1999-2000) ca titular 

al cursului de Geopolitică în limba engleză. 

Participă la o serie de sesiuni ştiinţifice ale diverselor universităţi din ţară sau ale 

filialelor Societăţii de Geografie din România, unde se remarcă îndeosebi prin arta 

discursului. Valorifică rezultatele cercetărilor prin publicarea, în calitate de autor sau coautor, 

în reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate, a peste 70 de articole ştiinţifice, dar şi 

numeroase recenzii, articole omagiale, necrologuri etc. Dintre realizările mai importante 

amintim studiile publicate în colaborare în reviste şi volume: „Standardizarea” numelor 

geografice în discuţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, Buletinul Societăţii de Ştiinţe 

Geografice din R.S. România, I (LXXI), 1971; Hidroelectricity in the Romanian 

Carpathians, GeoJournal, An Interdisciplinary Journal of Physical, Biological and Economic 

Geography and Applications in Environmental Planning and Ecology, Boston/London, 29, 1, 

1993; Environmental Action during Romania's Early Transition Years, Dilemas of transition: 

The Environment, Democracy and Economic Reform in East and Central Europe, Frank Cass 

Journals, Environmental politics 7, 1, 1998; Regional activities parks – partnership 

opportunities in environmental protection, Present Environment and Sustainable 

Development, 1, 2007.  
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În 1983 pentru contribuţia adusă în vol I din Geografia României a fost premiat cu 

premiul Academiei „Gh. Munteanu Murgoci”, iar în 2007 a fost distins cu calitatea de 

membru de onoare al Societăţii de Geografie din Paris (înfiinţată în 1821), pentru contribuţia 

adusă la întărirea relaţiilor de colaborare între geografii francezi şi geografii români, prilej cu 

care conducerea societăţii s-a deplasat la Bucureşti în acest scop. 

Printre reuniunile de suflet, la care participă an de an, neîntrerupt din 1990, sunt cele 

organizate de Asociaţia Personalului Didactic „Simion Mehedinţi” din Vrancea prin Casa 

Corpului Didactic, sesiuni științifice aşteptate cu interes. 

 

 

Foto 2. Șerban Dragomirescu la mormântul lui Simion Mehedinți de la Soveja, cu prilejul ediției a XXV-a a 

Zilelor ”Simion Mehedinți” (octombrie 2012). Foto: Nicolae Damian@SGR Vrancea 

Din 2006 a iniţiat la Braşov, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, o 

sesiune ştiinţifică anuală de omagiere a unor personalităţi ştiinţifice din aria Braşovului, la 

sfârşitul cărei manifestări sunt premiaţi, cu cărţi, elevii câştigători ai unor distincţii la 

olimpiadele de Geografie şi alte concursuri naţionale de profil, precum şi profesorii 

îndrumători. Comunicările respective sunt publicate în revista „Ţara Bârsei”, editată de 

Muzeul „Casa Mureşenilor” din Braşov. În anul 2016, de exemplu, au fost omagiate 

personalităţile din Academia Română născute în judeţul Braşov, în istoria de 150 de ani a 

Academiei Române, iar în 2017 tema abordată este Ştiinţele Geografice şi arta militară, 

cinstind amintirea secolului scurs de la Primul Război Mondial. 

Cinsteşte memoria ştiinţifică a unor colegi, prin publicarea postumă a lucrării lui 

Vintilă Mihăilescu, Evoluţia geografică a unui oraş - Bucureşti, Edit. Paideia, 2003 (ediţie 

îngrijită împreună cu Gh. Niculescu) şi cea a lui Gh. Niculescu, Subcarpaţii dintre Prahova şi 

Buzău. Studiu geomorfologic sintetic, Edit. Academiei, 2008 (în colaborare cu Lucian 
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Badea). De asemenea, publică de-a lungul anilor o serie de articole dedicate comemorării 

unor personalităţi din ţară (Simion Mehedinţi, Vintilă Mihăilescu, Victor Tufescu, Emm. De 

Martonne, Ion Conea, Gh. Niculescu, Horia Grumăzescu, N.Al. Rădulescu, Claudiu 

Giurcăneanu, Ion Simionescu ş.a.), dar şi din străinătate (Robert Ficheux, Stanislaw 

Leszczycki, Huang Binwei, Frank Carter, Anna Dylikova, Jerzy Kostrowicki, David Turnock 

ş.a.). 

Ataşamentul şi devotamentul pentru Institutul de Geografie s-a manifestat şi într-un 

moment delicat al destinului acestei instituţii, Şerban Dragomirescu implicându-se exemplar 

până la finalizarea unui proces al cărui obiect l-a constituit casa Simion Mehedinţi. Ca 

reprezentant al Academiei Române în proces şi ca martor principal, a avut un rol hotărâtor în 

restabilirea adevărului istoric al actului de donaţie prin care Simion Mehedinţi - întemeietorul 

Geografiei româneşti - îşi dona casa Academiei Române, în favoarea Institutului de 

Geografie. 

Suntem onoraţi şi bucuroşi să putem omagia personalitatea distinsă a cercetătorului şi 

profesorului Şerban Dragomirescu, pentru cele şase decenii de activitate dedicate geografiei 

şi adevărului ştiinţific, urându-i, la frumoasa vârstă de 85 de ani: Multă sănătate şi putere de 

muncă! 

 

 

Foto 3. Familia Dragomirescu la Durău, în aplicația de teren a Simpozionului internațional PESD Iași (iunie 

2015), alături de Cătălina Mărculeț 
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Foto 4 . Aplicația Simpozionului internațional PESD Iași (iunie 2015), croazieră pe Lacul Izvoru Muntelui. 

Două generații de geografi: Șerban Dragomirescu și Viorel Paraschiv 

 

Foto 5. Șerban Dragomirescu (primul din stânga) la Zilele ”Simion Mehedinți” la Soveja, ediția a XXV-a (oct. 

2012). La mormântul ”patriarhului geografiei românești” alături de prof. univ. dr. Gh. Tomșa, Mona Mehedinți 

(nepoata lui Simion Mehedinți – decedată în 2015) și prof. univ. dr. Ioan Velcea – foto Nicolae Damian@ SGR 

Vrancea 
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La despărțirea de profesorul universitar dr. Mihai Ielenicz (1941-2017) / 

Farewell to Professor Ph.D. Mihai Ielenicz 

 

 

Rusu Eugen
3
 

 

 

Profesorul univ. dr. Mihai Ielenicz, geograf și 

geomorfolog de mare valoare, dascăl dedicate și iubit de 

zeci de generații de studenți și profesori, creator de 

Școală geografică la Facultatea de Geografie a 

Universității din București, a încetat din viață la 20 

aprilie 2017, departe de țară, în Iordania. 

S-a născut la 9 aprilie 1941 la București și a 

absolvit Facultatea de Geologie – Geografie din cadrul 

Universităţii din Bucureşti în perioada 1959-1964. La 

aceeași instituție a parcurs toate treptele ierarhiei 

didactice, devenind profesor universitar la Facultatea de 

Geografie, în cadrul Catedrei de Geomorfologie – 

Pedologie, în anul 1993. Profesorul Mihai Ielenicz și-a identificat propria viață cu cea a 

facultății și universității, îndeplinind funcțiile de prodecan (1992-1996; 2004-2008) și decan 

(1996-2004), din care a condus Facultatea de Geografie către rezultate de excepție pe plan 

naţional şi internaţional. Energia sa inepuizabilă s-a manifestat în egală măsură ca președinte 

al Societății de Geografie, ca vicepreședinte al Comitetului Național de Geografie sau ca 

membru în diferite comisii ale Ministerului Educației și Cercetării. A fost mentorul a 

numeroase generaţii de geografi, îndrumătorul şi şlefuitorul unor geografi, cercetători 

ştiinţifici, cadre didactice preuniversitare şi universitare, ca şi alţi specialişti din diverse 

domenii. 

Activitatea sa științifică a inclus un spectru larg de preocupări din domeniul geografiei 

fizice și geomorfologiei materializate prin peste 200 de articole științifice, peste 25 de volume 

de specialitate și prin numeroase contracte de cercetare. A fost președinte al Societății de 

Geografie fiind reales în funcție de mai multe ori.  Sub conducerea sa Societatea de Geografie 

din România a căpătat recunoaștere și imagine aleasă fiindu-i conferite sau reconfirmate 

meritele sale  de impact deosebit  în societate, dintre care amintim : 

- Pe 4 iulie 2013 S.G.R. i-a fost acordat Înaltul Patronaj al Majestății Sale, Regele 

Mihai, fiind prima organizație profesională căreia Casa Regală îi conferă recunoaștere 

și patronajul său; 

                                                           
3
 Profesor universitar dr., vicepreședinte Societății de Geografie din România și președinte al Filialei Iași a 

S.G.R., email:ruseug56@yahoo.fr 
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- Pe 22 octombrie 2015, la Palatul Peleș din Sinaia, S.G.R. i-a fost conferită distincția 

”Crucea Casei Regale a României” cu prilejul aniversării a 140 de ani de la înființarea 

societății, în 1875 sub patronajul Regelui Carol I ; 

- Pe 15 noiembrie 2016, la Palatul Cotroceni, S.G.R. i-a fost conferit de către 

Președinte României Klaus Werner Iohannis ordinul ”Meritul Cultural în grad de 

Comandor”  pentru contribuția sa la dezvoltarea geografiei și promovarea culturii 

române. 

 

 
 

Organizarea conferințelor anuale ale societății erau în ultimii ani preocupări 

importante pentru profesorul Mihai Ielenicz, acesta militând constant ca aplicațiile de teren 

ale conferinței anuale să se desfășoare la românii din afara granițelor țării. Cu mulți dintre noi 

a petrecut momente frumoase sau grele. Ne-a fost aproape și ne-a înțeles în viața profesională 

și personală. Îi mulțumim! Trecerea sa la cele veşnice lasă pe umerii noştri o responsabilitate 

profundă şi o frumoasă moştenire. Dumnezeu să-l odihnească! 

 

 

 

 

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

http//info.unibuc.ro/10 august 2017 

Foto Daniel Angelescu – Casa Regală a României și Administrația Prezidențială. 
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In memoriam: Sofroni Valentin, 

 profesor universitar, doctor habilitat în geografie (1942-2017) / 

In Memoriam: Sofroni Valentin, Professor, Habilitated Doctor in 

Geography 

 

 

Volontir Nina 
4 

 

 
  În data de 08 august 2017 s-a stins din viaţă profesorul 

universitar, doctor habilitat în geografie SOFRONI 

VALENTIN, cadru didactic la Catedra  Geografie 

Generală şi fostul Decan al Facultăţii de Geografie, 

Universitatea de Stat din Tiraspol, cercetător ştiinţific, 

personalitate de o rară dărnicie sufletească. 

      Născut la 21 septembrie 1942 în comuna Parcova, 

judeţul Edineţ, Republica Moldova. În anul 1958  a 

absolvit şcoala medie din satul natal,  după  care face 

studii la Tehnicumul  Agricol din Cocorozeni, raionul 

Orhei.  După absolvire, este angajat în câmpul muncii în 

funcţie de agronom în satul Cetireni, raionul Ungheni şi, 

concomitent, profesor  la şcoala medie din acest sat, 

predând disciplina Bazele de producţie. Mai apoi, îşi 

continuă studiile la Facultatea  de Meteorologie, Institutul Hidrometeorologic din oraşul Odessa, 

Ukraina. 

        În anii 1969-1971 activează în funcţie de inginer-cercetător pe vasul maritim de cercetări 

ştiinţifice „Musson” al Bazei Maritime Expediţionare din Odessa, realizând studii în zona 

,,Triunghiul Bermudelor” din Oceanul Atlantic.  În anul 1984 susţine teza de doctor în geografie la   

Universitatea de Stat ,, A. Jdanov” din Leningrad, iar în 1995 – teza de doctor habilitat în aceeaşi 

universitate. Din 1971 până în 2001 deţine diferite funcţii manageriale în instituţiile de cercetare ale 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şef Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Departamentului 

Protecţia Mediului. Din anul 2002 activează în cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea de Stat 

Tiraspol.  

       În activitatea didactică a predat cursuri, lucrări de laborator și seminarii la disciplinele: 

Meteorologie şi Climatologie, Procese şi fenomene geografice de risc, Climatologie aplicată, Metode 

de cercetare în Geografia Fizică; a coordonat stagii de practică şi aplicaţii practice de teren, a 

îndrumat studenţii în elaborarea tezelor de licenţă şi masterat, a coordonat studii de doctorat. 

Neobositul profesor împărtăşea în cadrul conferinţelor, prelegerilor, seminariilor, discuţiilor ţinute 

studenţilor săi, audienţilor, din bogăţia cunoştinţelor sale acumulate pe parcursul vieţii. 

         În anii 2003-2008 suplineşte postul de decan al Facultăţii de Geografie, iar din anul 2008  – 

profesor universitar la Catedra Geografie Generală. Deţine titlurile: Cercetător ştiinţific superior, 

conferit în anul 1991, Academician al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica 

                                                           
4
 Conferențiar universitar dr. la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău. 

Email:ninavolontir@mail.ru 
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Moldova, Academician al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Ecologice şi Securitate a Activităţii 

Vitale (IAELPS). 

      A publicat circa 155 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii şi 5 lucrări didactice, cele mai 

multe evidenţiind preocupările sale de cercetarea resurselor agroecologice, fenomenului de 

deşertificare.  

       Este membru al Colegiului de redacţie la o serie de reviste naţionale şi internaţionale, cum sunt:  

revista ,,Present Environment and Sustainable Developement”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, 

Iaşi, România;  revista ,,Analele Universităţii Ştefan cel Mare – secţiunea Geografie”, Universitatea 

din Suceava, România; revista ,,Noosfera” Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău. 

      A activat ca membru al Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova 

(2008-2014), membru al Comisiei de Experţi a CNAA (2004-2014), membru al Consiliilor de 

susţinere a tezelor de doctorat în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiințe a 

Republicii Moldova, specialitatea 11.00.09 – Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie; în 

Institutul de Ecologie şi Geografie a AŞM, specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului înconjurător şi 

folosirea raţională a resurselor naturale; Universității de Stat din Moldova, specialitatea – Chimia şi 

Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale; Universităţii „ Al. I. 

Cuza”,  Iaşi. specialitatea – Ştiinţe ale vieţii Pămîntului. 

     Pentru neobosita şi rodnica sa muncă, aportul şi succesul în activitatea  de cercetare ştiinţifică şi 

didactică profesorului universitar SOFRONI VALENTIN  i-au fost acordate  menţiuni şi distincţii:  

   -  Medalie de Merit cu ocazia aniversării a ,,120 de ani de activitate Meteorologica Instituţională” 

în România, Bucureşti, septembrie 2004; 

- Medalie de Merit ,,Centenarul Geografiei Ieşene”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 

România, 2004; 

- Medalie Jubiliară ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica 

Moldova”, Chişinău, 12 iunie, 2006. 

- Ordinul „Gloria Muncii”, Monitorul Oficial, nr. 231 -234, Chişinău, 26 octombrie, 2010. 

    Binecunoscut şi apreciat în domeniul Meteorologiei şi Climatologiei, Ecologiei şi Geografiei, 

profesorul Valentin SOFRONI a fost şi rămâne un model de voinţă şi continuă autoperfecţionare. 

Încetarea din viaţă şi plecarea în lumea celor drepţi a profesorului, doctor habilitat în geografie, 

VALENTIN SOFRONI este o pierdere şi o despărţire dureroasă pentru cei care l-au cunoscut. 
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In memoriam, Profesorul Florin Dăscălescu/ In Memoriam: Professor 

Florin Dăscălescu 

 

 

Liliana Stratulat
5
 

 

Luna august este pentru toți truditorii școlii un 

răstimp în care unii savurează experiențele unei vacanțe 

reușite, alții mai proiectează vacanța neîmplinită încă. 

Luna august a anului 2017 marchează, din nefericire, un 

an de la plecarea dintre noi, într-o vacanță nesfârșită, a 

distinsului coleg Florin Dăscălescu. Sau poate că s-a dus 

să-nvețe în lumea cealaltă copiii ajunși la vârsta de-

nvățat!  

Când sufletul unui om cu nume predestinat parcă meseriei 

pe care și-a ales-o, un om care a adunat în el frumusețea și 

bogăția Universului și le-a dăruit discipolilor săi, se urcă 

la ceruri, datori suntem să-i cuprindem cu gândul 

noblețea, demnitatea, strădania și reușita de a nu fi rănit 

pe nimeni, niciodată. 

Măiestria unui dascăl se regăsește întotdeauna în 

recunoștința învățăceilor săi, de aceea am ales să 

îndreptăm spre cer un alt fel de pomenire veșnică pentru 

cel care, aproape două decenii, s-a identificat cu destinul 

Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir”. 

Domnului Profesor, cu dragoste....... 

”Domnul profesor Florin Dăscălescu,..., a fost o persoană 

de nota zece, s-a comportat foarte frumos cu noi, ne trata 

ca pe proprii copii. Va rămâne mereu în sufletele noastre” 

”Domnul Florin Dăscălescu a fost o persoană de neînlocuit, mă bucur că am avut profesor un 

asemenea om calm și înțelegător. Nu-l vom uita niciodată” 

                                                           
5 Profesor la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, Iași – Aleea Decebal, nr, 13,cod 700 259 telefon 0232 

233970, e-mail: stratulat_lili@yahoo.com 

 

 



24 

 

”Domnul profesor Florin Dăscălescu...un om cinstit, drept, un prieten cum puțini ar fi fost în 

locul său, dedicat, distins și cu un caracter deosebit. O persoană a cărei lipsă o vom simți 

permanent” 

”A luptat din răsputeri cu suferința, a luptat și a pierdut. Domnul profesor Dăscălescu 

a lăsat un gol în sufletele noastre, elevii de la clasa a X-a F. Un om cu suflet mare, care știa să 

facă ore interesante, atrăgătoare. Îl vom păstra în sufletele noastre ca prieten”. 

”În puținul timp în care mi-a fost profesor, l-am îndrăgit și am învățat cu plăcere. 

Chiar dacă uneori eram gălăgioși, reușea să ne liniștească fără să ridice vocea. A fost un 

profesor îndrăgit și înțelegător”. 

”Mi-a fost profesor doar pentru un an, dar m-a impresionat pasiunea pe care o punea 

în fiecare explicație sau lecție”. 

”Un om corect și blând, și chiar dacă mi-a fost profesor doar un an, îi păstrez un 

respect nemărginit”. 

”Am apreciat foarte stilul domnului profesor. Mi-au plăcut mult testele pe care ni le 

dădea, și eficiența cu care preda încât rețineam lecția din clasă”. 

”Domnul Florin Dăscălescu a fost unul dintre cei mai răbdători profesori pe care i-am 

întâlnit. Un om adevărat de la care am învățat foarte multe lucruri”. 

”I-am apreciat mereu seriozitatea, faptul că își făcea bine meseria și că era organizat. Uneori 

nu-l meritam. Era un profesor foarte bun...prea bun!” 

”Domnul Florin Dăscălescu a fost un profesor extraordinar care își iubea meseria și 

elevii și a reușit să ne facă pe toți să iubim geografia. Recunoștință pentru tot!” 

”Domnul profesor Dăscălescu a fost un model pentru elevii liceului!” 

Respect și neștearsă amintire celui prea devreme plecat dintre noi, din partea 

conducerii Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, a colegilor de cancelarie și a geografilor 

din învățământul ieșean. 
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Peisajul forestier degradat de vânturi în Carpații Orientali / 

The Forest Landscape damaged by Winds in the Eastern Carpathians 

 

 

Paraschiv Viorel 
6
 

 

 
Rezumat. Pădurile din Carpații Orientali sunt tot mai afectate de manifestările hazardurilor 

climatice și antropice, mai ales în ultimii 25 de ani. An de an manifestările vânturilor locale capătă 

aspecte de risc și vulnerabilitate și produc pagube imense fondului forestier din Carpații Orientali.  

Cuvinte – cheie: hazard, risc, vulnerabilitate, doborâturi, rupturi de arbori 

 

Abstract: The forests in the Eastern Carpathians have been strongly and increasingly affected 

by climate and anthropogenic hazards for the last 25 years mostly. Local wind manifestations take on 

risk and hazardous issues and cause immense damage to the forest fund in the Eastern Carpathians 

year-round. 

Keywords: hazard, risk, vulnerability, knocks, tree breaks 

 

 

 

Riscurile producerii doborâturilor şi rupturilor datorate manifestărilor vântului ca 

factor de hazard climatic în pădurile din România sunt destul de mari, aşa cum arată 

cercetările şi statisticile cele mai recente. Se estimează că din suprafaţa totală a fondului 

forestier al României (6,519 milioane ha 
7
), aproape 70% este susceptibilă pentru doborâturi

8
. 

Pădurile încadrate la risc foarte ridicat la vânt ocupă 12 % (39 de ocoale silvice), iar cele 

încadrate la risc ridicat ocupă 16% (48 de ocoale silvice) (Dincă şi col., 2008, citați de 

Apostol și col, 2011). Rezultă că 28% din pădurile aflate în fondul forestier naţional au risc 

ridicat şi foarte ridicat de producere a doborâturilor şi rupturilor de vânt, iar dintre acestea 

85% sunt întâlnite în Carpaţii Orientali (Blujdea, 2009). Pădurile cu riscul foarte mare de 

producere a doborâturilor de vânt sunt identificate, aproape exclusiv, în partea de nord a 

Carpaţilor Orientali (Dincă Lucian și col., 2008, citați de Gancz și col., 2010).  Coniferele 

sunt cele mai expuse hazardului  vânturilor, ele deținând 39% din volumul pe picior al 

pădurilor României
2
 (2011).  

Metodologia. Au fost utilizate metode de cercetare diverse, de la documentarea 

bibliografică letrică și internet (inclusiv din mass-media), amenajamente silvice și cercetare 

pe teren. Intenția noastră a fost să sesizăm vulnerabilitatea tot mai mare a pădurilor și 

aducerea în atenția cititorilor a fenomenului întâlnit pe teren. Am comparat amenajamente 

silvice diferite ca specie, vârstă și rezistență. Ne-am propus actualizarea unor date de teren 

observate de noi pe durata anilor 2015-2017. 

                                                           
6
 Profesor dr., Liceul Tehnologic Economic de Turism - Iași, str. Milcov, nr. 11, cod 700580. Telefon 0232-

245778, email:  vpv2012@yahoo.ro 
7
 www.mmediu.ro/app/webroot/.../2016-12-16_Raport_Starea_padurilor_2011.pdf 

8
 Blujdea (2009) susține că cca 95% din pădurile românești sunt vulnerabile la vânt. Defrișările masive și 

tinerețea arboretelor actuale ne determină să revizuim previziunea inițială 
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Rezultate. În ansamblul lor Carpații Orientali au o susceptibilitate mare a impactului 

vântului asupra peisajului forestier manifestat prin rupturi de vânt și dezrădăcinări/doborâturi 

compacte pe fondul general al dispunerii unităților montane şi a topografiei reliefului 

(fragmentarea orizontală), a circulației locale/regionale a atmosferei și a impactului antropic 

manifestat prin dimensiunea plantațiilor intensive, a speciilor cultivate, a gospodăririi 

fondului forestier etc. În ultimii ani pe fondul fenomenului încălzirii generale a climei şi a 

creşterii constante a defrişărilor masive (multe din ele ilegale!) unele zone forestiere au 

devenit și mai vulnerabile la manifestările vântului accentuând sau determinând, după caz, 

rupturi și dezrădăcinări de arbori pe suprafeţe importante, cu efecte vizibile în peisaj şi în 

economia forestieră a regiunii. Doborâturile şi rupturile de vânt asociate uneori şi cu cele 

determinate de zăpadă au de cele mai multe ori geneză mixtă, alături de factorul abiotic 

climatic (vântul şi zăpadă) o contibuţie substanţială aducându-şi şi factorul biotic, ciupercile 

şi paraziţii arborilor şi fauna de cervide (Macovei și col., 2010). Trebuie să precizăm că 

asupra stabilităţii pădurii mai intervin, cu rol secundar, textura şi compoziţia solului pe de o 

parte dar şi faptul că vitezele reduse ale vânturilor şi predominanţa calmului atmosferic 

determină o bună dezvoltare a pădurii şi o slabă dezvoltare a rădăcinilor arborilor, 

determinând astfel vulnerabilitatea la vânturile puternice ocazionale. Coniferele nu-și 

dezvoltă rădăcini profunde și astfel vulnerabilitatea lor este și mai mare. 

Doborâturile de amploare din Carpaţii Orientali (1947-1948, 1960-1961, 1977, 1979, 

1995, 2003, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017) s-au datorat unor vânturi puternice dinspre vest, 

care prin escaladarea munţilor perpendicular pe axul crestelor s-au transformat în föehn-uri. 

Diferenţele de temperatură au creat gradienţi termici care au amplificat intensitatea vântului. 

Doborâturile din anii 1960-1961 s-au datorat unor rafale puternice de vânt care s-au format la 

trecerea unor succesiuni de fronturi reci asociate unor formaţiuni depresionare cu deplasare 

rapidă (Baroneia, 1948, citat de Niţescu şi Vlad, 1999), situație meteorologică din troposfera 

joasă denumită ”low level jet”
9
. 

Zăpada în exces împreună cu alţi factori asociaţi cum ar fi umezeală de pe arbori care 

și stimulează depunerea acesteia produce ruperea arborilor. În proporţie de 90% din cazuri 

doborâturile de vânt  şi rupturile de zăpadă se produc în molidişuri. Putem vorbi de 

interdependenţa dintre factorii climatici şi ecosistem și de o vulnerabilitate sporită a 

coniferelor, corelată și cu ceilalți factori de risc amintiți. Cele mai vulnerabile sunt 

considerate pădurile în interiorul cărora s-a practicat tăierea rasă sub formă de ochiuri, în 

benzi sau aflate la marginea masivului forestier. Pe baza taxonomiilor existente asupra 

rezistenţei arborilor la vânt cel mai vulnerabil este molidul masiv și în amestec, în procent 

redus, cu alte specii forestiere. Pentru evaluarea doborâturilor de vânt şi impactul acestora în 

peisajul forestier degradat durata intervenţiei antropice asupra acestuia este un factor 

condiţional important al percepţiei actuale.   

Efectul reliefului asupra modificării particularităţilor vântului şi impactului negativ al 

acestuia în arealele forestiere ne oferă explicaţii determinante asupra producerii doborâturilor 

de vânt şi a rupturilor de zăpadă (Marcu, 1986, citat de Niţescu, Vlad, 1999). Relieful prin 

topografia lui are un rol determinant în modificarea mişcării aerului datorită acţiunii 

mecanice şi a comportamentului diferit al suprafeţelor active, determinând direcţia, viteza, 

structura şi provocând dezvoltarea pe verticală  a vitezei acestuia. Formarea curenţilor 

                                                           
9 http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/ 

 

http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
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circulari de tip turbionar ca efect al scurgerii vântului peste muchiile ascuţite ale reliefului 

montan amplifică viteza acestuia şi formează un curent invers, în spatele obstacolului 

Pe culme la contactul dintre cei doi curenţi se formează o arie de discontinuitate, care 

sub acţiunea turbionului principal se extinde treptat şi se amplifică prin separarea în turbioane 

mai mici conform principiului aerodinamic (Niţescu, Vlad, 1999). Când o masă de aer 

traversează perpendicular pe direcţia sa de deplasare o culme/lanţ muntos se produc 

următoarele fenomene: 

- pe versantul expus vântului viteza acestuia în timpul mişcării ascendente se 

micşorează în funcţie de înclinarea şi lungimea versantului. În strânsă dependenţă de 

viteza vântului se poate forma un „triunghi” de calm, sau turbioane staţionare, cu 

ramura superioară dirijată în sensul vântului şi ramura inferioară descendentă. Cu cât 

panta este mai redusă, turbionul este mai aplatizat. Există şi posibilitatea formării unor 

turbioane dezordonante, cu abateri de la regulile menţionate anterior, figura nr. 43 

(Marcu, 1983 citat de Bogdan și Coșconea, 2010). Din aceste considerente în pădurile 

de pe versantul expus vântului în general nu se produc doborâturi sau efectele sunt 

foarte slabe. În zona de creastă viteza vântului este mai mare decât la aceeaşi înălţime 

situată deasupra unui teren neted (luncă, terase). Pe fondul micşorării secţiunii de 

scurgere a vântului, conforme cu legea conservării maselor, pe culmi/creste se produc 

doborâturi. 

- pe versantul opus vântului (versanți adăpostiți) mişcarea aerului nu devine 

descendentă imediat după traversarea crestei muntelui ci la o anumită distanţă de 

aceasta, unghiul de cădere se poate apropia de cel drept. În spaţiul intermediar se 

formează un turbion staţionar cu ramura superioară descendentă. Alteori, apar fie o 

serie de turbioane antrenate de curentul general, fie mişcări turbulente generalizate, la 

intensităţi variabile. Prin escaladarea muntelui, pe acești versanți de sub vânt se 

formează o depresiune de cavitație (un ”gol”), care obligă curenții de aer să se dirijeze 

pe versant sub forma unui vânt local numite ”föhn/foehn”. În spațiul dintre versant și 

liniile de curent caracterizat de formarea acelei depresiuni de cavitație se formează 

unul sau mai multe turbioane (N. Ion-Bordei, 1989, citat de Bogdan și Coșconea, 

2010) - figura nr. 1. 

 
Figura nr. 1. Schema circulației aerului pe versantul de sub vânt (după N. Ion-Bordei, 1989) 
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În acest caz doborâturile de arbori sunt amplificate în treimea inferioară a versanților 

de sub vânt de curentul contrar (contra-föehn) care se dezvoltă din avale spre amonte în 

sectorul de impact, mărind intensitatea fenomenului în sectorul de impact. Toate aceste 

mişcări dinamice ale aerului explică împreună efectul componentei verticale negative a 

vitezei vântului, căderea maselor de aer şi, în consecinţă, în funcţie de violenţa căderii, marea 

frecvenţă a doborâturilor pe versanţii opuşi vântului. Viteza vântului în cădere este cu atât 

mai mare cu cât, prin înălţimea sa, muntele determină o ascendenţă mai mare a masei de aer. 

Punctul unde traiectoria descendentă a aerului întâlneşte terenul este deosebit de vulnerabil în 

privinţa doborâturilor de vânt (fig. 1 și 2). 

În cazul culmilor dantelate formate dintr-o succesiune de vârfuri şi şei, la 

îngrămădirea liniilor de curenţi în plan vertical se adaugă în înşeuări şi cea care are loc în 

plan orizontal. Aceasta determină o sporire considerabilă a vitezei vântului şi creşterea 

pericolului doborâturilor de vânt în şeile munţilor. Dacă versanţii prezintă denivelări 

accentuate ale microreliefului se pot antrena mişcări turbulente accentuate, în special, la 

marginea curentului, precum şi doborâturi pe clinele expuse direct vântului. O ultimă situaţie 

avem atunci când valea este orientată oblic faţă de direcţia vântului, când masa de aer este 

deviată şi în plan orizontal tinzând fie să se orienteze de-a lungul văii, fie să devină 

perpendiculară pe linia crestelor (Marcu, 1983, citat de Paraschiv, 2011, 2014)- fig. 2. 

 

 

Figura nr. 2. Reprezentare schematică a doborâturilor și rupturilor de vânt din perioada 14-15 iunie 2010, 

în  perimetrul Vâgani-Toplița (Paraschiv, 2014) 

 

   În general vânturile cele mai periculoase sunt cele din vest acestea sunt aducătoare 

de ploi însemnate cantitativ, contribuind la umezirea solului şi la o scădere a rezistenţei 

arborilor la acţiunea mecanică a maselor de aer. Asemenea vânturi provoacă o oarecare 

creştere a temperaturilor aerului (föehnizare), topirea zăpezilor şi, implicit, dezgheţarea 

solului, toate acestea ducând la slăbirea sistemului de înrădăcinare a arboretelor. Doborâturile 

de vânt au fost precedate şi de căderi însemnate de precipitaţii, în unele cazuri depăşindu-se 

40-50 l/m². 

Aceste vânturi din sector vestic şi nord-vestic escaladează Obcina Feredeului şi 

coboară pe versanții estici ai acesteia (fig. 3), mărindu-şi viteza (cu cca 30-45%). Uneori se 

produce şi efectul de föehn care agravează efectele vântului asupra arborilor. 
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Fig. 3. Model orografic propus pentru Depresiunea Câmpulung (Sursa Ilie, Apostol, 2016 ) 

 

Doborâturile și rupturile datorate zăpezii. Cantitatea de zăpadă reţinută de 

coronamentul arborilor din pădure depinde de compoziţia acesteia şi expunerea versanţilor 

faţă de vânturile dominante. Eitinger citat de Niţescu şi Vlad (1999) susţine că pădurea de pin 

reţine 24% din cantitatea de zăpadă căzută, iar cea de molid 40%. Cercetările din ţara noastră 

(Arghiriade, Abagiu citaţi de Niţescu şi Vlad, 1999) confirmă datele de mai sus şi precizează 

că pe versanţii adăpostiţi de vânt se depune mai multă zăpadă decât pe cei expuşi vântului, 

indiferent de acoperirea cu pădure, adică versanţi descoperiţi şi versanţi împăduriţi. 

Doborâturile masive apar în condiții de vânt puternic de gradient, specific semestrului rece
10

. 

Pe baza cercetărilor detaliate asupra vătămărilor produse de căderile masive de zăpadă 

din 16-17 aprilie 1977 şi 8-10 aprilie 1979 au fost puse în evidenţă influenţele staţiunii şi 

structurii arboretelor asupra frecvenţei şi intensităţii vătămărilor în păduri (Barbu I., 2005). 

Având în vedere puternicele influenţe locale (şi în special cele orografice) în potenţarea 

efectelor se poate aprecia că elementul care determină vătămările de zăpadă sunt căderile de 

precipitaţii în cuantum mai mare de 40 l/mp în 24 de ore. Acest parametru (precipitaţii 

maxime în 24 ore) este un indicator urmărit de peste 100 de ani la toate staţiile meteorologice 

din lume, deci accesul la informaţii este foarte uşor. Astfel, evaluarea riscului la apariţia 

vătămărilor de zăpadă se poate face pentru fiecare staţie meteo prin calcularea frecvenţei 

căderilor de precipitaţii în 24 de ore mai mare de 40 l/mp şi transformarea frecvenţei în 

probabilitate (Barbu, Popa, 2003 citați de Macovei și col, 2010). În aceste zile au căzut 

precipitaţii sub formă de zăpadă moale, plină de apă. Aceasta se lipea de arbori şi, sub 

greutatea ei copacii se rupeau de la diferite înălţimi, în funcţie de mărimea coronamentului, 

de consistenţă şi vârstă.  

Studii de caz, interpretări pe teren 

La 21 iulie 2014 între localitățile Ulma și Lupcina, în nordul județului Suceava, 55 ha 

de pădure de conifere (estimare la cca 55000 m.c. masă lemnoasă) a fost doborâtă în câteva 

zeci de minute. Majoritatea martorilor și mass-media din necunoaștere au declarat că a fost o 

tornadă! Doborâturile din sezonul cald sunt generate de intensificările vântului în timpul 
                                                           
10

2014/https://www.facebook.com/Meteo.Moldova/photos/a.150087745098692.32334.128420237265443/6231

45104459618/?type=3&theater 

http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
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furtunilor prin descendența aerului rece din norul de furtună (”downdraft” - ce marchează 

maturitatea sistemului convectiv –fig .4) se poate produce cu o forță teribilă și dacă pădurea e 

formată din specii de esență moale precum coniferele și au o densitate și înălțime mare 

acestea pot fi culcate cu ușurință la pământ datorită elasticității fibrei lemnoase, prin efectul 

de domino (foto 1). Dacă norul de furtună se dezvoltă într-o troposferă cu un orizont de aer 

foarte uscat curentul descendent devine mult mai puternic, cu efecte asociate pe măsură. 

Vântul a suflat din partea vestică spre versantul orientat spre est – nord-est și a aliniat arborii 

căzuți în sensul direcției vântului, rezultat al efectului de domino. Dacă ar fi fost vorba de o 

tornadă vorticitatea specifică acestora nu ar fi permis o aliniere simetrică a arborilor doborâți. 

A fost doar o furtună de vară de tip „downburst”, formată de o mișcare descendentă a 

curenților de aer rece dintr-un nor de furtună Cumulonimbus  (figura 4– B). 

 

Figura 4 . Efectele furtunii din seara zilei de 21.07.2014 (A) și mecanismul formării „downburst-

ului” (B).Sursa: 

2014/https://www.facebook.com/Meteo.Moldova/photos/a.150087745098692.32334.128420237265443/623145

104459618/?type=3&theater 

 
Foto 1 . Doborâturile din zona Lupcina – Ulma (Sursa: http://unjurnaldecălătorii.blogspot.com) 

 

8-16 iulie 2016 zona montană a județului Suceava a fost afectată de vânturi puternice. 

În zona Neagra-Broșteni pe 11 iulie a avut loc o furtună în care viteza vântului a atins 120 

http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
http://meteomoldova.ro/2014/07/breviar-meteo-21-27-iulie-2014/
http://unjurnalde/
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km/oră și a pus la pământ cca 300 ha de pădure a cărei vârstă depășea 50 de ani.  Localnicii 

susțin că astfel de furtuni de vară au o ciclicitate de cca 10 ani. Vânturile puternice de la 

începutul verii acestui an au dus la o doborâtură în masă pe o suprafață de aproximativ 420 de 

hectare de pădure în principal pe raza Ocolului silvic Broșteni, în total fiind afectată o 

cantitate de aproximativ 120.000 m.c. de masă lemnoasă
11

 (foto 2).  

 

 

Foto 2 . Doborâtură masivă la Neagra – Broșteni. Sursa: www.click.ro/16.07.2016 

18 iulie 2016 - Arbori de pe 2.335 de hectare de pădure din zona Demăcuşa, judeţul 

Suceava, au fost dezrădăcinaţi sau doborâţi, în urma unei furtuni violente
12

. Suprafaţa totală 

afectată de doborâturi şi rupturi disparate de arbori este de peste 2.335 de hectare. Volumul 

masei lemnoase puse la pământ este estimat la circa 24.000 de metri cubi. Din acest volum, 

pe o suprafaţă compactă de 35 de hectare au fost doborâţi toţi arborii. Volumul acestei 

doborâturi în masă este apreciat la 15.000 de metri cubi, iar restul de 9.000 de metri cubi de 

material lemnos sunt răspândiţi pe alte circa 2.300 de hectare
6 

(foto 1). 

Iulie 2017 – Pojorâta, pe valea Izvoru Giumalăului, aproape de confluența cu 

Moldova s-a produs o doborâtură masivă în arboretul de molid și pin, cca 30 ha (foto 5-6). Ca 

de obicei cea mai mare pagubă s-a produs în partea centrală și înaltă a muntelui. În zona 

centrală a Giumalăului, în zona Șaua Fundu Colbului- cota 1300-1335 m, s-au produs 

numeroase dezrădăcinări ale pădurii de molid (foto 7). 

August 2017 – Defileul Oltului de la Tușnad, pe versantul drept în zona ”Stânca 

șoimilor” a fost afectat de doborâturi în masă ale coniferelor (mai ales bradul masiv, cu vârstă 

peste 60-80 de ani). Versantul este orientat spre est, practic este versantul de sub vânt pe 

circulație dominantă vestică. Manifestarea a obturat practic traseul turistic din zonă și a 

afectat poteca marcată pe mari suprafețe și circulația turistică a fost întreruptă (foto 3-4). 

                                                           
11 www.click.ro/16.07.2016 
12

http://www.voceatransilvaniei.ro/furtuna-facut-prapad-peste-2-000-de-hectare-de-padure-puse-la-

pamant/19.07.2016 

http://www.voceatransilvaniei.ro/furtuna-facut-prapad-peste-2-000-de-hectare-de-padure-puse-la-pamant/19.07.2016
http://www.voceatransilvaniei.ro/furtuna-facut-prapad-peste-2-000-de-hectare-de-padure-puse-la-pamant/19.07.2016
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Foto 3-4. Doborâturi și dezrădăcinări în zona Băile Tușnad (august 2017) 

Decembrie 2017. În Masivul Giumalău versantul drept al Pârâului Colbu a fost 

afectat de rupturi de vânt și de zăpadă (foto 8). Rupturile de vânt sunt în parte și de la furtuna 

din iulie 2017 (foto 7). 

Concluzii. Din cele prezentate se constată că vătămarea de către vânt şi zăpadă a 

arboretelor şi dezechilibrarea ecologică a acestora reprezintă două procese strâns corelate. 

Reducerea acestor daune necesită o amplă acţiune de reconstrucţie ecologică a pădurilor 

destructurate. Poziţia geografică și caracteristicile morfometrice ale versanţilor afectaţi masiv 

de acest fenomen de hazard natural confirmă ipotezele anterioare. Modificările climatice 

globale aduc un impact distructiv în creștere pentru spațiile forestiere, în corelare cu aspectele 

effective de prevenție și gospodărire eficientă a pădurilor. 

Masivitatea și cvasidominanța pădurii de conifere din jumătatea nordică a Carpații 

Orientali unde multe păduri fiind rezultatele acțiunilor de împădurire unispecie adică greșeli 

tehnologice de proiectare economică și  silvică, începe să ridice semne de întrebare cu privire 

la rentabilitatea acestora  pe fondul pagubele înregistrate  la manifestările puternice ale 

hazardului climatic indus de vânturile și zăpadă. Cel mai probabil eficiența economică silvică 

ar fi mai bună dacă s-ar intercala benzi de foioase, cum ar fi spre exemplu specia paltin de 

munte. Există probleme de fixare în solurile puțin profunde montane a speciilor de foioase 

dar aceasta este o modalitate de sprijin pentru mediul forestier al rășinoaselor.  
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Foto nr 5-6. Doborâtură la Pojorâta, pe Valea Izvoru Giumalăului 
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Foto nr 7. Giumalău, 27 iulie 2017 

Foto  nr. 8.  Doborâtură de vânt și zăpadă, Giumalău  (01 decembrie 2017) 
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Aspecte ale poluării mediului  şi fenomene climatice severe din spaţiul 

periurban al municipiului Vaslui /  Severe Climatic Phenomena and 

Environmental Pollution Issues in the Peri-Urban Area of Vaslui 

 

Epure Teodor
13

 

 

Rezumat. Municipiul Vaslui este aşezat în centrul Podişului  Moldovei într-o piaţă de 

adunare a apelor (depresiune) din bazinul hidrografic al râului Bârlad. Topografia orașului determină 

o serie de aspecte climatice care favorizează procesele de poluare. Urmare a poluării mediului dar şi 

din cauza unor evoluţii din proximitatea municipiului Vaslui în  aspectul climatului local se 

individualizează o serie de particularităţi demne de consemnat. 

Cuvinte cheie: poluare, topoclimat,fenomene de risc climatic, municipiul Vaslui 

 

Abstract. Vaslui is located in The Central Moldavian Plateau in a gathering place of the 

waters (basin) from Bârlad river basin. Its topography determines a number of climatic issues leading 

to pollution processes. Due to environmental pollution but also to several developments in the 

proximity of Vaslui municipality some peculiarities worthy of record are to be distinguished in the 

local climate. 

Keywords: pollution, local climate, climate risk phenomena, Vaslui 

 

 

Argument. Municipiul Vaslui este aşezat în centrul Podişului  Moldovei într-o piaţă 

de adunare a apelor unde râul Bârlad primeşte, ca afluenţi, râurile Vaslui, Racova, Delea şi 

Stemnic, în Depresiunea Vasluiului. Acest amănunt presupune o serie de aspecte climatice 

care favorizează procesele de poluare. Înainte de orice alte consideraţiuni trebuie să precizăm 

că, peste tot în lume,  după Conferinţa Mondială consacrată  problemelor de mediu 

desfăşurată la Stokholm în anul 1972 sub egida ONU, şi  urmată de o serie de alte acţiuni 

importante consacrate aceleiaşi probleme, Comisia Brundtland (1987), care a instituit 

termenul de Dezvoltare Durabilă  şi Conferinţa de la Rio de Janeiro (1992), consacrată 

mediului şi dezvoltării durabile ş.a., problemele mediului au devenit tot mai presante fiind 

supuse unei stricte monitorizări. Deşi municipiul Vaslui nu a avut, decât în mică măsură, 

activităţi economice cu potenţial poluant, pentru atmosferă, poluarea mediului se manifestă 

sub alte forme cauzate de unele activităţi antropice neconforme. Urmare a poluării mediului 

dar şi din cauza unor evoluţii din proximitatea municipiului Vaslui în  aspectul climatului 

local există o serie de particularităţi demne de consemnat. 

                                                           
13 Profesor de geografie și limba franceză la Şcoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos,  Judeţul  
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1. Poluarea nu vine numai din aer sau cum contribuie oamenii la poluarea 

mediului, în preajma municipiului Vaslui 

Chiar dacă în municipiul Vaslui nu există nicio unitate economică în cadrul căreia să 

aibă loc  procese potenţial poluante, sau nu mai există în prezent, o serie de activităţi 

antropice pot genera procese de poluare. Astfel, poluarea aerului  este generată în preajma 

municipiului Vaslui de fumul rezultat din arderea unor gunoaie sau din coşurile caselor, din 

arderea  miriştilor şi foarte puţin de la unele unităţi economice. Dacă la  începutul deceniului 

3 al acestui secol aceste procese erau încă foarte prezente,  de câţiva ani poluarea aerului a 

mai scăzut odată cu colectarea sistematică a gunoaielor şi integrarea lor în procese de 

reciclare. Un fenomen încă persistent constă în depozitarea gunoaielor pe uliţele satelor, pe 

malurile apelor, pe şleauri, şanţuri, câmpuri nelucrate sau în gropi neamenajate. Aceste 

gunoaie degajă, în special  pe timpul sezonului cald mirosuri foarte neplăcute. În municipiu 

gunoaiele încă mai sunt depozitate haotic pe câmp sau pe unele stradele laterale, în sate, prin 

păduri, pe malurile râurilor şi canalelor şi chiar pe uliţe, marea schimbare încă nu este foarte 

vizibilă. Poluarea apelor se face fie direct  prin deversarea unor dejecţii menajere, spălarea 

autoturismelor sau aruncarea unor gunoaie şi leşuri de animale moarte în apă dar şi indirect 

prin deversări accidentale. Dacă avem în vedere poluarea solurilor aceasta se realizează prin 

depozitarea unor gunoaie, îngrăşâminte sintetice, materiale de construcţii pe unele suprafeţe 

de teren pentru un timp îndelungat. Dezvoltarea intensivă a transporturilor contribuie, alături 

de folosirea la maxim a aparaturii electronice, la poluarea fonică. La o mică privire 

retrospectivă nimic nu lipseşte din inventarul materialelor depozitate pe câmp sau în diferite 

locuri neadecvate şi care pot polua mediul şi viaţa noastră :gunoi menajer, materiale plastice, 

acumulatori, aparate dezafectate, ziare, caiete, cărţi, borcane, sticle, PET-uri, cenuşă, gunoi 

de grajd, haine rupte, deşeuri petroliere, apă menajeră ş.a  Deşi şcoala prin diferite activităţi  

specifice face eforturi pentru a evita astfel de acţiuni păguboase pentru mediu, încă este foarte 

dificil de schimbat anumite cutume. Personal am participat la două proiecte care au avut drept 

temă principală educaţia pentru protecţia mediului prin care am promovat acţiuni care au 

vizat căpătarea unor bune deprinderi pentru protejarea mediului şi conservarea biodiversităţii. 

Dintre fenomenele observate direct putem menţiona aici : 

    - depozitarea haotică a gunoaielor de tot felul pe malurile râurilor Bârlad, Vaslui şi Racova 

    - colmatarea cuvetei lacului Mânjeşti 

    - erodarea puternică a unor versanţi 

    - apariţia unor păduri secundare 

     - depozitarea gunoiului menajer pe uliţele satelor ş.a 

Împreună cu elevii am organizat: 

    -aplicaţii tematice pe parcursul cărora am ecologizat unele suprafeţe din  arii protejate 

(Ex.Parcul Vânători-Neamţ) 

    - acţiuni sistematice de ecologizare  a unor arii din localitatea Muntenii de Jos 

    - acţiuni de monitorizare şi promovare a unor bune practice în domeniu. 

2. Fenomene climatice inedite în spaţiul periurban al municipiului Vaslui 

Chiar dacă oraşul Vaslui nu este situat într-o zonă cu poluare  intensă, anumite 

fenomene climatice par să fie legate de acest tip de  influenţe. Din cauza poziţionării într-o 

arie depresionară de dimensiuni medii în municipiul Vaslui sunt frecvente unele fenomene 

precum: ceaţa, bruma, îngheţurile târzii de primăvară sau timpurii de toamnă, frecvenţa 
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aerului ceţos, secetele. Cu toate acestea anumite fenomene par să  modifice acest parcurs. 

Astfel în iunie  1979, la sud de Vaslui, în localitatea Muntenii de Jos, o furtună cu aspect de 

tornadă a rupt efectiv toţi stâlpii  de transport pentru energia electrică, a distrus coşuri de fum 

şi a smuls  arbori din rădăcină. Dacă acest fenomen a fost foarte rar, după anul 2000 anumite 

fenomene au devenit foarte frecvente, menţionăm aici ploile torenţiale care au depăşit 

aşteptările (peste 50 l. în 24h), furtuni de zăpadă, geruri  care au coborât temperatura sub -20º 

C, secete foarte severe. Aceste fenomene pot avea legătură cu reducerea suprafeţelor 

forestiere, cu practicarea unei agriculturi pe baze  neştiinţifice, decopertarea versanţilor, 

poluarea locală. 

Câteva aspecte care ilustrează poluarea mediului şi fenomene climatice inedite din 

zona  municipiului Vaslui sunt redate în fig. 1-6. 

Fig 1 - 4. Aspecte ale poluării mediului, degradarea versanţilor albiilor, păduri secundare, material depozitate pe 

câmp 

Fig  5 - 6. Fenomene climatic şi urmările lor (13 iunie 2002) - ploi torenţiale, arbori rupţi. 

Fig.1      Fig.2  

Fig. 3  

Fig. 4    Fig.5  

Fig. 6  
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Concluzii. Deşi se duce o intensă propagandă mediatică împotriva poluării încă mai 

sunt activităţi care duc la astfel de procese foarte riscante pentru mediu şi în aria municipiului 

Vaslui. Este necesară o implicare a tuturor factorilor pentru evitarea unor catastrofe ecologice 

din cauza neglijenţei umane. Pentru evitarea poluării este nevoie de o implicare globală în 

această perioadă a mondializării lumii contemporane. 
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Sistemele eoliene - generatoare de energie ,,verde”/ Wind Systems – 

“Green” Power Generators 

 

Scrumeda Gabriela
14

 

 

Rezumat. Interesul global pentru utilizarea energiei eoliene este, în prezent, în continuă 

creștere datorită accentuării problemelor mediului: poluarea generată de utilizarea combustibililor 

fosili și epuizarea resurselor naturale. Sistemele  eoliene sunt alcătuite din grupuri de turbine eoliene 

amplasate aproape  unele față de altele, cu scopul de a produce electricitate din viteza vântului. 

Avantajele acestor sisteme producătoare de “energie verde” sunt date de  emisiile zero de substanţe 

poluante şi gaze cu efect de seră, pentru  că nu se ard combustibili și faptul că nu generează   deşeuri. 

Cuvinte-cheie: energie eoliană, revoluție industrială, mentenanță, habitat acvatic. 

 

Abstract. The overall interest in using wind energy use is currently growing due to increased 

environmental pollution issues caused by fossil fuels and depletion of natural resources. Wind 

systems are made of wind turbine placed in close proximity, in order to produce electricity by wind 

speed. The advantages of these “green energy” producing systems are offered by their zero emissions 

of pollutants and greenhouse gases, not burning fuel and by not generating waste. 

Keywords: wind energy, industrial revolution, maintenance, aquatic habitat. 

 

 

1. Scurt istoric al utilizării energiei eoliene 

      Energia eoliană este energia conţinută de forţa vântului ce bate pe suprafaţa 

Pământului. Deoarece vântul va bate cât timp soarele va încălzi Pământul, este o sursă de 

energie regenerabilă. Exploatată energia eoliană poate fi transformată în energie mecanică, de 

exemplu pentru pomparea apei sau măcinarea grâului, la morile ce funcţionează cu ajutorul 

vântului.  Turbinele de vânt moderne transformă energia eoliană în energie electrică prin 

conectarea unui rotor la un generator electric. 

Moara de vânt reprezintă strămoşul generatoarelor eoliene. Ea a apărut în Evul Mediu 

în Europa (fig. 1). Mai târziu, morile se orientau după direcţia vântului şi au fost puse pânze 

pentru a capta mai bine energia vântului. Primele  mori de vânt cu pale profilate au apărut în 

secolul doisprezece. Însă încă înainte de Hristos egiptenii au inventat pânza pentru navigație. 

Bărcile se deplasau cu ajutorul vântului, aceasta fiind de fapt prima formă de transformare şi 

utilizare a energiei eoliene. Mişcarea vaselor cu ajutorul vântului a fost principala metodă de 

transport pe apă în istoria umanităţii. 

Câteva exemple de civilizaţii şi ţări care au folosit energia eoliană: 

- romanii au folosit energia eoliană pasivă pentru vasta lor flotă; 

- poporul chinez a inventat moara de vânt;  

- morile de vânt se foloseau în secolul al VI-lea în Persia; 
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 -prima menţionare a unei mori de vânt în Europa se referă la cea din Bury St. Edmunds 

Suffolk, Anglia; 

- în jurul secolului al XIV-lea germanii au folosit energia eoliană pasivă pentru a scoate apa 

din 

câmpurile inundate cu un aşa numit motor eolian; 

- olandezii au început sa folosească morile de vânt pentru a drena apa din poldere și câștigând 

astfel noi spații de uscat (fig. 1). 

 

 
Fig.1. Moara de vânt olandeză (sursa : http://energypantheon12.wikispaces.com) 

 

Revoluţia industrială a oferit un nou început pentru morile de vânt, prin apariţia de noi 

materiale. Evoluţia electricităţii în secolul XX a determinat apariţia primelor eoliene 

moderne. Este studiat profilul palelor, iar inginerii se inspiră după profilul aripilor de avion. 

2. Centrale eoliene 

      Centralele eoliene sunt alcătuite din grupuri de turbine eoliene amplasate aproape  

unele față de altele, cu scopul de a produce electricitate din energia eoliană.  Turbinele 

eoliene sunt conectate la un sistem de tensiune medie ce este apoi transformat în curent de 

înaltă tensiune prin intermediul unui transformator, pentru a putea fi livrat în sistemele de 

distribuire a electricităţii. 

Zonele prielnice instalării centralelor eoliene depind de viteza vântului (minim 15 

km/h) în regiune pe toată perioada anului, altitudine (o înălţime mai mare înseamnă o viteză 

mai mare a vântului, relief şi temperatură (temperaturile scăzute necesită lichide de lubrifiere 

cu punct de îngheţare scăzut, materiale mai rezistente şi chiar sisteme de încălzire ale turbinei 

eoliene). 

3. Avantaje si dezavantaje ale eolienelor 

- Principalul avantaj ar fi acela ca este o sursa de “energie verde” deci are emisii zero de 

substanţe poluante şi gaze cu efect de seră, pentru  că nu se ard combustibili.  

- Alt avantaj este ca producerea de energie eoliană nu generează  producerea nici unui fel de 

deşeuri.  

http://energypantheon12.wikispaces.com/
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- În cazul generatoarelor eoliene costurile  scoaterii din funcţiune, la capătul perioadei 

normale de funcţionare, sunt minime, spre deosebire de centralele nucleare  unde costurile de 

scoatere din funcţiune pot ajunge sa fie de câteva ori mai mari decât costurile centralei; 

- Un mare dezavantaj este spațiul - instalarea unor turbine eoliene  ocupă mult spațiu; 

- Un alt dezavantaj important este poluarea  sonoră. Pentru asta turbinele eoliene sunt plasate 

undeva la periferiile  orașelor/ așezărilor pentru a nu deranja locuitorii.  

- Pot răni sau ucide păsările. 

 4.Componentele unei turbine eoliene 

 Fără a intra prea mult în detalii o turbină eoliană are următoarele componente: 

 4.1.Palele 

- Forma și concepția lor este esențială pentru a asigura forța de rotație necesară. Acest design 

este propriu fiecărui tip de generator electric. 

4.2. Nacela 

- Conține generatorul electric asigurând și o protecție mecanică 

4.3. Pilonul 

- Asigură structura de susținere și rezistență a ansamblului superior. 

4.4. Fundația 

- Asigura rezistența mecanică a generatorului eolian. 

Sistemul se bazează pe un principiu simplu: vântul pune în mișcare palele care la 

rândul lor acționează asupra generatorului  electric. Odată montat şi pornit sistemul se pune 

în mişcare şi se opreşte singur, fără alte intervenţii sau conectare la alte surse de energie.  

Fiecare model de turbină este proiectat să funcţioneze normal între diferite valori ale puterii 

vântului şi se vor opri atunci când curenţii de aer sunt prea slabi sau  prea puternici.  Atunci 

când turbinele funcționează în  condiţii normale energia produsă este distribuită cu ajutorul 

unui rectificator care se mai numeşte controler sau charger. În cazul sistemelor independente 

sunt încărcate direct bateriile care alimentează consumatorii, iar în cazul generatoarelor legate 

la reţea energia este distribuită prin intermediul inverterului care face legătura între sistemul 

eolian şi sistemul naţional de distribuţie a energiei electrice. 

5. Amplasarea centralelor eoliene 

În funcţie de zona unde este instalată o centrală eoliană exista trei tipuri de amplasări: 

• în larg - centrale eoliene amplasate la peste 10 kilometri în larg (foto 2).  Nu generează 

zgomot şi beneficiază de o viteză medie a vântului mai mare. Au însă o serie de  dezavantaje 

printre care cele legate de  cheltuielile mai mari de construcție, amplasare, mentenanţă (în 

special la cele plasate în apă sărată, care are un efect puternic coroziv). Dacă distanţele faţă 

de ţărm sunt destul de mari, centralele eoliene plasate în larg pot fi conectate direct la o 

instalaţie de curent de înaltă tensiune. 
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Fig. 2. Fermă eoliană de 40 MW în larg (sursa:ro.wikipedia.org) 

 

• Pe ţărm – centrale eoliene aşezate la 3 sau mai mulţi kilometri în interiorul ţărmului. 

Amplasarea ţine cont de efectul de accelerare a unei mase de aer peste un obstacol (în acest 

caz ţărmul). Deoarece orice eroare de amplasare poate însemna o scădere masivă a cantităţii 

de electricitate generată se fac studii pe perioade de cel puţin un an pentru determinarea 

locaţiei favorabile pentru instalarea centralelor eoliene . 

• În apropierea ţărmului - centrale eoliene aşezate la maxim 3 kilometri în interiorul ţărmului 

sau 10 kilometri în larg. Aceste centrale eoliene fructifică efectul de convecţie al aerului 

datorita diferenţelor de temperatură între apă şi pământ. Printre probleme se numără migraţia 

păsărilor, habitatul acvatic, transportul şi efectul vizual al peisajului. 

Concluzii. Energia eoliană este o energie verde care tinde să asigure procente tot mai 

importante din balanța energetică a multor state puternic dezvoltate. În ciuda unor neajunsuri 

de ordin natural care țin de direcția și intensitatea vântului tot mai multe state utilizează 

energia eoliană ca pe o certitudine a conduitei ecologice cum este cazul Germaniei care va 

renunța până în 2020 la energetica atomică, dezvoltându-și foarte puternic capacitățile de 

producție eoliană mai ales cele din Marea Nordului.  
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Crinul de pădure (Lilium martagon), în țara noastră / Endemic Species of 

Martagon Lily (Lilium martagon) 

 

Paraschiv Viorel
15

 

 

Rezumat. Răspândirea geografică a crinului de pădure (Lilium martagon) în România este o 

preocupare științifică amplă care urmărește conservarea habitalelor prielnice dezvoltării speciei, 

plantă periclitată antropic. Considerăm că o bună cunoaștere a plantelor ocrotite este și o bună 

reclamă pentru ca iubitorii de frumos al peisajului montan și ai vegetației spontane, să se implice în 

conservarea speciilor protejate prin lege. 

Cuvinte – cheie: crin de pădure, habitat, ocrotire  

 

Abstract. The geographical distribution of Martagon Lily (Lilium martagon) in Romania 

requires an ongoing scientific concern to follow the evolution of relevant habitats of the species to be 

preserved. We appreciate that a reasonable knowledge of protected species is a good advertisement 

for people who enjoy the beautiful natural scenery of mountains to get involved in the conservation of 

legally protected species. 

Keywords: martagon lily, habitat, protection 

 

 

Crinul de pădure este o specie de plantă erbacee specifică mediului forestier al 

emisferei boreale, care este încadrată ordinului Liliales și familiei Liliaceae [5]. Planta 

preferă zonele montane cu păduri umbroase ale Europei centrale, estice și de sud-est, dar este 

întâlnită și în Asia. În țara noastră planta vegetează în etajul forestier al coniferelor și 

foioaselor, uneori foarte rar în etajul subalpin. Fiind o specie indicator pedoclimatic crinul de 

pădure preferă solurile carbonatice montane (pe calcare și dolomite), iar în regiunile joase 

crește pe rendzine sau pseudorendzine. 

Sub influența luminii frunzele se dispun la nodurile tulpinii în poziții favorabile încât 

să primească direct radiația solară, condiție esențială pentru desfășurarea fotosintezei. 

Frunzele fiind înguste sunt dispuse în partea inferioară a tulpinii de la jumătate [3] spre 

rădăcini (tuberculi), sunt verticialate, lanceolate sau ovat-oblongi [1]. Florile sunt formate din 

șase petale și sunt pendulare, cu perigonul roz-violaceu cu pete purpurii închise și cu șase 

stamine lungi [1, 2, 3, 5 – foto 1 și 2], parfumate numai seara când atrage un fluture nocturn 

care realizează polenizarea [1]. 

Tulpina poate atinge și 100-150 cm înălțime [3 – foto 1] se încovoaie în perioada de 

înflorire sub greutatea inflorescenței, iar de cele mai multe ori florile se pot zări la nivelul 

solului printre ierburi (foto 2). În zona forestieră montană înflorește în lunile iunie-iulie. În 
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zonele forestiere de foioase înflorește în mai-

iunie, crinul de pădure fiind întâlnit în pădurea 

Snagov și spontan în alte masive forestiere de 

deal și câmpii mai înalte. 

În Carpații noștri crinul de pădure poate 

fi întâlnit în Munții Gutâi (îm rezervația 

naturală ”Creasta cocoșului”), în Obcinele 

Bucovinei
16

 (în fânețele Lucavei, Pojorîtei și 

Floarei, în bazinul Sadovei
17

), zona Cheile 

Bicazului - Lacu Roșu - Hăghimaș, Munții 

Ciucaș, Munții Piatra Craiului, Munții Bucegi, 

Munții Parâng - Latoriței, Masivul Buila - 

Vânturarița, masivele vestice al Munților 

Apuseni [4], precum și în alte masive montane. 

În Podișul Moldovei crinul de pădure poate fi 

întâlnit sporadic în masivul forestier Dealu 

Mare – Hârlău (pădurea Humosu) și în Parcul 

Național Orhei, în sectorul forestier Ivancea-

Seliște-Camenca
18

. Fiind o plantă ocrotită de 

lege este interzisă ruperea sa. Se consideră că 

are proprietăți medicinale dar încă insuficient 

studiate. În trecut crinului de pădure i s-au 

atribuit forțe magice drept pentru care i se 

culegeau bulbii săi galben-aurii, din care culegătorii sperau să obțină aur! [5] 

În Parcul Național Cheile Bicazului crinul de pădure vegetează în condiții foarte bune 

în câteva areale stabile unde poate fi admirat în perioada de înflorire,  cum sunt:  versantul 

expus spre sud al Lacului Roșu (foto 1), în Cheile Bicăjelului (sectorul inferior și la 

confluența Bicaz – Bicăjel, foto 2), în sectorul inferior al Cheilor Bicazului (aval de ”Gâtul 

Iadului”, în sectorul izvorului carstic de tip izbuc) ș.a. 

Concluzii. Condițiile de habitat monitorizate de noi în Parcul Național Cheile 

Bicazului ne arată condiții bune de protecție și de stabilitate a speciei ca număr de exemplare 

(foto 1 și 2). Din experiențele de teren și din studiul webografiei am constat că măsurile de 

protecție sunt vizual bine stabilite prin panouri de atenționare sugestive pentru protejarea 

acestei specii vegetale (exemplu: Parcul Național Piatra Craiului – la Cabana ”Plaiul Foii”, 

Parcul Național Ceahlău – la Durău ș.a.). 
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Modificări în structura confesională a populaţiei germane din judeţul 

Sibiu, între anii 1992 şi 2011 / 

Amendments in the Confessional Structure of the German Population in 

Sibiu County between 1992 and 2011 

 

 

Mărculeț Cătălina
19

, Mărculeț Ioan
20

 

 

Rezumat: Judeţul Sibiu reprezintă unitatea administrativ-teritorială cu cea mai mare 

concentrare de populaţie de origine germană din Transilvania. Colonizarea germanilor (saşilor) de 

credinţă romano-catolică în ţinuturile din sudul Transilvaniei s-a realizat începând cu secolul al XII-

lea. În anul 1572 majoritatea acestora au aderat la religia luterană de confesiune augustană. În a doua  

jumătate a secolului al XX-lea s-a produs un proces ireversibil de reîntoarcere a etnicilor germani în 

regiunile geografice de origine. Acest flux de emigraţie şi căsătoriile mixte au produs modificări 

substanţiale în structura confesională a judeţului Sibiu. Dacă în anul 1992 ocupau proporţii 

semnificative germanii de credinţă evanghelică luterană de confesiune augustană (72%), urmaţi la 

mare distanţă de cei de religii romano-catolică (6%), ortodoxă (6%) şi evanghelică lutherană sinodo-

presbiteriană (5%), în anul 2011 ordinea confesiunilor şi proporţiile erau radical modificate: 

evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană (30%), evanghelică luterană de confesiune augustană 

(23%), evanghelică (21%), romano-catolică (9%), ortodoxă (7%). 

Cuvinte cheie: populaţia germană, structura confesională, judeţul Sibiu, Transilvania 

  

 

Abstract: Sibiu County represents the local administrative unit with the largest people 

concentration of German origin in Transylvania. The Germans (Saxons) of Roman Catholic faith 

colonization in the southern Transylvanian lands was made since the 12th century. In 1572 most of 

them joined the Lutheran religion of Augustan confession. In the second half of the twentieth century 

there was an irreversible process of ethnic Germans’ returning to their original geographical regions. 

This flow of emigration and mixed marriages produced substantial changes in the confessional 

structure of Sibiu County. If the Lutheran Evangelical of Augustan Confession Germans (72%) 

recorded a significant rate in 1992 followed a long way by those of the Roman Catholic (6%), 

Orthodox (6%) and Sinodo-Presbyterian Lutheran Evangelical (5%) confession, in 2011 the 

confessional hierarchy as well as its rates were radically altered: the Sinodo-Presbyterian Lutheran 

Evangelical (30%), the Lutheran Evangelical of Augustan Confession (23%), Evangelical (21%), 

Roman Catholic (9%), Orthodox (7%). 

Keywords: German population, confessional structure, Sibiu, Transylvania 

 

                                                           
19

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

0735011260; e-mail: cmarculet@yahoo.com 
20

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

0730654593; e-mail: ioan_marculet@yahoo.com 



50 

 

Numeroasele minorităţi etnice din Transilvania sunt consecinţa migraţiei nomazilor 

din stepele euroasiatice, colonizărilor etc. Între aceste minorităţi, un loc şi un rol aparte l-au 

avut germanii. O parte dintre aceştia, numiţi saşi, au fost colonizaţi de regii maghiari în 

secolele XII-XIII din regiunile situate la vest de Rhein şi aveau ca principală „misiune” 

crearea unor importante aşezări umane, în special urbane, plătitoare de impozite (Ruffini, 

1993). 

Saşii au fost concentraţi în sudul şi nord-estul Transilvaniei, respectiv în arealele 

actualelor oraşe Sibiu, Sebeş, Braşov, Mediaş, Sighişoara, Bistriţa etc.  

Mai târziu, în secolul al XVIII-lea, au fost colonizaţi în arealul oraşului Sibiu şi 

germani cunoscuţi sub denumirile de landleri şi transmigranţi (Schreiber, 2000-2001; Nägler, 

2004; Mărculeţ, Mărculeţ, Herda, 2007). 

Iniţial de confesiune romano-catolică, majoritatea saşilor din Transilvania au aderat în 

anul 1544 la religia luterană
21

. În anul următor, reprezentanţii lor, adunaţi la Mediaş, au decis 

alegerea unui episcop sau superintendent care avea ca îndatorire prezidarea sinoadelor 

(Nouzille, 1995). Sinodul organizat la Mediaş, în 1572, a fixat doctrina prin preluarea 

Confesiunii Augustane (Augsburger Bekenntnis sau Confesiunea de la Augsburg) şi a 

desemnat localitatea Biertan ca sediu episcopal. În 1867 centrul episcopal a fost transferat de 

la Biertan la Sibiu. 

În judeţul Sibiu, unitatea administrativ-teritorială care face obiectul demersului 

nostru, germanii au înregistrat o evoluţie ascendentă până în anii ’70 (89.722 persoane în anul 

1956, 96.882 în 1966 şi 96.401 în 1977). 

De la jumătatea anilor ’70 ai secolului al XX-lea s-a declanşat procesul de 

reîntoarcere a etnicilor germani din România spre regiunile de origine, fiind încurajat de 

Germania Federală, de comunităţile de saşi şi de şvabi
22

 din străinătate, dar şi de statul 

român, care primea pentru aceşti emigranţi importante sume de bani. Procesul de plecare a 

germanilor a atins maximul în primul deceniu după revoluţia din anul 1989 şi este foarte bine 

demonstrat şi de evoluţia numerică a germanilor din judeţul Sibiu (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Evoluţia numerică a populaţiei germane din judeţul Sibiu (1956-2011) 

                                                           
21

 Reforma luterană a fost promovată în Transilvania de Johannes Honterus (1498-1549), prin lucrarea 

“Reforma bisericii din Braşov şi din toată Ţara Bârsei”, tipărită în anul 1543. 
22

 Şvabii sunt germanii colonizaţi în Banat în timpul stăpânirii habsburgice. 
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Studierea relaţiei între structura confesională şi apartenenţa etnică, prin evidenţierea 

evoluţiei în timp şi a diferenţierilor survenite, s-a bazat pe prelucrarea datelor înregistrate 

pentru judeţul Sibiu la recensămintele populaţiei din anii 1992, 2002 şi 2011. 

 La recensământul populaţiei din anul 1992 totalul populaţiei germane din judeţul 

Sibiu era de 17.122 persoane, plasându-se printre judeţele cu cea mai numeroasă prezenţă 

germană din România şi pe primul loc între judeţele din Transilvania. 

Urmările deciziei istorice de aderare la cultul luteran şi preluare a confesiunii 

augustane, se regăsesc până în prezent prin proporţia importantă a acestei grupări religioase, 

specifică structurii confesionale a germanilor din sudul Transilvaniei. 

Astfel, în graficul construit pentru ilustrarea structurii religioase a populaţiei germane 

din judeţul Sibiu pentru anul 1992, se poate observa că o majoritate covârşitoare (72%) s-au 

declarat evanghelici de confesiune augustană, religia tradiţională a saşilor timp de patru 

secole. La aceştia se adăugau, cu procente de 5%, saşii de confesiune evanghelică lutherană 

sinodo-presbiteriană
23

 (fig. 2).  

Celelalte grupuri confesionale semnificative – romano-catolici, ortodocşi, creştini 

după evanghelie şi reformaţi – erau reprezentate în structura pe religii a populaţiei germane 

cu proporţii de la 6% până la 2%. Cu ponderi subunitare erau reprezentaţi şi adepţii greco-

catolici, baptişti, adventişti, penticostali ş.a. 

Prezenţa germanilor de alte confesiuni – ortodoxă, reformată, greco-catolică etc. – se 

explică prin numeroasele căsătorii mixte care au avut loc în ultimele trei decenii ale secolului 

al XX-lea, ca urmare a diminuării conservatorismului german. 

 

 

Fig. 2. Structura confesională a germanilor din judeţul Sibiu la recensământul populaţiei din 1992. 
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 Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiteriană a fost înfiinţată în anul 1918 şi era compusă din 

parohiile lutherane maghiare şi slovace din România. Organizarea sa are la bază principiul sinodo-presbiterial: 

laicii au un rol important, conducerea este colectivă şi unităţile de bază sunt autonome. 
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 Recensământul populaţiei din anul 2002 indică o reducere semnificativă a 

numărului locuitorilor din judeţul Sibiu care se declarau de etnie germană, valoarea de 6.538 

persoane reprezentând circa o treime din populaţia germană înregistrată la recensământul din 

1992. 

 Pe fondul acestei scăderi a germanilor au avut loc şi modificări evidente în structura 

lor religioasă. 

La nivelul judeţului creştea vertiginos proporţia germanilor de confesiune evanghelică 

lutherană sinodo-presbiteriană până la 36%, înregistrându-se în schimb scăderea procentului 

evanghelicilor de confesiune augustană, care mai reprezentau doar 33%, această valoare 

însemnând mai puţin de jumătate din proporţia anului 1992 (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Structura confesională a germanilor din judeţul Sibiu la recensământul populaţiei din 2002. 

Comparând în valoare numerică consemnările celor două recensăminte pentru judeţul 

Sibiu, se poate explica reducerea dramatică a proporţiei germanilor de confesiune 

evanghelică augustană, prin faptul că, din tot grupul etnic german, aceştia au înregistrat cea 

mai ridicată rată a emigrărilor. Reducerile numerice evidenţiate de recensământul din anul 

2002 au fost esenţiale, cele 2.087 persoane înregistrate reprezentând doar a şasea parte din 

totalul existent în anul 1992 (12.350 persoane) (fig. 4). 
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Fig. 4. Evoluţia numerică a credincioșilor principalelor confesiuni religioase din judeţul Sibiu (*aparţinând de 

Biserica Evanghelică Română) 

Această abruptă reducere numerică, petrecută în doar 10 ani, a fost în măsură să 

răstoarne situaţia din structura confesională. Ponderea evanghelicilor lutherani sinodo-

presbiterieni devine majoritară, printr-o creştere de şapte ori (de la 5% la 36%), depăşind-o pe 

cea a evanghelicilor de confesiune augustană. Totuşi împreună cele două confesiuni 

evanghelice luterane totalizau proporţii de circa 70% din structura religioasă a germanilor, ca 

şi în 1992 (fig. 2, 3 şi 4). 

O altă modificare majoră faţă de recensământul din 1992, a fost creşterea proporţiei 

germanilor care s-au declarat, în anul 2002, ca aparţinând grupului confesional al 

evanghelicilor, adepţi ai Bisericii Evanghelice Române
24

. Această confesiune ajungea să 

reprezinte 7% în structura religioasă a etniei germane (fig. 3). O posibilă explicaţie ar fi 

pierderea treptată a identităţii naţionale a saşilor, aceste persoane ar constitui de fapt o 

generaţie rezultată din căsătorii mixte şi vorbitoare doar de limbă română. O altă ipoteză ar fi 

erorile de înregistrare ale recenzorilor şi confundarea confesiunilor evanghelice, întrucât 

această rubrică dedicată evanghelicilor (confesiune evanghelică – Biserica Evanghelică 

Română) era prima în ordinea alfabetică din chestionar, dar şi asemănarea cu cealaltă 

denumire oficială (confesiune evanghelică luterană – Biserica Evanghelică Luterană din 

România).  

 Situaţia înregistrată la recensământul populaţiei din anul 2011 reflectă alte 

modificări în structura confesională a etnicilor germanii din judeţul Sibiu, produse pe fondul 

continuării scăderii numerice până la un total de 4.244 persoane.  

Se constată reducerea în continuare a proporţiei grupării evanghelice de confesiune 

augustană până la 23% din total, cu 10% mai puţin comparativ cu situaţia din anul 2002. 
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 Biserica Evanghelică Română a devenit cult independent în anul 1990, în urma desprinderii din Cultul Creştin 

după Evanghelie. 
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Rămân pe primul loc în structura religioasă adepţii confesiunii evanghelice lutherane sinodo-

presbiteriene, cu o proporţie uşor mai mică: 30%. S-a înregistrat în schimb, creşterea ponderii 

adepţilor Bisericii Evanghelice Române, de la 7% în anul 2002 până la 21% în 2011. Se mai 

constată în continuare existenţa adepţilor religiilor ortodoxă (7%) şi romano-catolică (9%), 

dar şi ai altor religii, categorii care, deşi nu depăşesc niciuna pragul de 1%, însumează de fapt 

o pondere de circa 23% din totalul etnicilor germani din acest judeţ (fig. 4 şi 5). 

 

 
Fig. 5. Structura confesională a germanilor din judeţul Sibiu la recensământul populaţiei din 2011. 

 

Graficele construite pentru reliefarea structurii religioase a saşilor din judeţul Sibiu 

evidenţiază, în primul rând, diferenţieri esenţiale între cele trei recensăminte, fapt care 

reflectă scăderi majore ale numărului celor declaraţi de etnie germană, în prezent rămânând 

circa un sfert din totalul înregistrat în anul 1992. Remarcabil este că, alături de credincioşii 

cultelor evanghelice tradiţionale, de confesiune augustană şi lutherană sinodo-presbiteriană, 

ce încă reprezintă majoritatea însumând circa 53%, se adaugă adepţii Bisericii Evanghelice 

Române, cu 21%, şi cei creştini după evanghelie, cu 3%, păstrându-se astfel o proporţie totală 

a evanghelicilor, indiferent de cultul la care au aderat, apropiată de valoarea de 78% din 

totalul etnicilor germani, specifică anilor 1992 şi 2002. 

Această constantă, în pofida evoluţiei numerice descendente şi a evidentelor contraste 

confesionale, reflectă recunoscuta tendinţă de conservare a identităţii etnice dar şi religioase a 

minorităţii germane. 

Din cele prezentate mai sus se pot desprinde câteva concluzii. De la aşezarea saşilor 

în judeţul Sibiu, evoluţia lor numerică a fost ascendentă până în anul 1977, după care, pe 

fondul emigrării în Germania şi Austria, a natalităţii reduse şi a îmbătrânirii demografice, 

dinamica lor a devenit constant descendentă. 

Din cauza acestei reduceri semnificative a numărului total, modificările în timp, 

evidenţiate prin comparaţia înregistrărilor de la ultimele trei recensăminte ale populaţiei, 
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reliefează o diversificare treptată a structurii confesionale a populaţiei germanilor din judeţul 

Sibiu. 
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Aspecte turistice  rurale în Câmpia Vlăsiei /  

Rural Touristic Aspects of Vlăsia Plain 

 

 

 

Elena Dinicuțu
25

 

 

 

Rezumat. Obiectivele turistice rurale din Câmpia Vlăsiei au un potențial care este slab 

valorificat, în ciuda apropierii capitalei. Itinerariile turismului de weekend ar trebui să valorifice 

obiectivele naturale și antropice, dintre care amintim:cultura populară, muzeele și casele memorial, 

lăcașurile de cult ortodox, pădurile și hidrografia. 

Cuvinte-cheie: turism de weekend, obiective turistice, agroturism 

 

 

Abstract. The potential of rural tourist landmarks in Vlăsia Plain is poorly capitalized, 

despite the proximity of the capital. Weekend tourism itineraries should capitalize on the natural and 

anthropogenic landmarks, including: folk culture, museums and memorial houses, Orthodox churches, 

forests and hydrography. 

Keywords: weekend tourism, landmarks, agritourism 

 

 

 

 

 Câmpia Vlăsiei este situată în centru Câmpiei Române și cuprinde partea sudică a 

Câmpiei Ialomiței (fig. 1), fiind una dintre cele mai vechi și mai populate regiuni ale țării, 

remarcată pentru prima dată de George Vâlsan în anul 1915 „În amintirea codrului care 

odată acoperea toată regiunea servind de adăpost populațiunii românești și ocrotind 

alcătuirea celei mai mari aglomerări omenești pe care a văzut-o vreodată pământul 

Românilor; vom păstra numele de Câmpia Vlăsiei” 
26

 

Perioada post-decembristă a venit cu „bunele” și „relele” sale în frumoasa câmpie. A 

fost facilitat accesul dintr-un loc în altul, dar aceasta a dus și la o degradare accentuată a unor 

obiective turistice de mare interes pentru consumatorii de turism (fig. 2). 
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 Cercetător științific drd. la Institutul de Geografie al Academiei Române, Str. Dimitrie Racoviți, nr. 12, 

email:elena_dinicutu@yahoo.com 
26 G.Vâlsan, Câmpia Română, p. 353. 
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Figura 1 – Poziția Câmpiei Vlăsiei în cadrul Câmpiei Ialomiței 1. Limita unităților de ordinul II (Câmpia 

Ialomiței); 2. Limita unităților de ordinul III (CâmpiaVlăsiei); 3. Limita unităților de ordinul IV (Câmpia 

Snagovului )  - (prelucrare după Gr. Posea (2005) în Geografia României, vol. V) 

 

 

 

Figura 2. Utilizarea terenurilor și tipuri de peisaje derivate 
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Vom încerca să scoatem în evidență câteva aspecte de importanță turistică și anume: 

cultura populară, pădurile, lacurile din această câmpie, muzeele și casele memoriale, 

lăcașurile de cult declarate monumente istorice etc.
27

  

 Cultura populară – obiceiurile strămoșești specifice (nunta, botezul, sărbătorile 

religioase), portul, ornamentele cu motive populare (artizanat), încă le mai întâlnim în sate 

precum Călugăreni, Stoenești, Găiseni, Bolintin-Vale etc. 

 Pădurile din această câmpie, încă mai oferă momente de relaxare mult apreciate de 

turiști (cu părere de rău trebuie să remarc faptul că defrișările din ultima perioadă au redus 

foarte mult suprafețele cu pădure, în locul acestora construindu-se locuințe, spații comerciale 

extinse, depozite, zone industriale etc). 

 Printre acestea amintim:  

Pădura Afumați– foarte aproape de capitala țării te atrage prin varietatea speciilor de 

salcâm, stejar, carpen, cer, tei, arțar tătărăsc, paltin de câmp, frasin, jugastru, carpen, arbori ce 

îți reîncarcă organismul cu energie pozitivă. 

Pădurea Bălteni (numită și Pădurea Scroviștea) – în interiorul acesteia se află unul 

din palatele construite de Regelui Carol I, motivul construirii fiind în primul rând calitatea 

aerului de aici (un nivel foarte ridicat), drumul spre acest palat este pe jumătate asfaltat încă 

din anul 1932 și trece numai prin pădurea compusă din diferite specii de abori și arbuști. 

Pădurea Căldărușani – alcătuită din stejar, tei, plop alb, carpen, frasin, plop euro-

american, jugastru, ulm, arțar, paltin, salcâm. Această pădure este reprezentată de stejari cu 

diametrul tulpinii de peste un metru, înălțimi ce ating 30 m, vârste de peste 350 ani, din 

vremea Marelui Domnitor Matei Basarab (1580 – 1654). Tot aici întâlnim și arbuști 

reprezentați de păducel, sânger, corn, lemn câinesc etc
3
.  

Pădurea Cocioc – cu specii de cer, gârniță și stejar. În această pădure spun unii 

istorici ar fi fost ucis Domnitorul Vlad Țepeș, în anul 1476. 

Pădurea Moara Vlăsiei – alcătuită  cu precădere din stejar brumăriu, la care se adaugă 

stejarul pedunculat (cu vârste seculare), cer, jugastru, arțar tătărăsc, gârniță, paltin, măr, păr, 

salcâm, plop euro-american, frasin, tei, arbuști (păducel, lemn câinesc, porumbar, sânger, 

alun, corn). 

La acestea se mai adaugă: Pădurea Cenica, Pădurea Pașcani, Pădurea Săftica, 

Pădurea Ștefănești, Pădurea Vlădiceasca, Pădurea Vulpache etc. 

Râurile, lacurile și iazurile din Câmpia Vlăsiei sunt locuri de atracție și pentru 

iubitorii de pescuit, deoarece întâlnim aici variate specii de pește (babușcă, biban, caras, crap, 

obleț, plătică, roșioară, somn, știucă etc.) 

Lacul Balta Neagră – liman fluviatil acoperit în mare parte cu vegetație acvatică, 

întâlnim aici mute specii de păsări: rațe, lișițe, găinușe, este o baltă în care vidrele sunt ca la 

ele acasă, numeroase specii de pești: știucă, șalău, crap, caras, biban, roșioară etc. 

Lacul Căldărușani – vechi liman fluviatil al Ialomiței, cu o adevărată bogăție în pește, 

întâlnim aici specii de știucă, biban, plătică, somn, șalău, crap, lin,caras, babușcă, roșioară, 

obleț. Printre rădăcinile brădișului se ascund racii. Pe malul lacului sunt două cabane, una pe 

malul nordic „Sitarul” și una pe malul sudic,la punctul numit „La comoară”. 
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Foto 1. Lacul și mănăstirea Căldărușani 

 

Lacul Scroviștea (Bălteni, Mânăstirii, Ciolpani, Maicilor, Țigănești) – liman fluviatil, 

format pe pârâul Sticlăria (la confluența cu Ialomița), alimentat de pârâu, de izvoare din 

pânza freatică și de precipitații (are o sprafață de 87 ha) (I. Iordan, Împrejurimile 

Bucureștilor. Ghid turistic, 1992, p. 43). 

Muzee și case memoriale care ilustrează tradițiile culturale din Câmpia Vlăsiei 

întâlnim la Stoenești, Muzeul de etnografie și artă populară (fostul Conac Drugănescu), 

construit înperioada 1710 - 1715 în stil brâncovenesc, întâlnim aici obiecte din perioada 

repectivă (obiecte de arat, de țesut, de vestimentație etc.). 

Muzeul Mânăstirii Căldărușani funcționeaza în fosta trapeză cu paraclis a mânăstirii, 

construită de starețul Meletie (1841 - 1850) pe latura de est a zidului de incintă, restaurată în 

anul 1964, aici sunt expuse manuscrise și tipărituri valoroase așa cum este Evanghelia de la 

București tipărită în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino,  la 1682. 

Mânăstirea Bălteni, edificiu cu ziduri groase, legenda spune că ar fi fost la început un 

schit construit de Radu Negru Vodă. Este unul dintre cele mai valoroase monumente cu 

arhitectură medievală din sudul țării,construită din cărămidă nepictată, pridvorul exterior 

înconjură pe trei laturi pronaosul (asemănător MânăstiriiTismana, din județul Gorj). 

Biserica din Balotești, monument istoric și arhitectural, construită în anul 1763 în stil 

brâncovenesc, prevăzută la intrare cu o ușă masivă din stejar cu ancadramente din piatră 

sculptată. În curtea bisericii se remarcă și o troiță frumoasă sculptată din lemn. 

Mânăstirea Țigănești (Ciolpani) are în alcătuire o biserică mare, o biserică mică în 

cimitir, clopotnița cu 3 clopote mari și unul mic, stareția, atelierele de țesut în care se lucrează 

veșminte bisericești, covoare, țesături, broderii, picturi pe lemn, pânză, metal și sticlă, aici 

sunt peste 80 de încăperi reprezentând locuințele maicilor din mânăstire. 

Palatul „Casa de piatră” din localitatea Herăști (Fierăști), construit în 1642 de 

logofătul Udriște Năsturel (cumnatul Voevodului Matei Basarab), este unul dintre cele mai 

interesante monumente cu arhitectură românească veche. 
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Menționăm că în pădurile din interiorul Câmpiei Vlăsiei începând din primăvară flora 

ierbacee formează un covor multicolor alcătuit din efemeridele de primăvară (ghiocei, 

viorele, toporași, brândușe, brebenei, mărgăritar) și până spre iarnă cu ciuperci și bureți de 

diferite soiuri (bureți de stejar, bureți galbeni, hribi, zbârciogi, mânătărci, pitărci etc.).  

Luncile umede, ariile mlăștinoase, lacurile și bălțile permit dezvoltarea unei vegetații 

hidrofile și higrofile, amintind aici: salcia, răchita, plopul, aninul, rogozul, papura, nufărul, 

stânjenelul de baltă, limbarița, brădișul etc. 

Fauna este foarte variată și se constituie în obiect de atracție pentru turismul sportiv 

de nișă, vânătoarea: 

- faună de pădure: cerb, cerb lopătar, mistreț, căprior, vulpe, veveriță, păsări precum 

fazanul, sitarul, gaița, dumbrăveanca, ciocârlia de pădure, privighetoarea, ciocănitoarea etc.; 

- faună de câmp: iepure, dihor, hermelină, păsări (prepelița); 

- faună de luncă și baltă: rața mare, rața cârâitoare, gâsca, stârcul cenușiu, stârcul roșu, 

lișița. 

Astăzi suprafețele de pădure au fost diminuate considerabil, locul defrișărilor l-au 

luat: cultivarea terenurior cu diferite legume necesare aprovizionării, îndeosebi a 

Bucureștiului (roșii, ardei, varză, castraveți etc), construirea șoselei de centură a 

Bucureștiului, construirea de locuințe ca urmare a transferării unei părți din industria capitalei 

în Câmpia Vlăsiei, a întreprinderilor vechi și noi, a fabricilor, hipermarket-urilor, mall-urilor, 

parcurilor etc). Satele s-au metoamorfozat rapid prin fenomenul de dezurbanizare a 

Bucureștiului, numeroși bucureșteni stabilindu-și reședința primară în mediul rural din 

apropierea capitalei. Astfel numeroase foste sate au devenit orașe, unele chiar având o 

evoluție fulminantă în ultimii ani (Otopeni, Pantelimon, Voluntari) 

Câmpia Vlăsiei are un potențial turistic rural ridicat dar, nu este pus suficient în 

valoare. Este necesară o lărgire a sferei activităților turistice prin: etalarea produselor 

gastronomice populare; agrement și animație specifice zonelor sătești; transport cu mijloace 

tradiționale; vizitarea atelierelor meșteșugărești; toate activitățile fiind specifice 

agroturismului actual. 

 

 

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

IORDAN, I. (1973), Zona periurbană a Bucureștilor, Editura Academiei RSR, București 

IORDAN, I. (1992), Împrejurimile Bucureștilor. Ghid turistic, Editura Societatea „R”, București. 

IORDAN, I. (2004), Împrejurimile Bucureștilor. Ghid turistic, Editura Garamond, București. 

NISTOREANU, P.. & col. (2003), Ecoturism și turism rural, Editura ASE, București. 

POSEA, Gr. (2004), Geografia fizică a României, Editura Fundației România de Mâine, București. 

VÂLSAN, G. (1916), Câmpia Română, Contribuții de geografie fizică, BSRRG, București, XXXVI 

(1915). 

*** (2005), Geografia României, V, Editura Academiei Române, București. 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

L'Eurorégion de la Mer Noire / Euroregiunea Mării Negre 

 

 

Ionescu Delia
 28

 

 

 

 Résumé. La Mer Noire est une région géographique riche en ressources naturelles. Elle 

occupe une position stratégique à la jonction entre l’Europe, l’Asie centrale et le Moyen Orient. Le 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a ainsi proposé la création d'une 

structure euro-régionale en mesure de fournir un cadre de coopération aux niveaux local et régional 

permettant de développer un étroit travail en commun. Alors, le 26 septembre 2008 à Varna en 

Bulgarie, est née l'Eurorégion «Mer Noire» (ERMN), l’association a pour objectif de développer la 

coopération entre ses membres, de représenter et promouvoir leurs intérêts communs, et de coopérer 

avec les organisations internationales présentes dans le Bassin de la mer Noire. 

 Mots clés: Eurorégion, la Mer Noire, cooperation 

 

 Rezumat. Marea Neagră este o regiune geografică bogată în resurse naturale. Ea ocupă o 

poziție strategică la contactul dintre Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Congresul puterilor 

locale și regionale a Consiliului Europei a propus crearea unei structuri euro-regionale care să fie în 

măsură să ofere un cadru de cooperare la nivel local și regional permisiv pentru dezvoltarea  relațiilor 

comune. La 26 septembrie 2008 la Varna – Bulgaria s-au pus bazele Euroregiunii Marea Neagră, 

asociere pentru obiectivul dezvoltării cooperării între membrii și de cooperare cu organizațiile 

internaționale prezente în bazinul Mării Negre. 

Cuvinte-cheie: euroregiune, Marea Neagră, cooperare 

 

 

 La Mer Noire occupe une position stratégique à la jonction entre l’Europe, l’Asie 

centrale et le Moyen Orient. La region géographique du Mer Noire est un riche en ressources 

naturelles, dotée d’une population importante, d’un potentiel de développement élevé, la 

région de la Mer Noire constitue un carrefour de premier plan pour les flux d’énergie et de 

transport. C'est une région qui est confrontée à un ensemble de défis liés à la poursuite de 

« conflits gelés », non encore résolus, à de nombreux problèmes d’environnement, à la vaste 

question des migrations illégales et du crime organisé. 

 Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a consacré, au 

cours des dernières années, beaucoup d'énergie à développer la coopération entre autorités 

territoriales du bassin de la Mer Noire. En s’intéressant à cette partie de l’Europe, le Congrès 

souhaite agir en complément des initiatives existantes, en restant dans son domaine de 
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compétence. Le Congrès cherche en effet à développer la coopération entre les autorités 

locales et régionales du Bassin de la Mer Noire, tout en respectant pleinement les 

compétences et les responsabilités dévolues aux régions et municipalités dans les différents 

pays.  

 Le but du Congrès est de développer une plus grande confiance mutuelle entre les 

citoyens de la région et, aussi, de promouvoir la coopération interrégionale et transfrontalière 

aux niveaux local et régional dans le Bassin de la Mer Noire.  

 Des outils juridiques existant au niveau européen – comme la Convention-cadre du 

Conseil de l'Europe (dite Convention de Madrid) – peuvent permettre à certains Etats 

d’améliorer leur coopération, mais ils ne peuvent suffire pour ancrer la coopération 

transfrontalière dans l’esprit et le cœur des citoyens concernés. 

 Pour ces motifs le Congrès a proposé une nouvelle piste : promouvoir la mise en place 

d’une « Eurorégion Mer Noire » (ERMN). Le but est celui de permettre de véritables 

échanges de savoir-faire et d’expériences, de créer un réseau en mesure de rassembler les 

représentants des pouvoirs locaux et régionaux de cette zone géographique. 

 Le Congrès a donc lancé le projet de créer une «Eurorégion Mer Noire». Trois 

événements majeurs ont contribué à développer et préciser ce projet: une première conférence 

tenue à Constanta, en Roumanie, les conférences de Samsun, en Turquie, et d'Odessa, en 

Ukraine.  

 Ces trois conférences ont permis au Congrès d'analyser les problèmes auxquels sont 

confrontées les autorités locales et régionales dans le bassin de la mer Noire: la protection de 

l’environnement ; le développement des échanges interculturels et de cohésion sociale; la 

gestion des flux migratoires ; la promotion d'un tourisme durable, etc.  

 Le Congrès a ainsi proposé la création d'une structure euro-régionale en mesure de 

fournir un cadre de coopération aux niveaux local et régional permettant de développer un 

étroit travail en commun. Une fois mise en place, cette Eurorégion devrait offrir une 

plateforme de coopération pour promouvoir et encourager le processus de régionalisation et 

jouer un rôle important dans le développement des compétences des autorités locales et 

régionales. Une telle Eurorégion devrait également permettre de lancer des initiatives 

multilatérales et contribuer à soutenir des formes avancées de coopération transfrontalière, en 

utilisant les différents instruments financiers existant sur le plan européen et international. 

 Cette initiative, compte tenu du carrefour des cultures que représente le Bassin de la 

Mer Noire, pourrait également avoir des effets bénéfiques au-delà de la région de la Mer 

Noire. 

 Dans l'Acte constitutif et le statut de l'Eurorégion «Mer Noire», les principaux 

partenaires de l'Eurorégion sont convenus de créer l'Eurorégion sous la forme d'une 

association dans le cadre de la législation roumaine. Ils ont également décidé d'établir trois  

bureaux locaux: à Constanta (Roumanie), à Odessa (Ukraine) et à Samsun (Turquie). 

 Le lancement officiel de l'Eurorégion «Mer Noire» a eu lieu à Varna en Bulgarie, le 

26 septembre 2008. Les soussignés ont  été: 

1. Ville d’Idjevan, republique d’Arménie 

2. Municipalité de Bourgas, republique de Bulgarie 

3. Municipalité de Nessebar, republique de Bulgarie 

4. Municipalité de Shabla, republique de Bulgarie 
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5. Municipalité de Varna, republique de Bulgarie 

6. Republique autonome d’Adjara, Georgie 

7. Region de Cahul, Republique de Moldova 

8. Comté de Braila, Roumanie 

9. Comté de Constanta, Roumanie 

10. Comté de Galati, Roumanie 

11. Comté de Tulcea, Roumanie 

12. Municipalité de Braila, Roumanie 

13. Municipalité de Constanta, Roumanie 

14. Municipalité de Mangalia, Roumanie 

 L’ERMN est un forum de coopération pour les pouvoirs locaux et régionaux de la 

région de la mer Noire. L’ERMN est une association sans but lucratif dotée de la personnalité 

morale.  Conformément aux présents Statuts, l’Eurorégion de la Mer Noire, telle que 

définie dans les statuts, est composée de membres des Etats suivants : République d’Albanie, 

République d’Arménie, République d’Azerbaïdjan, République de Bulgarie, Géorgie, 

République hellénique, République de Moldova, Roumanie, Fédération de Russie, 

République de Serbie, République deTurquie, Ukraine.  

 Les langues officielles de l’ERMN sont les langues nationales de ses membres. La 

langue de travail de l’ERMN est l’anglais. 

 L’ERMN est domiciliée en Roumanie, Constanta, B-dul Tomis n° 51. 

 L'« Eurorégion Mer Noire » a pour objectif de développer la coopération entre ses 

membres, de 

représenter et promouvoir leurs intérêts communs, et de coopérer avec les organisations 

internationales présentes dans le Bassin de la mer Noire.  

 En 2009, la municipalité de Balcic (Bulgarie) est devenue membre de l’organisation. 

 Meme année, l’ERMN a lançait un projet de ligne de ferry-boat entre la Roumanie et 

la Bulgarie qui somme environ 6 million d’euro, “Croisière à la Mer Noire”. 

 Conformément aux législations nationales et aux politiques étrangères des pays 

représentés par ses membres, l’ERMN s’applique à : 

a) Établir des relations entre les habitants de la région de la mer Noire en vue de 

developer des initiatives de coopération transfrontalière ; 

b) Protéger les intérêts communs des membres et définir une stratégie de 

développement commune; 

c) Diffuser l’information sur les expériences pertinentes et le savoir-faire de 

chaque membreauprès de tous les autres membres de l’ERMN ; 

d) Elaborer des programmes et des stratégies de développement communs et 

mettre en oeuvre des actions visant à les mettre en oeuvre ; 

e) Créer les conditions nécessaires au développement de l’activité 

socioéconomique tout en protégeant l’environnement et en considérant la 

nécessité de renforcer la cohesion territoriale entre ses membres ; 

f) Identifier les besoins d’intervention, projets communs et sources de 

financement adaptés aux membres de l’ERMN ; 
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g) Organiser, élaborer et mettre en oeuvre des projets conjoints de coopération 

transnationale pouvant prétendre au soutien financier d’institutions nationales, 

européennes et internationales; 

h) Promouvoir les initiatives de partenariat privé-public; 

i) Soutenir la société civile. 

 En conclusion, par l’ERMN, les villes et les régions qui bordent la Mer Noire, ont la 

possibilité de contribuer ensemble à une meilleure gestion de cette  région; de permettre aux 

citoyens des pays de la Mer Noire de mieux faire face aux défis qui se présentent à eux et de 

façon générale à contribuer à la stabilité et à la sécurité générale en Europe.  

 

 

 

B I B L I O G R A P H Y  
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Proiectarea didactică – reper spre succesul activităţii didactice /  

Lesson Planning – A Milestone for Successful Teaching 

 

Amironesei  Elena – Denisa
29

 

 

 

 Rezumat: Proiectul didactic este o transpunere scriptică a unui conţinut ştiinţific pentru 

îndeplinirea obiectivelor operaţionale derivate din scopul educaţional. 

 Cuvinte-cheie: proiect didactic, hidrosferă, evaluare 

 

 Abstract: The lesson plan is a written transposition of a scientific content for the achievement 

of the specific skills derived from the educational goal. 

 Keywords: lesson plan, hydrosphere, evaluation 

 

 A proiecta un conţinut ştiinţific geografic în vederea aplicării la clasă nu reprezintă a 

organiza o succesiune de informaţii. Proiectarea are semnificaţia unei prognoze pe baza unei 

analize diagnostice a condiţiilor prealabile ale activităţii didactice. De la idealuri la demersul 

didactic traseul este sinuos, creativitatea profesorului în conceperea sa fiind deosebit de 

importantă. Corelarea programei şcolare aferente ciclului de învăţământ, respectiv a 

numărului de ore/clasă, corespondenţa competenţelor cheie-competenţe generale ale 

disciplinei-competenţe specifice-obiective operaţionale sunt aspecte absolut necesare pentru 

rigurozitatea metodico-știinţifică și îndeplinirea scopului propus. 

 Profesorul manifestă creativitate în: utilizarea unor variate modele de proiectare a 

lecţiei, stabilirea secvenţelor lecţiei, a spaţiului în care e organizată lecţia (în clasă, în 

cabinetul de geografie, în terenul geografic, în muzee, în parcuri, în spaţiul din apropierea 

şcolii), a conţinutului destinat predării, învăţării, evaluării, a formelor de organizare a 

activităţii, a strategiilor de instruire şi autoinstruire, a formelor, instrumentelor şi tehnicilor de 

evaluare şi autoevaluare, a strategiilor de consolidare a cunoştinţelor cu scop de corectare a 

erorilor, de completare a lacunelor, de îmbogăţire a cunoştinţelor vizate prin competenţe toate 

acestea în corelaţie cu particularitățile colectivului de elevi, cu cele de vârstă și individuale 

ale acestora, ţinând cont de mediul familial şi social- economic, de elevii proveniţi din medii 

defavorizate şi grupuri vulnerabile, de elevii cu cerinţe educaţionale speciale, de cei capabili 

de performanţă, dar respectând programa şcolară şi conţinuturile specifice fiecărui ciclu de 

învăţământ. 

 Aceste demersuri sunt absolut necesare pentru o predare-învăţare eficientă, în care 

beneficiarul- elevul- este principalul factor ce dispune de o asimilare adecvată a cunoştinţelor 

încă din cadrul orelor, cunoştinţe ce sunt verificate prin intermediul procesului de evaluare, 

indiferent de tipul său. 

 Profesorul poate fi creativ prin manifestarea sa exterioară, prin modul în care 

comunică verbal, nonverbal, paraverbal cu elevii, prin întregul său comportament manifestat 
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în faţa elevilor, conduce activitatea instructiv-educativă de la intrarea în clasă până la 

finalizarea acesteia. În mod descriptiv toate aceste secvenţe sunt transpuse în cadrul 

proiectului didactic. 

 

 

PROIECT   DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iaşi 

PROFESOR :  Amironesei Elena – Denisa 

DATA: 20.01.2017 

CLASA: a V a B 

DISCIPLINA:  Geografie generală 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Hidrosfera 

TITLUL LECŢIEI: Hidrosfera- caractere generale. Oceane şi mări 

TIPUL LECŢIEI: evaluare  

SCOPUL LECŢIEI :  

-  identificarea informaţiilor în contexte variate; 

- consolidarea şi sistematizarea unor deprinderi ale elevilor de a opera cu cunoştinţele achiziţionate; 

- rezolvarea corectă a unor tipuri de itemi referitori la hidrosferă şi ape oceanice. 

COMPETENŢE CHEIE: 

1. Comunicarea în limbă maternă; 

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; 

6. A învăţa să înveţi.  

COMPETENŢE GENERALE ALE DISCIPLINEI: 

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;  

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic; 

7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă.  

COMPETENŢE SPECIFICE:    

1.1 Identificarea termenilor geografici în texte diferite; 

1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi; 

4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale; 

4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice  

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate; 

7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor, proceselor după un algoritm dat. 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

O1- să definească noţiunile de hidrosferă, ocean, mare, curenţi, valuri, maree; 

O2- să definească procesele de trecere a apei în diferite stări de agregare ; 

O3- să localizeze pe harta tematică oceanele şi mările Terrei; 

O4- să rezolve itemii referitori la particularităţile hidrosferei, a oceanelor şi a mărilor. 

STRATEGIA: cognitivă, euristică, dirijată; 

RESURSE DE TIMP : 50 minute 

RESURSE PROCEDURALE : conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, lucrul pe teste; itemi de 

evaluare,  lucrul cu harta tematică; 

RESURSE MATERIALE :  manualul de cls. a V-a, harta fizică a lumii, teste; 

MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A LECŢIEI: 

Activităţi: frontale, individuale      

FORME DE EVALUARE : observare sistematică, teste de evaluare, evaluare scrisă. 
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Nume şi prenumele:  …………………………………..                                      Data 20.01.2017                                  

Clasa a V a  B                                                                                                                           

TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ 

,,HIDROSFERA. OCEANE ŞI MĂRI’’ 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. 

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute. 

PARTEA I (45 de puncte) 

SUBIECTUL A:                                                                             20 p (4 x 5 p)     

Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. În cadrul hidrosferei Oceanul Planetar are o pondere de: 

a. 71%;  b. 97%;  c. 29%;  d. 3%. 

2. Dintre oceanele Pământului, cel mai întins şi cel mai adânc este: 

a) Oceanul Pacific; b) Oceanul Atlantic; c) Oceanul Arctic; d) Oceanul Indian. 

3.Salinitatea medie a Oceanului Planetar este de: 

a. 40‰;  b. 32‰;  c. 42‰;  d. 35‰. 

4. Forţa de atracţie a Lunii şi a Soarelui este cauza producerii: 

a) valurilor tsunami;  b) mareelor;   c) curenţilor oceanici;   d) salinităţii; 

SUBIECTUL B :                                                                            25 p (5 x 5 p) 

Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos: 



73 

 

1. Hidrosfera este…………………………………………… 

2. Oceanul Arctic se mai numeşte şi Oceanul ........................ 

3. Valurile provocate de cutremure sau erupţii vulcanice submarine se numesc...................... 

4. O maree are două faze:…….. şi ...................... 

 

 

PARTEA a II a (45 de puncte) 

SUBIECTUL C                                                                         20 puncte (4 x 5 p)    

În coloana A sunt enumerate fenomene fizice, iar în coloana B caracteristica principală a 

fenomenului.  

Realizaţi corespondenţa corectă între fenomenul fizic, notând în spaţiul din faţa fiecăruia litera 

corespunzătoare caracteristicii acestuia.  

Fiecărui element din A îi corespunde un singur element din B 

              A                                   B 

.....1. evaporarea                     a.trecerea din stare solidă în stare gazoasă;  

.....2. sublimarea                       b.trecerea din stare lichidă în stare gazoasă; 

.....3. condensarea                     c.trecerea din stare solidă în stare lichidă; 

.....4. topirea                      d.trecerea din stare lichidă în stare solidă; 

.....5. îngheţul            e.trecerea din stare gazoasă în stare solidă; 

                                        f.trecerea din stare gazoasă în stare lichidă. 

SUBIECTUL D                                                            25 puncte (4 x 5 p)    

1. Harta de mai jos se referă la distribuţia mărilor şi oceanelor pe glob. 

 

Sursa: Terra Magazin 

 

Pe baza acesteia, precizaţi: 

a. numele oceanelor marcate, pe hartă, cu literele A si B: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

b. numele mărilor marcate, pe hartă , cu numerele 2 si 3 : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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c. numele continentului aflat la nord de marea marcată, pe hartă, cu numărul 4: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ 

HIDROSFERA. OCEANE ŞI MĂRI’’ 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

CLASA A V-A 

- Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a itemilor  

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat la 10.  

PARTEA I (45 de puncte) 

SUBIECTUL A                                                            20 puncte (4 x 5 p)    

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte: (4 x 5 p= 20p).  

1 b.; 2a; 3d; 4b. 

SUBIECTUL B                                                            25 puncte (5 x 5p ) 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte: (5 x 5p=25p) . 

1. Învelişul de apă al Terrei; 

2. Îngheţat; 

3. Tsunami; 

4. Flux  şi reflux. 

PARTEA a II a (45 de puncte) 

SUBIECTUL C                                                            20 puncte (5 x 4 p)    

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte: (5 x 4p= 20p). 

1b; 2 a; 3f; 4c; 5d 

SUBIECTUL D                                                            25 puncte (5 x 5 p)    

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte: (5 x 5p= 25p). 

a. A. Oceanul Atlantic;   B. Oceanul Indian 

b. 2. Marea Caraibilor; 3. Marea Arabiei 

c. Europa 

Se acordă 10 puncte din oficiu 
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Accesibilizarea și individualizarea însușirii  cunoștințelor geografice în 

învățământul tehnologic  / Accesibility and Customization in Acquiring 

Geographic Knowledge within Technological Education 

 

 

 
Boronia Gabriela

30
 

 

 

 
Rezumat. Strategiile de instruire ce pot fi utilizate în vederea aplicării principiului 

accesibilității și individualizării însușirii cunoștințelor geografice în învățământul tehnologic sunt 

diverse și necesită utilizarea unor strategii didactice adaptate și specifice elevilor care frecventează 

mai ales ciclul inferior al liceului, în vederea achizițiilor fundamentale și formarea abilităților 

specifice. 

Cuvinte-cheie: geografie, învățământ tehnologic, accesibilizare, individualizare, abilități 

 
Abstract. Schooling strategies which can be used to apply the principle of accessibility and 

customization in acquiring geographic knowledge in technological education are diverse and require 

the use of teaching strategies adapted and specific to students attending junior level of high-school 

especially, for fundamental acquisitions and the development of specific skills. 

Keywords: geography, technological education, accessibility, customization, skills 

 

 

 

Aplicarea principiului accesibilității și individualizării învățământului impune 

utilizarea strategiilor de diferențiere și individualizare, pe grupe de nivel distincte, 

selecționarea și gradarea informațiilor științifice și a exercițiilor care conduc la formarea unor 

abilități. 

În acest sens, individualizarea însușirii cunoștințelor presupune: 

a. promovarea acelor procedee de învățare care să impună o activitate 

permanentă a elevilor în clasă pentru: desenarea unor schițe de hartă, construirea unor 

grafice, diagrame, tabele comparative, reprezentarea fenomenelor prin semne convenționale, 

elaborarea de fișe de activitate independentă, evaluarea prin fișe/teste de control; 

b. aprecierea și notarea acestor activități, în funcție de contribuția directă și 

concretă a elevilor pentru propria pregătire, dar și de cunoaștere, înțelegere și aplicare a 

cunoștințelor însușite anterior. 

Pentru a respecta principiul accesibilității, profesorul trebuie să creeze situații de 

învățare adecvate. Acest fapt face necesară utilizarea unor metode variate, a unor mijloace de 

învățare intuitive, fondate pe strategii active, care să mențină stabilitatea atenției elevilor și 

interesul pentru învățarea și însușirea profundă a cunoștințelor. 

 

1. Demonstrația – o metodă didactică activă care stă la baza însușirii 

cunoștințelor geografice  

Demonstrația este o metodă de explorare și cunoaștere sistematică, organizată, 

indirectă a obiectelor, fenomenelor și proceselor fie prin prezentarea lor de către profesor în 

                                                           
30
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stare naturală, la scara reală, fie prin substituirea lor cu ajutorul modelelor obiectuale, 

figurale, simbolice sau verbale, fie prin utilizarea raționamentelor inductive, în scopul 

evidențierii aspectelor fizice și acționale a realității geografice. 

Demonstrația este o metodă didactică activă deoarece: 

- materialele demonstrative au menirea principală de a oferi elevilor trăirea prin 

substituire a unei experiențe care rămâne totuși directă; 

- oferă cadrului didactic posibilitatea reluării unor secvențe referitoare la aspecte 

mai dificile de înțeles de către elevi; 

- oferă posibilitatea de a prezenta informații corecte și complexe într-un mod 

atractiv pentru elevi, ceea ce mărește interesul acestora pentru studiu și la stimulează 

motivația; 

- asigură dinamismul activității intelectuale a elevilor, cu condiția ca aceștia să 

cunoască foarte bine scopul demonstrației și întrebările la care urmează să răspundă și să fie 

implicați activ în demonstrație din punct de vedere intelectual și afectiv-motivațional; 

- reduce ponderea verbalismului în instruire, întrucât nu pune în lumină caracterul 

pur teoretic, abstract al cunoștințelor, ci evidențiază caracterul lor practic-aplicativ, ceea ce îi 

ajută pe elevi să se convingă de importanța practică a cunoștințelor proprii diferitelor 

discipline de studiu și, implicit, de utilitatea practică a studierii acestora; 

- informația ilustrată cu ajutorul materialelor grafice permite atingerea unor 

finalități educaționale informative și formative: esențializarea conținutului științific 

corespunzător unei lecții, unei teme, unui capitol, unei unități de învățare; realizarea 

conexiunilor între cunoștințe, procese, fenomene a abordărilor sistemice ale conținuturilor 

curriculare, a abordărilor intra- și  interdisciplinare; acumularea de către elevi a unui volum 

mare de informații într-un timp scurt; accesibilizarea însușirii unor cunoștințe abstracte prin 

prezentarea acestora într-un mod intuitiv; dezvoltarea la elevi a spiritului de observație; 

exersarea de către elevi a operațiilor gândirii, dezvoltarea tehnicilor de muncă intelectuală ale 

elevilor, întrucât materialele grafice au și valoare formativă, nu numai informativă; 

- informația ilustrată cu ajutorul mijloacelor audiovizuale devine nu numai 

contemplativă, ci este supusă gândirii active, critice, logice, astfel încât elevii aprofundează și 

interpretează corect procesele și fenomenele studiate. 

1.1.  Demonstrația prin desene schematice efectuate pe tablă 

Desenul geografic reprezintă imaginea grafică sau cartografică a cunoștințelor 

geografice și este utilizat pentru înțelegerea fenomenelor și proceselor din natură și societate. 

Desenul schematic este considerat cea mai simplă formă a desenului geografic efectuat pe 

tablă.  

Printre cerințele metodice care se impun în realizarea desenului schematic se impun: 

- să fie executat simultan cu explicarea fenomenului sau procesului; 

- să fie integrat în schema de pe tablă; 

- denumirile elementelor componente să fie redate prin săgeți. 

Exemple de desene schematice:  

 structura unui vulcan; 

 structura internă a Pământului; 

 structura pe verticală a atmosferei; 

 schema unui bazin hidrografic etc. 

  

1.2. Demonstrația cu ajutorul filmului didactic 

Filmul didactic oferă elevilor posibilitatea cunoașterii unor spații terestre îndepărtate, 

a unor fenomene, în scopul explicării și înțelegerii conținuturilor faptelor naturale. 

Filmele didactice pot fi: filmul-motivație (stimularea interesului elevilor pentru studiu 

și cunoaștere); filmul-lecție (structura pe logica internă a lecției); filmul-problemă (tratează 
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doar o problemă din lecție); filmul-sinteză (se integrează la sfârșitul unui capitol sau temă, cu 

rol de recapitulare sau consolidare). 

Exemplu de secvență de învățare în cadrul lecției “Scoarţa terestră ca suport al 

reliefului: structura şi alcătuirea petrografică”; în timpul acestei secvențe de învățare, 

utilizând filmul didactic de tip problemă în care se prezintă „activitatea internă a Pămîntului”, 

elevii vor fi capabili să explice aspecte legate de dinamica scoarței terestre: 

 Din ce cauză se deplasează plăcile tectonice? (... datorită curenților de conveție); 

 De ce se formează aceşti curenţi în astenosferă? (... ca urmare a diferenţelor de 

temperatură între baza şi partea superioară a acesteia; curenţii ascendenţi aduc magmă 

mai caldă din interior spre scoarţă, iar cei descendenţi coboară magmă mai rece de 

sub scoarţă către baza astenosferei). 

 

2. Exercițiul și rezolvarea de probleme – metode didactice active pentru 

însușirea cunoștințelor geografice 

Exercițiul este o metodă de acțiune reală, bazată pe efectuarea conștientă și repetată a 

unor acte mintale  și motrice, pentru însușirea unor comportamente standardizate, care, mai 

departe, dau posibilitatea executării unei activități de mare finețe și precizie sau a unor 

comportamente cu caracter de creație, inovație, inventivitate și spontaneitate a activității 

proprii. 

Exercițiul este o metodă didactică activă pentru că: 

- poate fi abordată mai degrabă din perspectiva unei metode de învățare decât a 

unei metode de predare, datorită caracterului ei preponderent formativ – funcția îndeplinită de 

exerciții fiind aceea de formare și consolidare a structurilor operatorii ale gândirii, grație 

exersării abilităților în contexte diferite, realizării de transferuri cognitive și asigurării 

conexiunii inverse; 

-  se bazează pe utilizarea unor strategii algoritmico-euristice care presupun 

existența unui stil cognitiv flexibil, ceea ce îi va permite elevului prelucrarea/procesarea 

informațiilor necesare rezolvării exercițiului cu investiție de efort intelectual și psihomotoriu, 

cu implicare intelectuală, fizică, afectiv-emoțională, cu exersarea operațiilor gândirii logice, 

cu elemente de originalitate, chiar creativitate etc; 

- elevul este pus în situația de a exersa operații (care sunt reacții mai fine, mai 

rafinate decât deprinderile și care au un câmp de aplicare mai extins); astfel se evită formarea 

de deprinderi intelectuale sau motrice rigide, stimulându-se formarea inteligenței, care, prin 

definiție, este un ansamblu al operațiilor de care dispune individul; 

- exersarea de operații variate favorizează flexibilitatea gândirii, asigură o 

cunoaștere reală, și nu formală, a realității, prin implicarea capacității elevilor de a reflecta 

asupra acesteia, asupra obiectelor, proceselor, fenomenelor, evenimentelor studiate; 

- stimulează și dezvoltă originalitatea și inventivitatea elevilor, capacitățile lor 

creative. 

Exemple de exerciții: 

 exerciții de aflare a latitudinii și longitudinii unui oraș de pe Glob prin lucrul cu 

harta, cu fișe de lucru (anexa 1); 

 exerciții pentru consolidarea conceptului de variație a orei pe Glob ca o 

consecință fundamentalp a Pământului, utilizând o fișă cu fusele orare (anexa 2); 

 exerciții de transformare a scării grafice în scară numerică și invers; 

 exerciții pentru calculul distanțelor de pe hartă. 

 

Exemple de probleme: 

 Calculaţi bilanţul radiativ (Q) ştiind că: radiaţia directă = 150 kcal/cm²/an; radiaţia 

atmosferei = 45 kcal/cm²/an; radiaţia terestră = 35 kcal/cm²/an; radiaţia difuză = 45 
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kcal/cm²/an; radiaţia reflectată = 80 kcal/cm²/an. (lecția „Factorii genetici ai climei”, 

clasa a IX-a); 

 Calculați bilanțul total al populației din România pentru anul 2001, știind că numărul 

nou/născuților vii a fost de 220 368, cel al deceselor de 259 603, numărul imigranților 

de 10 950, iar cel al emigranților de 9 921 (lecția „Bilanțul total”, clasa a X-a). 

3. Utilizarea hărților geografice în activitatea didactică 

Harta geografică este o reprezentare grafică, convențională, micșorată la scară și 

generalizată a suprafeței terestre  pe un plan pe care este redată repartiția spațială a diferitelor 

elemente naturale și social-economice de pe un anumit teritoriu sau de pe întreaga planetă. 

Harta este un model matematic, întrucât redă, micșorat, suprafața terestră în mod 

convențional și intuitiv cu ajutorul semnelor convenționale: culori, hașuri, izolinii, simboluri, 

cifre, litere, explicate în legendă. 

Harta constituie principalul mijloc de informare, cunoaștere, cercetare, expunere și 

instruire geografică. 

Într-un text geografic, descrierea și explicarea elementelor și fenomenelor geografice 

se face în mod succesiv conform evoluției lor, pe când harta oferă dintr-o singură privire o 

imagine simultană și sugestivă a conținutului geografic, a întinderii și repartiției spațiale, a 

evoluției în timp a acestora. 

Harta constituie un model al organizării spațiale a obiectelor și fenomenelor din 

natură, un instrument de învățare deductivă și inductivă, un izvor de cunoștințe, explicând 

interdependența între elementele conținute. 

Pe elevi harta îi pune în fața unor metode de lucru precise, le dezvoltă spiritul tehnic, 

cartografic și artistic, completându-le, astfel, pregătirea geografică și nu numai. 

În activitatea didactică, harta se utilizează începând cu cunoașterea și utilizarea scării 

de proporție, descifrarea legendei, apoi citirea și interpretarea conținutului. În acest sens, 

profesorul va trebui să facă, periodic, exerciții de citire a hărții pentru prevenirea greșelilor de 

analiză și interpretare a conținuturilor. 

A citi harta înseamnă a cunoaște semnele convenționale și culorile, a descrie tot ce 

conține și a trage concluzii științifice. A interpreta harta înseamnă a găsi raporturile dintre 

obiecte și fenomene reprezentate prin semne conveționale și a le explica. Elevii trebuie 

deprinși cu stabilirea legăturilor între obiecte și fenomene, care pot fi ordin topografic sau 

logic. 

3.1.  Analiza elementelor matematice ale hărții 

Printre elementele matematice ce pot fi identificate și analizate se numără: 

- scara (scara grafică, scara numerică, scara înălțimilor și adâncimilor); 

- tipul de hartă în funcție de scară (mare, mijlocie, mică); 

- relația dintre valoarea lungimilor și suprafețelor din teren cu cele de pe hartă 

(calcularea valorii din teren a unui centrimetru de pe hartă: un cm pe hartă reprezintă ... km în 

teren, un pătrat de 1 cm² pe hartă reprezintă ... km² pe teren etc); 

- rețeaua cartografică; în analiza rețelei cartografice a unei hărți se identifică: 

paralelele și meridianele; valoarea în grade a paralelelor și meridianelor; emisfera în care este 

situată regiunea analizată în funcție de meridiane și paralele. 

Exemplu de secvență de învățare în cadrul lecției „Reprezentările cartografice” – 

clasa  a IX –a; în timpul secvenței respective, elevii vor fi capabili să analizeze scara Hărții 

fizice a lumii: 

- La ce scară este realizată Harta fizică a lumii? (1 : 44 000 000) 

- Ce fel de scară este aceasta? ( scară numerică) 

- Ce tip de hartă este Harta fizică a lumii în funcție de scară? (hartă la scară mică) 
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- Conform scării numerice, un centrimetru de pe Harta fizică a lumii câți metri sau 

kilometri reprezintă în teren? (Un cm pe Harta fizică a lumii reprezintă 44 000 000 cm în 

teren, respectiv 440 km) 

3.2.  Interpretarea hărților 

Interpretarea hărților înseamnă descifrarea, înțelegerea realității unui teritoriu sau 

fenomen cu ajutorul mijloacelor grafice folosite la reprezentarea pe hartă. Prin interpretarea 

unei hărți, elevii vor fi capabili: 

a. să explice relațiile (cauză-efect) dintre obiectele și fenomenele reprezentate pe 

hartă; exemple de secvențe de învățare, utilizând Harta fizică a lumii:  

o Din ce cauză limita banchizei este situată la latitudine mai mare în NE 

Oceanului Atlantic și la latitudine mai mică în NV său? (... datorită 

apelor clade ale Curentului Atlanticului de Nord);  

o Ce consecință are orientarea munților din vestul Americii de Nord pe 

direcția nord-sud? (... blocarea maselor de aer dinspre Oceanul Pacific, 

fapt ce determină scăderea cantității de precipitații spre interiorul 

continentului);  

o Din ce cauză fluviile din Europa care se varsă în Oceanul Atlantic 

formează estuare, iar cele care se varsă în Marea Mediterană formează 

delte?  (... din cauza amplitudinilor mari ale mareelor în ocean și a 

amplitudinilor mici a mareelor în Marea Mediterană); 

b.  să deducă prin raționament semnificația unor obiecte și fenomene 

reprezentate pe hartă; exemple de secvențe de învățare:  

o Ce semnificație are faptul că România este străbătută de paralela de 

45°lat. N? (Dacă prin România trece paralela de 45°lat. N, atunci ea 

este situată la jumătatea distanței dintre ecuator și Polul N, în plină 

zonă temperată);  

o  Ce consecință are faptul că Munții Alpi sunt situați în zona termică 

temperată și au altitudinde de peste 3000 m? (Dacă Munții Alpi sunt 

situați în zona termică temperată și dacă au altitudine de peste 3000 m, 

atunci de la această altitudine există posibilitatea formării ghețarilor 

montani); 

c.  să identifice ansamblurile regionale existente reprezentate pe hartă; exemple 

de secvențe de învățare, utilizând Harta fizică a României:  

o Observați Harta fizică a României. Care sunt principalele unități de 

relief din România pe care le identificați pe hartă? (...Depresiunea 

colinară a Transilvaniei, Carpații Orientali, Carpații Meridionali, 

Carpații Occidentali, Câmpia Română ....). 

4. Învățarea cu ajutorul fișelor de lucru 

Învățarea cu ajutorul fișelor de lucru are avantajul de a operaționaliza eficient unele 

sarcini de lucru și de a individualiza instruirea prin luarea în considerare a ritmului de lucru 

propriu fiecărui elev. 

Fișele de lucru sunt instrumente didactice care conțin sarcini de instruire cu caracter 

practic, teoretic sau teoretico-practic și care, în contextul pedagogiei interactive, pot avea un 

caracter predominant problematizat și euristic (anexe 1, 2). Ele pot fi utilizate în toate 

momentele activității didactice – predare, învățare, evaluare, feedback și în diferite scopuri 

didactice: 

a. fișe de dezvoltare – pentru elevii foarte buni, cu ritm de lucru rapid; 

b. fișe de recuperare – pentru elevii cu ritm de lucru mai lent, care au lacune, fac 

confuzii, greșeli, care au dificultăți de învățare; 
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c. fișe de exerciții – adaptate nivelului și caracteristicilor clasei, particularităților 

mediului de instruire; 

d. fișe de cunoștințe – includ noțiuni, date, idei, conținuturi, scheme, explicații și pot 

deveni fișe de autoinstruire; 

e. fișe de control – utile în etapa de organizare și structurare a cunoștințelor 

asimilate; 

f. fișe de evaluare – utilizate în secvențele și în demersurile evaluative.  

Fișele de activitate individuală permit fiecărui elev să execute o muncă personală 

adaptată posibilităților intelectuale; vizează asimilarea de noi cunoștinte pentru diferite 

categorii de activități, teme, subteme; vizează formarea priceperilor și deprinderilor, precum 

și consolidarea cunoștințelor. 

 

5. Învățarea cu ajutorul proiectului  
Proiectul este o metodă didactică de învățare interactivă amplă și un instrument de 

evaluare complementară. Proiectul este un plan sau o lucrare cu caracter aplicativ, întocmită 

pe baza unei teme date, care cuprinde analiza (cauzală, cronologică, spațială) a unei probleme 

și un demers explicit de evoluție și soluționare a ei. 

Tipurile de proiecte după demersul realizat sunt:  

 proiect de tip constructiv: să elaboreze un afiș, un colaj de fotografii, un 

ierbar, o colecție (roci, minerale etc), să redacteze un articol etc; 

 proiect de tip problemă: să rezolve o situație problemă (prevenirea unei 

alunecări de teren; protejarea unor specii de plante sau animale etc); 

 proiect de tip învățare: să-ți îmbunătățească o tehnică sau o procedură de 

instruire (folosirea dicționarului, căutarea bibliografiei pentru o temă) etc. 

Proiectul începe în clasă (cu elevii) prin definirea temei, a sarcinii de lucru, uneori 

chiar începerea rezolvării acesteia. Demersul se continuă acasă pe parcursul câtorva 

zile/săptămâni (în această perioadă elevul se consultă frecvent cu profesorul) şi se finalizează 

sub forma unui raport asupra rezultatelor obţinute – prezentarea sub diferite forme 

(powerpoint – fig. 1, 2 tehnoredactat etc). Poate fi realizat individual sau în grup şi parcurge 

mai multe etape vizând colectarea datelor şi realizarea produsului. 

 

 
Fig. 1 Proiect de tip învățare prezentat de un elev al clasei a XI – a A, Colegiul Tehnic “Dimitrie 

Leonida”, Iași 
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6. Portofoliul  

Portofoliul este un instrument complex de evaluare integratoare, ce include experiența 

și rezultatele relevante obținute prin celelalte forme de eveluare și oferă posibilitatea de a 

emite o judecată de valoare pe baza unui ansamblu de rezultate al unei persoane. Portofoliul 

permite urmărirea, conform unor obiective concrete și criterii stabilite, a progresului 

înregistrat de elev în achiziția cunoștințelor într-un interval mare de timp (semestru, an școlar, 

ciclu de învățământ) și în formarea unor capacități ori competențe prin analizarea materialelor 

elaborate de către un elev într-un interval mare de timp. 

Portofoliul uni elev poate cuprinde instrumente “formalizate” de evaluare (teste de 

cunoștințe, teste de evaluare a competențelor vizate de aria curriculară), instrumemte “non-

formalizate” (referate, eseuri, rezumate, postere, fișe de lucru etc) – fig. 2. 

 

 
Fig. 2 Portofolii realizate de elevi ai claselor de-a IX-a de la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Iași 

 

 Concluzii. Conform principiului accesibilității și individualizării, organizarea 

procesului de învățământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităților reale ale elevilor, în 

funcție de particularitățile reale ale elevilor, în funcție de particularitățile de vârstă, sex, 

nivelul pregătirii anterioare, precum și de potențialul intelectual și fizic individual. Pentru a 

respecta principiul accesibilității, profesorul trebuie să creeze situații de învățare adecvate; 

acest fapt face necesară utilizarea unor metode variate, a unor mijloace de învățare intuitive, 

fondate pe strategii active, care să mențină stabilitatea atenției elevilor și interesul pentru 

învățarea și însușirea profundă a cunoștințelor. 
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ANEXA 1 – Variaţia orei pe Glob 

Utilizând reprezentarea grafică de mai jos, stabiliţi ce oră este în fiecare din oraşele marcate cu 

numere de la 2 la 9, dacă în oraşul marcat cu numărul 1 este ora 13:00. 

 

 

 
 

 

 

                                                 1__________________ 

 

                                                 2__________________ 

 

                                                 3__________________ 

 

                                                 4__________________ 

 

5__________________ 

 
6__________________ 

 
7__________________ 

 
8__________________ 

 
9__________________ 

 

- orice punct de pe suprafaţa Pământului execută o 

rotaţie completă în 24h, descriind un cerc complet - 

360 º;  

- drept urmare,  în fiecare oră de mişcare, orice 

punct se deplasează cu 15 longitudine; 

consecinţă:din 15 º in 15 º există diferenţă de o oră;   

- fâşiile de 15 º longitudine se numesc fuse orare;  

- primul fus orar este cel prin mijlocul căruia trece 

Meridianul de 0º;  

- ora pe Glob se stabileşte în funcţie de fusul orar 

care include meridianul de 0º; la fiecare fus ora, 

spre E adăugăm câte o oră, iar spre V scădem câte o 

oră. 
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ANEXA 2 – Coordonatele geografice 

 

Analizaţi reprezentarea grafică de mai jos şi stabiliţi coordonatele geografice 

(latitudinea şi longitudinea) pentru punctele marcate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8:                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 __________________________ 

 

2 __________________________ 

 

3 __________________________ 

 

4 __________________________ 

 

                                                     5_________________________ 

 

6 __________________________ 

 

7 __________________________ 

 

8 __________________________ 
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Caietul elevului în procesul didactic / The Importance of Student’s 

Workbook in Teaching Process 

 

 

Furdui Mircea
 31

 

 

 

Rezumat. Caietele elevului – Geografie, clasele IX-XII, constituie o alternativă  de proiectare a 

unor aplicaţii cu suport teoretic, grafic şi cartografic adecvat. Suportul teoretic structurat, esenţializat 

şi actualizat este completat de sarcini de lucru (individuale sau pe grupe), cu feed-back imediat, în 

orice moment al lecţiei. Parcurgerea caietului  asigură o învăţare activă şi o evaluare ritmică prin 

exerciţii model, aplicaţii, teme, întrebări, asigură familiarizarea elevilor cu exigenţele examenului de 

Bacalaureat. 

Cuvinte-cheie: proces didactic, auxiliar de lucru, învățare activă 

 

 

Abstract. Student’s Workbooks – Geography, grades IX-XII is an alternative to designing 

applications with appropriate theoretical, graphic and cartographic support. The structured, focused 

and upgraded theoretical support is complemented by working tasks (individual or group) along with 

an immediate feed-back at any time of the lesson. Covering the workbook specifications ensures 

active learning and rhythmic assessment by typical exercises, applications, topics, questions, as well 

as the students’ knowledge regarding the requirements of the Baccalaureate exam. 

Keywords: didactics, educational support, geography 

 

 

Caietul de lucru este un auxiliar didactic ce oferă un sprijin real atât elevului cât şi 

profesorului în procesul instructiv-educativ. În realizarea acestui suport de instruire, s-a avut 

în vedere curriculumul şcolar de geografie clasele IX-XII-a în ansamblul său (competenţe 

generale, valori şi atitudini, competenţe specifice, conţinuturi ofertate, sugestiile 

metodologice), iar structura şi conţinutul respectă sugestiile metodologice din Programa de 

geografie - clasele IX-XII, precum şi Programa pentru Examenul de Bacalaureat.  În acest 

context, caietele pot fi utilizate împreună cu oricare dintre  manualele aprobate, aflate în 

circulaţie. Prin modul de exprimare si formulare variată a activităţilor se pot măsura 

rezultatele învăţării, de la simple cunoştinţe până la rezultate mai complexe, care testează o 

gamă largă de capacităţi de analiză comparativă, investigare, relaţionare, citire a unui suport 

                                                           
31
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cartografic, calcul matematic ş.a. Prin activităţile de lucru create, elevii sunt puşi de 

asemenea, în situaţia de a identifica soluţii la diferite probleme reale, de actualitate  sau 

ipotetice şi de a-şi argumenta propriile opinii.  

Utilitatea caietului se centrează pe următoarele coordonate: 

I. Suport teoretic structurat, esenţializat şi actualizat.  

 Elementele de conţinut pe care elevii le notează în caiete fie sub forma unei schiţe, fie 

sub forma unor fraze se regăsesc în caietul de lucru, ca suport teoretic.  

Exemple de activităţi 

1. Citiţi cu atenţie informaţiile cu conţinut geografic din tabelul 1. Identificaţi şi precizaţi 

profesorului, pentru a fi explicaţi termenii noi sau necunoscuţi din tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tip de climat 

 

 

Localizare 

 

 

Temperaturi 

medii anuale 

 

Precipitaţii 

medii 

anuale 

Alte aspecte specifice 

climatului 

 

 

Ecuatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Până la 5º latitudine 

nordică şi sudică, în zona de 

convergenţă intertropicală; 

- regional se extinde în 

Bazinul Amazonului, America 

Centrală, Bazinul fluviului 

Congo, Golful Guineei, 

Arhipelagurile Indonezian şi 

Filipinez 

26-27ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 

2000 

mm/an 

 

 

 

 

 

 

- amplitudini termice 

anuale foarte mici 3-4 ºC; 

- în zonele de coastă 

precipitaţiile cresc până 

spre 9000 mm/an; 

- zonă de calm ecuatorial, 

nu bat vânturi 

 

 

 

 

 

Tropical cu sezoane alternante 

(subecuatorial) 

 

 

 

- Între 5-12 (15º) latitudine 

nordică şi sudică, limitele nu 

sunt fixe, ele variază în timpul 

anului în funcţie de acţiunea 

calmelor  

ecuatoriale şi a alizeelor 

 

20-28ºC 

 

 

 

 

Peste 

1500 

mm/an 

 

 

 

- sezonul ploios se 

datorează extinderii 

calmelor ecuatoriale şi 

corespunde verii în 

emisfera respectivă; 

- sezonul secetos se 

datorează prezenţei 

vânturilor alizee, care 

aduc aer uscat şi 
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 corespunde iernii în 

emisfera respectivă. 

 

Tropical arid şi subarid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Între 15-35º latitudine 

nordică şi sudică, cuprinde 

deşerturile: Sahara, Namib, 

deşerturile arabe, 

australiene, Sonore, Mojave, 

Atakama. 

 

 

 

 

25-30ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-150 

mm/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

- temperaturi extrem de 

ridicate (maxima termică 

înregistrată + 58,5 ºC) la 

Al Aziziyah, în Deşertul 

Sahara; amplitudini 

termice anuale de 17-

22ºC; precipitaţii extrem 

de scăzute (în Deşertul 

Atakama uneori nu cad 

precipitaţii zeci de ani);  

- în climatul subarid 

precipitaţiile cad sub 

formă de averse, cu 

diferenţieri cantitative de 

la un an la altul; bat 

alizeele, uneori se produc 

furtuni de nisip 

Subtropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediteraneean 

 

 

 

 

- Între 30-40º lat.N şi S, 

cuprinde bazinul Mării 

Mediterane, California, 

extremitatea sudică a Africii 

de Sud, SV Australiei 

12-18ºC 

 

 

 

 

400-900 

mm/an 

 

 

 

- iernile sunt moderate 

termic şi umede; verile 

sunt călduroase şi 

secetoase; uneori se 

produce advecţia de aer 

foarte cald dinspre Africa 

spre sudul Europei 

(Sirocco) 

 

Subtropical cu 

ploi de vară 

 

 

 

- Între 25-35º lat. N şi S, 

cuprinde sud-estul Chinei, 

sudul Japoniei, sud-estul 

S.U.A., estul Australiei, estul 

Argentinei 

15-18ºC 

 

 

 

 

1000-

1500 

mm/an 

 

 

- cantităţile ridicate ale 

precipitaţiilor din timpul 

verii se datorează aerului 

umed adus de pe oceane 

din zona tropicală de 

alizee şi musoni 

 

Temperat 

 

 

 

 

Oceanic 

 

 

 

 

- Între 40-60º  latitudine 

nordică  şi sudică, cuprinde 

vestul Europei, vestul SUA., 

Chile, Noua Zeelandă 

 

10-15ºC 

 

 

 

 

În jur de 

1000 

mm/an 

 

 

- ierni moderate termic, 

veri mai răcoroase; 

- căderi mai mari de 

zăpadă în anotimpul de 

iarnă 

- sunt frecvente ceţurile 

- vânturile de vest 
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Continental 

 

 

 

 

 

- Între 40-60º  latitudine 

nordică şi sudică, se extinde 

din Europa  de Est până în 

partea centrală a Asiei, este 

prezent în America de Nord 

şi sudul Americii de Sud 

5-12 ºC 

 

 

 

 

 

300-700 

mm/an 

 

 

 

 

- veri călduroase, ierni 

reci, uneori manifestări 

ale crivăţului; 

- spre interiorul 

continentelor amplitudini 

termice mari (50-60ºC); 

- ploile de vară au deseori 

caracter torenţial; 

- vara apare uneori 

fenomenul de secetă. 

Subpolar 

 

 

 

 

- Între 50-70º  latitudine 

nordică şi sudică, cuprinde 

nordul Canadei, nord-estul 

Europei, nordul Asiei 

 

În jur de 

0ºC 

 

 

 

200-300 

mm/an 

 

 

 

- climat rece cu o vară 

polară scurtă cu 

temperaturi maxime până 

la 10-12ºC; predominanţa 

ninsorilor şi a vânturilor 

polare; 

- iarna în Siberia şi nord-

vestul Canadei 

temperaturile minime 

coboară şi sub - 50ºC; 

Polar 

 

 

 

 

 

- Dincolo de 70º latitudine 

nordică şi sudică, cuprinde 

Arctica şi Antarctica 

 

 

 

- Între -12 şi 

-50ºC 

 

 

 

 

Sub 150 

mm/an 

 

 

 

 

- temperaturi extrem de 

scăzute (minima termică 

înregistrată - 89,2ºC, la 

staţia de cercetări 

rusească Vostok din 

Antarctica); 

- o vară scurtă cu 

temperaturi maxime ce 

urcă puţin peste 0ºC; 

- vânturi polare 

Tabel 1. Climatele zonale ale Terrei         

 

2. Citiţi cu atenţie informaţiile cu conţinut geografic din tabelul 2. Identificaţi şi precizaţi 

profesorului, pentru a fi explicaţi termenii noi sau necunoscuţi din tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

cerealelor 

Grâu, porumb, orz, ovăz, secară, orez, mei, sorg 

 

 Anghinare, broccoli, conopidă (se utilizează floarea) 

Lobodă, salată, spanac, ştevie, varză, varză de Bruxelles (se utilizează 
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Cultura 

plantelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

legumelor 

clasificate după 

părţile lor 

comes- 

tibile 

 

 

frunzele) 

Ardei, gogoşar, castravete, dovleac, pepene verde, pepene galben, roşie, 

vânătă, căpşună (se utilizează fructul) 

Fasole, linte, mazăre, năut (se utilizează păstăile şi boabele din păstăi) 

Cartof, cartof dulce (batat), ceapă, usturoi, gulie, sparanghel, ţelină, ridiche, 

sfeclă roşie (se utilizează tulpina, bulbul, tuberculul sau rizomul) 

Hrean, morcov, pătrunjel, păstârnac (se utilizează rădăcinile) 

Cultura 

plantelor 

oleaginoase 

 

Din zona caldă Palmierul de ulei, arahidele, cocotierul 

Din zona 

temperată 

 

Floarea soarelui, soia, in, rapiţă, măslin - acesta se cultivă 

pentru fructe şi pentru ulei 

Plante cultivate 

pentru zahăr 

Din zona caldă  Trestia de zahăr 

Din zona 

temperată 

Sfecla de zahăr 

Cultura 

plantelor textile 

In, bumbac, cânepă, iută 

 

Cultura 

plantelor 

furajere 

Borceag, lucernă, trifoi 

 

Cultura altor  

plante tehnice şi 

ornamentale 

Tutun, hamei 

Plante ornamentale de grădină şi de apartament 

 

 

Cultura 

arborilor şi 

arbuştilor fruc- 

tiferi 

 

Din zona caldă 

 

Bananier, ananas, curmal, arborele de cafea, arborele de 

cacao, arborele de ceai  

Din zona 

temperată 

 

 

Măr, păr, prun, corcoduş, cireş, vişin, cais, piersic, nuc, 

gutui, viţa-de-vie, zarzăr, dud, corn, specii altoite de alun, 

mur, zmeur, afin, coacăz, citruşii (grapefruit, portocal, 

lămâi, clementin, mandarin, pomelo) 

 

Mirodeniile 

 

Din zona caldă 

 

Cuişoară, dafin, ghimbir, ienibahar, muştar, nucşoară, 

piper, scorţişoară, susan, vanilie 

Din zona 

temperată 

Ardei iute, busuioc, cimbru, chimen, hrean, leuştean, mac, 

mărar, salvie, şofran, tarhon 
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Tabel 2 Cultura plantelor 

 

II. Activităţi de lucru individuale şi pe grupe desfăşurate sub îndrumarea şi coordonarea 

profesorului.  

 Activităţi ce dezvoltă şi consolidează capacităţi de: transfer de informaţie, corelare 

interdisciplinară, analiză comparativă, investigaţie, relaţionare, calcul matematic, citire 

şi interpretare a unui suport grafic şi cartografic. În unele situaţii elevii lucrează după 

activităţi rezolvate de profesor (ca exemplu sau model de lucru).  

Exemple de activităţi 

1. Prezentarea  de mai jos redă sintetic mobilitatea teritorială a populaţiei. Pe baza lecturării acesteia 

rezolvaţi cerinţa dată. 

 

Mobilitatea teritorială a populaţiei presupune deplasările (plecările şi venirile) individuale sau pe 

grupe de oameni, pe distanţe diferite cu şi fără schimbarea domiciliului stabil. 

Mobilitatea teritorială a populaţiei cuprinde: 

a. deplasări obişnuite: zilnice (navetism), de week-end, ocazionale 

b. migraţii propriu-zise      

      

 Tipuri de migraţii: 

 După numărul persoanelor angrenate în procesul de migrare: 

- migraţii individuale 

- migraţii colective 

 După destinaţie: 

- migraţii interne 

- migraţii internaţionale:intracontinentale şi intercontinentale 

 După durată: 

- migraţii de scurtă durată: sezoniere şi temporare 

- migraţii de lungă durată şi definitive 

 După nivelul de calificare al migranţilor: 

- migranţi fără calificare şi/sau cu calificare inferioară  

- migranţi cu înaltă calificare  

 După dorinţa de plecare/revenire: 

- migraţii voite/dorite 

- migraţii forţate: refugiaţii (persoane obligate să îşi părăsească ţara de origine din cauza 

conflictelor militare sau a unor constrângeri şi persecuţii religioase, etnice, politice etc) şi 

deportaţii (persoane mutate forţat de autorităţi fără voinţa lor în alte zone/regiuni, practică 

specifică regimurilor comuniste). 

 După legalitatea deplasării: 

- migraţii legale, conforme cu legislaţia naţională şi internaţională 

- migraţii ilegale/clandestine. 
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Completaţi, pe baza clasificării date, tipul/tipurile de mobilitate teritorială a populaţiei corespondente 

exemplelor date, în casetele libere din partea dreaptă a tabelului 3. 

 

Nr. 

crt 
Exemple  

 

Tipul/tipurile de mobilitate teritorială corespondente situaţiei 

date 

 

1 

 
Sorin a terminat liceul şi a plecat cu 

familia în SUA, unde s-a stabilit definitiv. 

Migraţie colectivă, legală, voită, intercontinentală, 

definitivă 

 

2 

 

 

 

 

Bunicii lui Mihai, ţărani dintr-o comună 

arădeană, au fost urcaţi forţat într-o 

noapte în tren şi duşi în Bărăgan, fiind 

obligaţi de autorităţile comuniste de 

atunci,  să rămână acolo.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

Alexandra şi Daria sunt eleve în clasa a  

X-a şi se deplasează la liceu cu autobuzul. 

 

 

 

 

4 

 

 

Ionică iese în fiecare week-end cu 

prietenii la o partidă de volei, în aer liber, 

la marginea pădurii. 

 

 

 

5 

 

 

Cătălin a plecat în Franţa unde lucrează 

cu contract pentru o perioadă de 5 ani, ca 

medic stomatolog. 

 

 

 

6 

 

 

Vlad a plecat pe litoral pentru a-şi vinde 

produsele artizanale confecţionate de el, 

specifice zonei sale etnografice. 

 

 

 

7 

 

 

Un grup de săteni din localitatea Cricău 

au plecat la cules de căpşuni în Spania. 

 

 

 

 

8 

 

 

La controlul specific, vameşii români au 

descoperit într-un container, patru   

cetăţeni asiatici care veneau din Turcia. 

 

 

 

Tabel 3 

 

2. Deşi bilanţul natural al unor ţări vest europene este negativ, evoluţia populaţiei statelor 

respective este în echilibru sau în uşoară creştere. Cum explicaţi acest fapt? 

 

 

 

 

3. Prezentaţi, trei deosebiri dintre relieful Munţilor Apuseni şi relieful Podişului Getic. 

Deosebirile se pot referi la oricare trei caracteristici, dintre următoarele: mod de formare, tipuri de 

relief, tipuri de roci, altitudinea maximă, alte aspecte specifice reliefului. 
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4. În localitatea B, în anul 2013 s-au născut 160 copii vii. Dintre aceştia, 3 au decedat înainte de 

a împlini vârsta de 1 an. Calculaţi rata mortalităţii infantile în acest caz. 

 

 

 

 

5. Pe harta de la fig.1 sunt poziţionate cu numere de la 1 la 44 oraşe-capitală ale Europei 

 
Fig. 1 Sursa autor prof. dr. I. Mărculeţ 

 

Completaţi (cu ajutorul hărţilor din manual sau din atlasul geografic), tabelul 4 cu denumirile 

oraşelor-capitală corespondente numerelor de pe harta de la fig.1 şi denumirile  statelor, după 

exemplul dat. 
Nr. 

 

 

Denumirea 

oraşului-

capitală 

Denumirea 

statului 

 

Nr. 

 

 

Denumirea 

oraşului-

capitală 

Denumirea 

statului 

 

Nr. 

 

 

Denumirea 

oraşului- 

capitală 

Denumirea 

statului 

 

1 Lublijana Slovenia 16   31   

2   17   32   

3   18   33   
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4   19   34   

5   20   35   

6   21   36   

7   22   37   

8   23   38   

9   24   39   

10   25   40   

11   26   41   

12   27   42   

13   28   43   

14   29   44   

15   30      

Tabel 4 

 

6. a. Identificaţi în imaginea de la fig.2: 

Tipul de peisaj geografic din planul îndepărtat 

___________________________________________________________ 

Tipul de peisaj geografic din planul secundar 

____________________________________________________________ 

Tipul de peisaj geografic din planul apropiat 

____________________________________________________________ 

 
Fig. 2 Sursa: https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=peisaje+geografice 

 

b. Precizaţi o caracteristică specifică, vizibilă pentru fiecare tip de peisaj identificat la itemul 6.a.  

 

 

 

 

https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=peisaje+geografice
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7.  Completaţi sectoarele economice corespondente profesiilor date, conform exemplului dat. 

Silvicultor  – sectorul primar                                      Şofer 

__________________________________________________ 

Fierar-betonist _____________________________  Marochiner 

_____________________________________________ 

Medic ____________________________________ Mecanic de locomotivă 

____________________________________ 

Tâmplar ___________________________________Ziarist 

________________________________________________ 

Profesor __________________________________  Zidar 

__________________________________________________ 

Ospătar ___________________________________ Broker 

________________________________________________ 

Inginer agronom ____________________________ Zugrav 

_________________________________________________ 

 

8. Argumentaţi, importanţa pădurii redată prin funcţia:  

 

 climatică (Gr. 1) 

 

 

  hidrologică (Gr. 2) 

 

 

 antierozională (Gr. 3) 
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 economică (Gr. 4) 

 

 

 habitaţional-cinegetică (Gr. 5) 

 

 

 estetică şi de recreere (Gr. 6) 

 

 

 

 Activităţi de lucru prin care elevii sunt puşi în situaţia de a identifica soluţii (la 

diferite probleme reale, de actualitate sau ipotetice) şi de a-şi argumenta propriile opinii. 

 

Exemple de activităţi: 

1. Citiţi imformaţiile de mai jos şi apoi rezolvaţi cerinţele date.  

Impactul exploatării şi valorificării resurselor asupra mediului şi societăţii umane  

 se manifestă diferit în funcţie de tipul de resursă şi caracteristicile ei fizico-chimice, de modul 

şi tehnologia folosită în exploatarea şi valorificarea acesteia 

 este sesizabil prin: 

- apariţia riscului de reducere sau epuizare a unor resurse; 

- diferite forme de poluare (a aerului, apelor, solurilor); 

- diferite forme de degradare a terenurilor; 

- creşterea riscului de înrăutăţire a stării de sănătate a populaţiei; 

- creşterea riscului de apariţie a unor crize economice, financiare sau militare. 

 

a. Prezentaţi alternativele pentru înlocuirea combustibilului auto clasic.  

 

 

 

 

b. Exprimaţi un punct de vedere faţă de această opţiune. 

 

 

 

 

 

c. Ce impact asupra mediului şi societăţii umane generează exploatarea şi prelucrarea: 

- cărbunilor 

 

 

 

- minereurilor auro-argintifere 
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2. Exprimaţi un punct de vedere personal în legătură cu afirmaţia ,,Natura oferă, omul dispune” 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kurzii sunt un popor fără ţară. Kurdistanul cuprinde părți largi din estul Turciei (Kurdistanul 

Turcesc), nordul Irakului (Kurdistanul Irakian), nord-vestul Iranului (Kurdistanul Iranian) și părți mai 

mici din Azerbaijan (Kurdistanul Uyezd), nordul Siriei și din Armenia (fig.3). Din punct de vedere 

politic, Kurdistanul Irakian este singura regiune kurdă care și-a câștigat recunoașterea oficială 

internațională ca entitate federală autonomă. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan). 

Ce soluţie ar trebui găsită pentru rezolvarea problemei kurde? Argumentaţi răspunsul. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan#/media/File:Kurdish-

inhabited_area_by_CIA_%281992%29.jpg 

 

Concluzii  

1. Existenţa suportului teoretic facilitează rezolvarea în timp optim a sarcinilor de lucru 

cerute; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan#/media/File:Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992%29.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan#/media/File:Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992%29.jpg
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2. Prin varietatea activităţilor desfăşurate şi a sarcinile de lucru diverse realizate de elevi, 

profesorul primeşte feed-back imediat, în orice moment al lecţiei; 

3. Utilizarea caietului de lucru  permite o învăţare activă, elevul este permanent antrenat în 

desfăşurarea lecţiei, asigurându-se astfel, realizarea instruirii în mod predominant (sau în 

mod exclusiv) în clasă. 
 

 

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

1. FURDUI, M. (2014), Caietul elevului. Geografie clasa a IX-a, Editura Techno Media, Sibiu  

2. FURDUI, M. (2014), Caietul elevului. Geografie clasa a XII-a, Editura Techno Media, Sibiu 

3. FURDUI, M. (2015), Caietul elevului. Geografie clasa a X-a, Editura Techno Media,  Sibiu 

4. FURDUI, M. (2016), Caietul elevului. Geografie clasa a XI-a, Editura Techno Media, Sibiu 
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Proiect didactic clasa a IX – a, școala profesională. Lecție de recapitulare: 

Atmosfera terestră / Lesson Plan (9
th

 grade). Review Lesson: Terrestrial 

Atmosphere 

 

 Nica Valerica - Beatrice
32

 

 

Clasa: IX H, școala profesională 

Data:  

Titlul lecţiei: Atmosfera - recapitulare 

Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor dobândite ; 

Competenţă generală: să surprindă caracteristicile principale ale atmosferei  

Competenţe operaţionale şi cognitive: 

- să recunoască forma, compoziţia şi structura atmosferei 

- să identifice caracteristicile elementelor climatice şi ale zonelor de climă 

- să dezvolte prin exerciţiu capacitatea de a lucra în grup, cu manualul, cu harta 

geografică, cu PC şi cu diferite suporturi cartografice 

- să dezvolte capacitatea de literaţie şi de înţelegere a textului 

- să utilizeze termenii specifici geografiei 

- să aplice noţiunile dobândite 

Competenţe afective: 

- să participe activ la ora de geografie 

- să dovedească interes pentru ora de geografie 

Tipul lecţiei: de fixare şi consolidare a cunoştinţelor dobândite anterior  

Metode de învăţare: conversaţia; explicaţia; analiza; lucrul cu manualul; lucrul cu harta, cu 

calculatorul, cu diferite suporturi cartografice; lucrul individual şi în echipă; 

Mijloace de învăţământ: harta fizică a lumii; manualul de geografie: Geografie fizică  

Pământul – Planeta oamenilor” , manual pentru clasa a IX-a;  atlasul geografic; calculatorul; 

„Harta climatelor globului”; „Harta temperaturilor medii lunare”, „Harta precipitaţiilor medii 

anuale”, schema „Circulaţia generală a atmosferei” „Atmosfera” - prezentare power point, 

fișele de lucru: ”Zona caldă – echipa 1 ” , ”Zona temperată – echipa 2” , ” Zona rece – echipa 

3” , ”Azonal – echipa 4”.  

Demersul didactic 

I. Moment organizatoric: Verificarea prezenţei, a ordinii şi disciplinei în clasă;    2’ 

II. Fixarea cunoştinţelor dobândite anterior: 45’ 

M1  - profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă: Atmosfera - recapitulare 

                                                           
32  Profesor la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”  Iași, Bd. Socola, nr. 51-53, Telefon 0232-437404, email: 

nicabeatrice@yahoo.com 
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M2  - profesorul adresează întrebări elevilor despre forma, compoziţia, structura verticală a 

atmosferei şi factorii genetici ai climei; se utilizează prezentarea power point „Atmosfera”; 

schematizat se notează în caiete şi pe tablă. 

M3  - elevii îndrumaţi de profesor amintesc specificul evoluţiei principalelor elemente 

climatice; se utilizează prezentarea power point, harta fizică a lumii (murală), precum și 

„Harta temperaturilor medii lunare”, „Harta precipitaţiilor medii anuale”, reprezentarea 

„Circulaţia generală a atmosferei”; schematizat se notează în caiete şi pe tablă. 

M4  - profesorul întreabă care sunt zonele de climă şi se localizează pe harta murală; se 

prezintă apoi specificul climatului azonal; profesorul împarte clasa de elevi în patru grupe şi 

distribuie fişele de lucru. Fiecare grupă completează conform sarcinii cerute; un membru 

delegat al fiecărei grupe prezintă informaţiile pe care le postează ulterior pe foi tip flip-chat; 

restul elevilor completează fişa de lucru specifică zonei de climă prezentate;    

apoi este ataşează la portofoliu. Profesorul urmăreşte şi îndrumă elevii. 

M5 - un elev numit de către profesor lecturează din manual textul referiror la  caracteristicile 

climatului din România.  

M6- profesorul utilizând calculatorul prezintă o climogramă specifică climatului temperat 

continental; elevii asistați de profesor surprind specificul elementelor climatice, 

concluzionând că acestea sunt caracteristice și orizontului nostru local.  

      III. Evaluarea elevilor: Se anunţă şi se notează elevii activi la oră şi se precizează că ora 

viitoare toată clasa va fi evaluată prin test secvenţial -    3’. 

 

 

Schemă recapitulativă 

ATMOSFERA 

 

Caractere generale 

-definiție: învelişul de aer al Terrei  

-formă: ca a Pământului, dar mult mai bombată la Ecuator şi mai turtită la Poli 

-alcătuire: azot-78% 

                  oxigen-21% 

                  dioxid de carbon-0,03% 

                  alte gaze: ozon, heliu, neon, etc 

-structura (straturile) atmosferei: 

                troposfera    -concentrează peste 90 % din masa atmosferei 

                 (0-12km)     -trăiesc oameni şi vieţuitoare 

                                    -aici au loc toate manifestările elementelor climatice      

                                    -temperatura scade cu cca. 6
0
C la 1000 

                stratosfera    -mai rarefiată 

                (12-50km)    -stratul de ozon -reţine radiaţiile ultraviolete; 

                                         (20-40km.)    - menţine viaţa pe Terra;  

- se subţiază sub acţiunea poluanţilor industriali; 
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              mezosfera    -scădere a temperaturii 

              (50-80km)   

              termosfera    -temp. creşte cu altitudinea  

              (80-700km)   -prezintă straturi ionizate care reflectă undele radio 

                                   -aici se formează aurorele polare  

              heterosfera –face trecerea spre spaţiul cosmic 

              magnetosfera –câmpul magnetic de la exteriorul atmosferei  

-masa de aer: o parte a atmosferei cu caracteristici oarecum omogene 

-presiunea atmosferică: apăsarea atmosferei asupra scoarţei terestre (kg/cm
2
) 

                                       diferă de la Ecuator spre cei doi Poli 

-temperatura aerului : variază pe glob datorită formei rotunde a Pământului 

                                     scade de la Ecuator spre zonele polare 

-circulaţia maselor de aer: uniformizarea presiunii şi temperaturii pe glob 

                                            formează vânturile permanente 

Factorii genetici ai climei 

- clima: starea mijlocie a atmosferei considerată pe o suprafaţă întinsă şi pe o perioada 

             lungă de ani; 

-vremea: starea atmosferei la un moment dat şi într-un anumit loc; 

-factorii genetici: factorii care determină şi influenţează clima; 

    a) factori radiativi: constanta solară 

                                   bilanţul radiativ 

                                   radiaţia globală 

  b) factorii dinamici:                   

(circulaţia maselor de aer) 

- formarea vânturilor permanente 

- alizeele: de la latitudini medii spre Ecuator 

               direcţie NE-SV în Emisfera Nordică 

               deficit de umiditate        

- vânturile de Vest:  40
0
-60

0
lat  

                                direcţie SV-NE (chiar V-E) 

                                aduc precipitaţii 

- vânturile polare: de la poli spre cercurile polare   

                             răcesc regiunile înconjurătoare 

- mişcarea convergentă: la Ecuator 

                                       precipitaţii bogate 

- musonii: în sudul Asiei 

                vara bat dinspre ocean- aduc precipitaţii bogate 

                iarna bat dinspre continent- aduc secetă  

   c) factorii fizico-geografici: relieful 

                                               extinderea continentelor 

                                               curenţii oceanici 

                                               lacurile 

                                               extinderea gheţarilor, etc 

      C. Elementele meteorologice specifice 
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a)temperatura aerului  

-oscilează pe glob: 25
0
C la tropice şi –20

0
-30

0
C la poli 

-zonele termice: caldă: peste 20
0
c în zona intertropicală 

                          temperată: 20
0
C-0

0
C la latitudini medii 

                          rece: sub 0
0
C  intre cercurile polare şi cei doi poli 

b)precipitaţiile atmosferice 

-datorate circuitului apei în natură 

-cele mai multe precipitaţii: la Ecuator (peste2000mm/an) 

-maximul precipitaţiilor: la poalele Munților Himalaya (12000mm/an) 

-cele mai mici cantităţi de precipitații - în deşert 

c) vânturile 

- permanente 

- periodice: musonii, brizele marine şi montane etc 

- locale: foehnul, mistralul, bora, austrul, crivăţul etc. 

           D. Zonele de climă ale Terrei    

- zonele termice generează zonalitatea climei: clima caldă (zona intertropicală) 

                                                                           clima temperată (latitudini medii) 

                                                                           clima rece (zonele polare) 

ZONA CALDĂ  (echipa 1) 

Utilizând fişa de lucru alăturată completaţi caracteristicile elementelor climatice 

specifice zonei calde. Pe harta mută a lumii, identificaţi: prin haşuri zona caldă, prin săgeți 

direcția generală a vânturilor specifice zonei calde și completaţi valorile paralelelor ce 

încadrează zona caldă 

                             

                                                                                

 

 

 

 Clima ecuatorială  

                       Temperaturi:  

                        Precipitaţii 

                        Vânturi: 
 Clima subecuatorială 

                        Temperaturi:  

                        Precipitaţii 

                        Vânturi: 
 Clima tropicală umedă (musonică) 

                        Temperaturi:  

                         Precipitaţii 

                         Vânturi: 
 Clima tropicală uscată (deşertică) 

                         Temperaturi:  

                          Precipitaţii 

                          Vânturi: 
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ZONA TEMPERATĂ  (echipa 2) 

Utilizând fişa de lucru alăturată completaţi caracteristicile elementelor climatice 

specifice zonei temperate. Pe harta mută a lumii identificaţi: prin haşuri zona temperate, prin 

săgeți direcția generală a vânturilor specifice zonei temperate și completaţi valorile 

paralelelor ce încadrează zona temperată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clima subtropicală (mediteraneeană) 

Temperaturi: 

Precipitaţii 

Vânturi: 
 Clima temperat oceanică 

Temperaturi: 

Precipitaţii 

Vânturi: 
 Clima temperat continentală 

Temperaturi: 

Precipitaţii 

Vânturi: 
 Clima temperat continentală aridă (deşert temperat) 

Temperaturi: 

Precipitaţii: 

             

 

 

 

 

             Vânturi: 
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Zona rece  (echipa 3) 

Utilizând fişa de lucru alăturată completaţi caracteristicile elementelor climatice 

specifice zonei reci. Pe harta mută a lumii, identificaţi: prin haşuri zona rece, prin săgeți 

direcția generală a vânturilor specifice zonei reci și completaţi valorile paralelelor ce 

încadrează zona rece. 

 

 

 

 

AZONAL – climat montan  (echipa 4) 

Utilizând fişa de lucru alăturată completați cu: denumiri ale unităților montane aflate 

pe harta de mai jos și cu caracteristici ale elementelor climatice specifice climatului azonal 

(montan). 

                  

 

 Climat azonal (altitudinal)  
      

                     Temperaturi:  

                      

                      Precipitaţii 

                       

                      Vânturi: 

 

                       Regiuni montane:                    

 Clima subpolară 

                     Temperaturi:  

                     Precipitaţii 

                     Vânturi: 
 Clima polară 

                     Temperaturi:  

                     Precipitaţii 

                     Vânturi: 
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Pe urmele lui Amfilohie Hotiniul, la Zagavia /  On the Footsteps of 

Amfilohie Hotiniul at Zagavia - Iaşi 

 

Paraschiv Viorel
33

, Teșu Maria
34

 

 

Rezumat.  Am poposit la Zagavia pe urmele autorului primului manual de geografie scris în 

limba română,  Amfilohie Hotiniul. Ne-am dorit o evocare a locurilor unde a trăit și a scris unul dintre 

cei mai erudiți călugări din Țara Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, un pedagog 

desăvârșit pentru vremea lui. 

Cuvinte-cheie: geografie, manual, călugăr, evoluție rurală 

 

Abstract. I stopped at Zagavia on the footsteps on the author who wrote the first Romanian 

geography handbook, Amfilohie Hotiniul. We wanted to recall the places where one of the most 

erudite monks in the Land of Moldavia lived and wrote in the second during the half of the eighteenth 

century, a perfect teacher for his time. 

Keywords: geography, handbook, monk, rural development 

 

 

 

Satul Zagavia este situat pe versantul drept al Bahluiului superior, aval de barajul 

lacului Pârcovaci, la doar 1 km de orașul Hârlău. Administrativ satul face parte din comuna 

Scobinți, Județul Iași. Numele acestuia provine dintr-un antroponim (călugărul Zagavei
35

) și 

este rezultatul evoluției spațio-temporale a locuirii din jurul schitului omonim, pe terenurile 

lucrate de clăcași sau zilieri sedentarizați
36

.  

Schitul este atestat documentar la 1624, iar satul la 1632
37

. Satul a evoluat teritorial, 

mai ales după mutarea schitului la Coșula în județul Botoșani, după secularizarea averilor 

mănăstirești la 1860, când s-a extins spațial în lungul vechiului drum domnesc care tăia 

glacisurile de versant și terasele râurilor locale ce venea dinspre Cotnari - Zlodica - Scobinți 

spre curtea domnească de la Hârlău, fiind poziționat la un vad bun de moară pe Bahlui. 

Mănăstirea ridicată din lemn la 1624 a fost refăcută la 1830 din zid de piatră exploatată local 

                                                           
33

 Profesor dr.  la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, str. Milcov, nr. 11 - cod 700580, Telefon 

0232- 245778, e-mail: vio_scout@yahoo.com 
34

 Profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, str. Milcov, nr. 11 - cod 700580,  Telefon 0232- 

245778 
35

 ”Călugărul Zagavei, întemeiază într-o poiană din codrii de peste râul Bahlui, pe deal, în dreptul curții 

domnești de la Hârlău, la marginea târgului (târgul se întindea pe dealul de sud de curtea domnească cam 1000 

m.) un schit,  pe https://harlau625.wordpress.com/2015/07/27/o-taina-ascunsa-de-tainitele-bisericii-fostei-

manastiri-din-zagavia/ 
36

  La 1803 era un sat mic, cu câteva case în vecinătatea schitului Zagavia, era parte a moșiei schitului lui 

Zagaveu. Avea 18 liudi, în Condica Liuzilor la 1803 conform https://harlau625.wordpress.com/tag/manastirea-

zagavia/ 
37

 Al. Obreja, 1979: 254 

https://harlau625.wordpress.com/2015/07/27/o-taina-ascunsa-de-tainitele-bisericii-fostei-manastiri-din-zagavia/
https://harlau625.wordpress.com/2015/07/27/o-taina-ascunsa-de-tainitele-bisericii-fostei-manastiri-din-zagavia/


106 

 

de către protosinghelul Veniamin, pe toată cheltuiala sa (fig. 1, pisania aflată în dreapta 

intrării în biserică).  

 

 
Figura 1. Pisania 

 

 

Biserica fostei mănăstiri refăcută la 1830 mai există și acum fiind biserică de mir –

parohie rurală-, cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului”. De-a lungul timpului mănăstirea a 

primit multe danii de la domni din pământurile Curții domnești de la Hârlău, dar și de la 

credincioși, cum este dania din martie 1624 a lui Gavril Budu din Hârlău care donează o 

poiană la Pârcovaci…
38

. În 1673 schitul primește din Domeniul domnului Moldovei, Ștefan 

Petriceicu, 20 fălci de pământuri, 12 fălci fânețuri precum și vad de moară pe Bahlui
39

. 

Biserica actuală este înscrisă în patrimonial național al Ministerului Culturii, fiind 

trecută în evidență la nr. 51538 IS - II- m - 04271.  

Am ajuns la Zagavia în căutarea mormântul lui Amfilohie Hotiniul autorul primului 

manual de geografie scris în limba română cu caractere chirilice. Nu am găsit nicio inscripție 

către mormânt și am întrebat în biserică o localnică. Am mers după indicație și imediat în 

spatele ușii vechi a intrării de odinioară
40

 am găsit un mormânt neinscripționat peste care 

zăcea o bucată de mușama…Tristă istorie are poporul nostru! 

 

                                                           
38

 Aceasta mânăstire este cunoscută în Moldova ca având o prima școala primară, doi din elevii acestei școli 

sunt găsiți ca fiind înmatriculați în evidența din anii 1429 si 1490 a Universității poloneze din Cracovia.  
39

 Todiraș, Dan Alex., (1994), Orașul Hârlău - ghid turistic. Editura AD Todiraș, Iași 
40

 bisericii i s-a mai adăugat un pronaos mai nou, cu o altă ușă de acces 
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Foto nr. 1. Biserica fostei mănăstiri Zagavia (august 2017) 

Viața și opera pedagogică a călugărului și episcopului Amfilohie, de la Zagavia  

S-a născut în anul 1730 și a trăit cca 70 de ani. A fost călugărit la Secu-Neamț, a 

studiat la Academia duhovnicească din Kiev după care a efectuat călătorii de studii ca bursier 

în matematică la Roma (în 1772), prilej cu care intră în contact cu manualele școlare care se 

predau acolo. După studiile la Roma devine profesor de matematică la Huși. 

Inspirat de lucrările citite la Roma traduce și scrie următoarele lucrări didactice care 

vor tipărite la Iași, în 1795: 

- De obște geografiei, este prima 

lucrare didactică geografică în 

limba română, scrisă cu 

caractere chirilice. Manualul 

său este o prelucrare după 

Geografia universală a 

călugărului iezuit Claude 

Buffier, în care adaptează 

conținuturile traduse cu 

exemple din istoria și geografia 

Moldovei. La Iași sunt două 

exemplare ale acestui manual, 

unul la Biblioteca Centrală 

Universitară ”Mihai Eminescu” 

și unul la Facultatea de 

Geografie și Geologie
41

; 

- Elemente aritmetice arătate 

firești în care sunt introduce 

noțiuni noi de geometrie 

                                                           
41

 Volumul a fost scanat la îndemnul profesorului Ioan Donisă și are 241 pag. În format electronic dețin un 

exemplar 



108 

 

inclusiv sunt menționate unitățile de măsură folosite în Moldova, după Elementi 

aritmetici scrisă de Alessandro Conti și inspirată din Alamanacco perpetuo al lui 

Rutilo Benicasa și din cartea lui Beltrano. Se pare că prima ediție ar fi apărut în 

1784, dar nu s-a mai păstrat până azi. Lucrarea a fost larg utilizată până psre 

mijlocul secolul al XIX-lea. Un singur exemplar al acestei lucrări se mai păstrează 

la Academia Română – Filiala Iași; 

- Gramatica fizicii este o lucrare de ștințe ale naturii care nu a fost tipărită, 

rămânând în manuscris. Aici sunt introduce descoperirile lui Newton (legile 

mecanicii clasice). Un manuscris se află în colecția Academiei Române – Filiala 

Iași; 

- Gramatica teologhicească, după Catehismul Mitropolitului Platon Levsin al 

Moscovei, este o lucrare despre învățământul teologic din Moldova și dedicată 

preoților și tuturor de obște pravoslavnici creștini. Lucrarea a fost folosită și de 

Academia Teologică de la Kiev. 

Între 1767-1780 călugărul Amfilohie a fost numit episcopul Hotinului de către 

Mitropolia Proilaviei, care ținea canonic de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopole. A 

îndeplinit această funcție până la anexarea Bucovinei de Nord de către Imperiul Austro-

Ungar, când scaunul arhieresc este desființat. Se retrage la Schitul Zagavia unde se dedică 

total activităților didactice, pedagogice, culturale și arhierești, până la moarte. S-a mutat la 

cele veșnice în anul 1800, fiind înmormântat în partea dreaptă a absidei altarului
42

, după care 

a fost strămutat în incinta sfântului lăcaș, pe partea stângă a naosului, lângă vechea intrare în 

biserică. 

Concluzii.  Amfilohie a fost pentru acele vremuri tulburi un ales al neamului de înaltă 

cultură, cunoscător a câtorva limbi străine de circulație și autor de carte didactică îndrăzneață 

(multe traduse). Pentru noi, geografii, scrierile sale sunt de căpătâi, Amfilohie Hotiniul fiind 

primul român care scrie ”geografic” și care atestă cunoștințele geografice cu peste 150 de ani 

mai devreme decât apariția învățământului sistematic și științific. Chiar dacă peste Prut sunt 

indivizi care se revendică de la limba moldovenească promovată la vremea lui de Amfilohie 

                                                           
42

 In anii ’30 ai secolului trecut s-au făcut săpături în terenul din preajma fostului schit și în biserică, ocazie cu 

care a fost găsit mormântul fostului episcop de Hotin, Amfilohie. Cităm din lucrarea arhiereu doctor Veniamin 

Pocitan, p. 48-49. Cercetându-se cu atenție interiorul bisericii schitului Zagavia, am dat peste o nișă 

semicirculară în peretele bisericii, în partea de nord a nartexului, în care se găsește o lespede mormântală 

întreagă, lucrată din piatră obișnuită, de 1,10 x  0.56 metri, având o inscripție, destul de bine păstrată și alăturea 

de dânsa o altă lespede, având doar antetul unei inscripții. Amândouă lespezile sunt în așa fel așezate, încât fac 

impresia unei singure bucăți. Sub lespedea întreagă simplă, se găsește înmormântat, cum arată inscripția 

arhimadritul Iustin. Iată ce scrie pe piatră: „Sub această piatră cioplită se odihnește mutatul trup al 

arhimadritului Iustin, care a fost 24 de ani protosinghel deplin Schiturilor Zagavia și Zbierenilor, încât sporind și 

moșia Prăjeni, precum și toate vederate  prin numitul câștigate, vii și livezi înmulțite, cum tuturor sunt știute. In 

sfârșit aici s-au odihnit, de urmași să fie pomenit. 1820, februarie 15”. Sub cealaltă bucată de lespede se 

odihnește episcopul Amfilohie. Piatra de mormânt este împodobită cu înscrustații florale și vrejuri, în dreapta 

este un cap de mort și în stânga cârja arhierească, iar deasupra mitra episcopală. Textul de pe piatră are 

înscripționat următoarele cuvinte: „Moartea biruiește pre coroană, pre mitră, și pre toate ale omului”. 

Pe un alt fragment de piatră, se putea citi textul: “…ilofie, m-am numit,  …hirotonisit….” 
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Hotiniul pentru români el va rămâne un etalon al promovării științei și culturii noastre 

naționale. 
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Eseuri - oarecum geografice și psihopedagogice / 

Essays - Geographic and Psycho-pedagogical to some Extent 

 

 

Măcieș Doina-Lămîița
43

 

 
 

Rezumat: Așa cum deja am precizat la început aceste articole sunt eseuri. Nu neapărat cele 

mai extraordinare dar care reflectă un punct de vedere personal. Am vorbit despre comunicare care, 

cred eu, reprezintă baza profesiunii de dascăl, despre cum ne realizăm ceea ce ne-am propus în 

anumite limite de timp și, despre toleranță, care este tot o bază a relațiilor interumane, de calitate. 

Cuvinte-cheie: gânduri, experiență, psihopedagogie 

 

Abstract: As already mentioned at the beginning, these articles are essays, not necessarily the 

most extraordinary ones but reflecting a personal point of view. We talked about communication 

which, I believe, is the foundation of teaching, about how we achieve what we pursued within certain 

time limits, as well as about tolerance, which is also the ground of high-quality interpersonal 

relationships. 

Keywords: considerations, experience, psycho-pedagogy 

 

 

         De multe ori, atunci când încercăm să scriem ceva, nu ne reușește decât un eseu, 

adică o încercare. Nu sunt neapărat de proastă calitate ci, de cele mai multe ori, sunt 

foarte scurte. Așa cum este cazul cu lucrările de mai jos.  

A. DESPRE COMUNICARE 

1. Consecinţele lipsei feedback-ului dintre profesor şi elev în activitatea instructiv-

educativă 

Comunicarea este foarte importantă în orice domeniu de activitate: în diverse instituţii 

între manager şi colaboratori, în medicină între doctor şi pacient, la magazin între vânzător 

şi cumpărător, la biserică  între preot şi cel ce se confesează şi exemplele pot continua, dar 

poate cea mai sensibilă şi cea mai importantă formă de comunicare există între cadrul 

didactic şi elev.  

De ce este atât de importantă? Pentru că, de fapt, întregul proces instructiv-educativ se 

bazează pe comunicare. Comunicăm atunci când transmitem noi cunoştinţe de specialitate, 

comunicăm atunci când facem verificarea acestor cunoştinţe, comunicăm atunci când 

facem educaţie nu numai instrucţie. 

Am putea spune că se petrece o comuniune atunci când comunicarea este eficientă, 

când cei doi sau mai mulţi parteneri de discuţii se fac auziţi şi înţeleşi. În cadrul procesului 
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instructiv-educativ comunicarea înseamnă realizarea feedback-ului. Dar ce te faci când acest 

feedback nu se realizează? Pentru că, trebuie să recunoaştem, se întâmplă, şi chiar destul de 

des, să nu se realizeze.  

De ce se întâmplă acest lucru? Din diverse motive: profesorul vorbeşte şi scrie prea 

mult şi elevul ajunge la un fel de saturaţie a informaţiilor pe care nu le mai poate acumula şi 

de multe ori nu le poate pricepe; nivelul transmiterii informaţiilor este prea elevat sau prea 

plafonat în definiţii şi denumiri de bază; profesorul spune prea multe lucruri deosebite, 

interesante şi atunci intervine acea stare de saţietate, ca atunci când consumi prea multe 

alimente plăcute odată şi ţi se face rău; pe de altă parte elevul este neatent pentru că oricum 

ceea ce ştii tu nu-i produce nici o emoţie, este prea mult, este aglomerat de prea multe lecţii 

pe care le are de învăţat sau teme de efectuat, este pasionat numai de un obiect anume, mai 

intervine şi familia care nu concordă de cele mai multe ori în dorinţe cu ceea ce vrea elevul 

sau cu ceea ce oferă şcoala etc, etc. 

În felul acesta apare blocajul în comunicare şi deci nu se mai realizează colaborarea 

profesor-elev, căci de fapt ce este feedback-ul dacă nu o colaborare fructuoasă pentru toţi 

partenerii care comunică: profesorul comunică ceva, elevul trebuie să recepteze şi la rândul 

lui să comunice acel ceva, sau un sinonim al acelui ceva, dar să se şi îmbogăţească spiritual 

cu noi cunoştinţe, atitudini, precepte, noţiuni de morală şi să-i dea posibilitatea să le poată 

folosi în diverse situaţii, ca suport pentru noi cunoştinţe sau ca noţiuni de bază în învăţarea sa 

continuă sau în comportamentul său de zi cu zi.  

Rezolvarea acestor situaţii comportă o muncă susţinută din partea tuturor partenerilor 

din comunicare, şi dorinţă de schimbare în mai bine, care este cel mai dificil de realizat. 

2. Structura comunicării umane pornind de la descrierea unei situații de 

comunicare didactică 

           Este foarte simplu să concepi un text despre structura comunicării,   pornind de la 

termeni și fraze extrase din lucrări de specialitate dar, cred că, mai degrabă ar trebui să relatez  

întâmplări trăite de mine personal sau, pentru că este destul de greu să vorbești despre 

propriile experiențe și, pe de altă parte, este dificil să selectezi o singură întâmplare din zecile 

de întâmplări ale unei vieți închinate școlii, am să încerc să inventez. 

         Este ora 8.  Am oră la clasa a V-a. Este o clasă mediocră. Chiar așa, reușesc să îi fac să 

înțeleagă ceea ce vreau să le comunic. Îmi sunt dragi. Unii dintre ei au părinți plecați în 

străinătate, alții sunt elevi cu cerințe educative speciale, o autistă, o elevă care are un pic de 

retard mintal, un hiperactiv, un repetent...O singură elevă este de un nivel intelectual ridicat, 

parcă este un pui de cuc rătăcit printre alte păsări. Dar îmi sunt dragi deoarece au acea 

naivitate care se potrivește așa de bine copilului de clasa a V-a. Și-o vor pierde, cu siguranță 

dar, pentru moment este plăcut să stai de vorbă cu ei, să-i vezi așa de interesați și de curioși. 

Pentru ei, dacă știi să ți-i apropii, ești mai mult decât un profesor, ești (nu, nu un părinte), ești 

un prieten mai mare, care îi poate ajuta când au nevoie. Și ei au nevoie mereu. 

           Bun. Pentru o lecție la această clasă voi realiza o comunicare complexă. Îmi voi folosi 

și cunoștințele de specialitate, și pe cele din domenii diverse (ce bine că mi-a plăcut să citesc 

și astfel să știu foarte multe lucruri din domenii diverse), și sufletul și inima dar, voi realiza și 

un mic spectacol care va dura 50 de minute. 
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           Voi încerca să fiu permanent plină de solicitudine pentru fiecare elev, îi voi controla, îi 

voi susține când vor răspunde corect și îi voi corecta cu blândețe, voi fi mereu printre ei, voi 

fi surâzătoare. Deci comunicare verbală, nonverbală, paraverbală. 

           Să nu credeți că este ușor. După o anumită vârstă, a noastră personală, sau de la 

catedră, îți este cu mult mai greu să te comporți așa cum am spus mai sus. Dar poți încerca, te 

poți strădui. 

          Hai să vedem și altă situație. Este ora 13. Am oră de geografie la clasa a V-a, alta decât 

cea de dinainte. Clasa este de nivel mediu spre bun. Copii bunișori la învățătură, care au mai 

multe posibilități materiale (se vede din îmbrăcăminte și din rechizite), mai puține probleme, 

sunt mai ușor de remediat sau de ținut în frâu. Și aici voi face o comunicare complexă, dar 

sprijinul dat de elevi este mult mai mare. Comportamentul meu nu se schimbă, comparativ cu 

cealaltă clasă de-a V-a și totuși se pot remarca diferențe. Momente mai dese de sobrietate, 

răspunsuri la nivel mai înalt, un pic mai multă severitate în ceea ce privește notarea, cerințe 

ceva mai mari. 

        Și totuși și aici văd acea naivitate, încredere în persoana matură care se află în fața lor, 

curiozitatea în fața atâtor curiozități geografice, poate chiar docilitatea în a realiza cerințe mai 

complexe și mai numeroase (obișnuință de la învățător). 

        Contează foarte mult personalitatea celui de la catedră. Contează carisma. Este minunat 

să intri în clasă și elevii să fie electrizați în primul rând de prezența ta, apoi de cunoștințele 

tale de specialitate și nu numai; să fie, nu atenți ci, transportați de ceea ce le spui tu, să facă 

ceea ce li se cere. 

         În realitate se întâmplă cu totul altfel. Să nu uităm că timpurile s-au schimbat. Elevii nu 

mai apreciază cunoștințele tale de specialitate, se plictisesc foarte repede, sunt preocupați de 

cu totul alte lucruri decât cele cunoscute de tine la vârsta lor, au prea multe tentații, au chiar 

mai multe probleme materiale, sociale, de sănătate decât cele pe care le aveam noi la vârsta 

lor. Timpul pentru ei se măsoară între prima și ultima oră (corvoada), pauzele și restul 

timpului când se pot juca și distra pe săturate. 

         Dar, așa cum spuneam mai înainte, poți comunica, și destul de eficient, chiar și în aceste 

condiții, și mai ales cu elevii mici de clasa a V-a. 

 

B. DESPRE MANAGEMENTUL TIMPULUI ȘCOLAR 

Dimensiunea temporală din perspectiva predării disciplinei geografie.  

Am ales săptămâna în care se dă teza la geografie, din primul semestru. Este o 

săptămână foarte aglomerată. Mă agit. Elevii sunt stresaţi, au dat deja două teze, la limba 

română şi la matematică. Unii se bucură, au note bune şi foarte bune, alţii sunt trişti, notele 

lor sunt mici. Mă influenţează şi pe mine. Trebuie să-mi urmez programul stabilit. Fiecare zi 

a săptămânii îşi are orarul său. Totul este planificat pe ore, pe clase. Timpul curge normal 

pentru mine în aceste momente. Ascult şi verific lecţiile predate. În schimb, tempo-ul este 

diferit în funcţie de vârsta elevilor şi de nivelul clasei.La clasele a V-a materia este foarte 

stufoasă, elevii au mult de acumulat dar se poate asimila uşor dacă voi folosi metode 

diversificate. Şi, de obicei, reuşesc să fac acest lucru şi elevii se miră că ora a şi luat sfârşit. 

Îmi place să predau celor mici, de clasa aV-a şi, mă minunez şi eu că au şi trecut cele 50 de 

minute ale orei. Oare nu au sunat elevii de serviciu ai şcolii prea devreme?  Revin. Fiind 

aproape de vacanţa de Crăciun voi transforma orele în activităţi pline de curiozităţi.  
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La fel voi proceda la clasele a VI-a şi a VII-a, unde se studiază continentele globului. 

Sper să-mi ajungă timpul pentru a le prezenta tot ce mi-am propus. 

Altfel se petrec lucrurile la clasa a VIII-a. Voi face recapitulare, aşa cum prevede 

programa, dar şi ore de pregătire suplimentară pentru aprofundarea materiei. De fapt noi ne 

pregătim de mai multă vreme, doar nu îngrăşăm porcul înainte de Crăciun, vreau numai să 

fixez anumite chestiuni. Este ultima verificare înainte de teza de la geografie din semestrul I. 

De ce să nu recunoaştem că, şi mie şi elevilor mei, ne-ar mai fi fost necesar ceva timp, dar… 

Dar eu? Cum îmi voi organiza timpul pentru a rezolva toate problemele? 

Luni, marţi şi miercuri încep programul la ora 8 deci, mă voi trezi foarte devreme. 

Acestea sunt zile lungi care, parcă au mai multe ore decât celelalte zile ale săptămânii. Joi şi 

vineri am ore ceva mai târziu, chiar ultimele ore, deci timpul mi se pare că se scurge altfel, că 

este mai îngăduitor cu mine cel puţin în rezolvarea problemelor personale. 

Săptămâna, chiar dacă este dinainte de vacanţă, este destul de plină de muncă: să fac 

nişte integrame geografice pentru clase, să selectez nişte curiozităţi despre ţări şi continente, 

să-mi urmăresc obiectivele propuse pentru toate clasele. 

Dar, cel mai important lucru va fi ziua cu teza de  la geografie. Mi se pare că nu mai 

trece odată timpul, vreau să văd ce au făcut elevii mei. Va trebui să corectez tezele, sunt 

curioasă dar şi puţin exaltată. O zi plină. Timpul este ca un elastic; când prea strâns, apoi 

relaxat, poate prea relaxat în orele de aşteptare, strâns în timpul corectării.  

Am terminat, sunt mulţumită, m-am încadrat în timp, voi ajunge chiar la o oră 

rezonabilă acasă. 

Restul săptămânii este aproape anost, doar fac lucruri pe care le fac mereu, cu mici 

diversiuni: rezolv diverse documente şcolare, corectez nişte teste, verific nişte caiete, particip 

la o şedinţă, apoi la o serbare, este doar săptămâna dinainte de vacanţă. Pare un program 

încărcat, aşa şi este dar, acum după ce a trecut nu mai pare aşa. 

Pe lângă acestea, orele petrecute acasă par automatisme, deşi încerc să nu fie aşa: 

masă, somn, şi mai ales momentele plăcute, care chiar dacă nu îmi lungesc timpul măcar mi-l 

înfrumuseţează, lectură, muzică clasică, film, poate şi puţin calculator. Dar mai ales visez la 

vacanţă, la sărbători, şi pentru acest lucru nu mai contează dimensiunea temporală. 

 

C. DESPRE TOLERANȚĂ 

Sunt român dar mă tratez 

          Cred că vă aduceți aminte de titlul unui cunoscut film pe care l-am parafrazat în 

titlu.Vă întrebați, probabil, ce legătură poate fi între acesta și toleranță. Am să încerc să vă 

explic. 

           Faptul că sunt de naționalitate română este clar, poate fi verificat și din buletin; o spun 

cu mândrie și o simt și din punct de vedere moral și spiritual. De aici însă, se poate ajunge la 

concluzia că dacă mă laud prea tare cu acest lucru, ignor alte nații, că le subestimez, că sunt 

șovină și deci lipsită de toleranță. Bineînțeles că toleranța, sau reversul ei se poate aplica în 

mai multe direcții (rasă, religie, sex, orientare politică, etc.) dar eu vreau să vorbesc doar de 

cea etnică, ca un bun ptofesor de geografie ce mă aflu. 

Încerc din răsputeri să le insuflu elevilor acest spirit de toleranţă prezentându-le rasele 

omeneşti, populaţiile lumii şi mai ales naţionalităţile conlocuitoare fără a neglija sau a fi prea 

părtinitoare cu vreuna dintre ele.  
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Dar ce te faci când elevul tău vine la şcoală cu păreri preconcepute. Uneori de acest 

lucru sunt vinovaţi părinţii. Pe de altă parte această situaţie este perpetuată şi de ceea ce se 

întâmplă în ţară şi în Europa, ca să nu mai spun mai departe în lume. 

Şi totuşi, ce altă ţară este mai atotcuprinzătoare şi mai tolerantă ca a noastră? Mâncăm 

gulaş unguresc şi ne place, lucrăm în Spania, vorbim mai bine limba italiană sau engleza, ne 

îmbrăcăm franţuzeşte, ne facem concediile în Grecia, Turcia şi Bulgaria, ne plac dansurile 

ţigăneşti, folosim euro, etc… 

Dacă mai încercăm să ne manifestăm dragostea de limbă, artă, cultură, spiritualitate 

pur românească devenim brusc şovini, deci intoleranţi faţă de ceilalţi. 

A fi tolerant, în anumite contexte, poate fi doar o simplă negare a unor anumite 

adevăruri care la un moment dat să se transforme în situaţii grave (exemplele  sunt multiple, 

să ne reamintim doar atentatele care au avut loc în Europa). 

Una este să ştii şi alta să înţelegi. De aceea cred că este necesară o muncă susţinută cu 

copiii de diferite vârste, începând cu preşcolarii şi terminând cu studenţii pentru înţelegerea 

profundă a faptului că oamenii sunt diferiţi, că nu putem să fim toţi la fel, că trebuie să ne 

acceptăm aşa cum suntem, că trebuie să ne scoatem în evidenţă calităţile specifice şi chiar să 

ne placă acest lucru, deci într-un cuvânt să fim toleranţi. 

Să fiu bine înţeleasă, m-am referit la diversitate etnică nu la altceva. 

Revenind la titlu: sunt mândră că am naţionalitatea română, oriunde m-aş afla dar, nu 

diminuez calităţile nici unei alte naţii din ţară sau străinătate. În contextul universalităţii 

europene încerc să folosesc cât mai mult din ceea ce este bun şi frumos din fiecare cultură şi 

spiritualitate, încerc deci să fiu tolerantă. 
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IV. 

     RADIOGRAFIA EDUCAȚIEI ROMÂNEȘTI 

Analize, aniversări, proiecte și programe 
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Raportul  Filialei  Iași  a  S.G.R. pentru perioada 2013-2017 prezentat  în 

Adunarea generală din  data 10 octombrie 2017 / The Activity Report of 

The Romanian Geographical Society – Iași Branch, 2013-2017 

 

Rusu Eugen
44

, Paraschiv Viorel
45

 

 

Filiala noastră și-a desfășurat activitatea în perioada 2013-2017 ca persoană juridică 

legal constituită și recunoscută,  ca  structură asociativă non-profit de interes județean, 

înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Iași, nr. 

60/A/13.05.2014 – secțiunea I, Asociații. Filiala Iași a S.G.R. cuprinde membri geografi și 

simpatizanți din învățământul preuniversitar, universitar, din cercetarea științifică și din 

mediul privat.  

S.G.R. Iași a devenit în mandatul nostru, 2013-2017, un organism viu din toate 

punctele de vedere: acțional, principial, funcțional și legal. Pe durata  celor  4 ani raportăm 

următoarele realizări: 

- intrarea în legalitate juridică, imagine și marketing funcțional la nivel local, național, 

internațional; 

- implicarea în strângerea relațiilor cu Republica Moldova și Bucovina de Nord (Ucraina), 

parteneriate cu direcțiile de învățământ, cum sunt: IȘE Chișinău, universități (Tiraspol, 

Cahul), schimburi, donații de carte (IȘE, biblioteca Univ. Tiraspol) etc; 

- revista proprie ”Repere geografice” cu apariții bianuale de 3 ani (cca 400 pag./ an), cu o 

redacție  eficientă și voluntară; 

-  transparență public prin publicarea anuală a raportului de activitate pe grupul specializat și 

în revista proprie; 

- participarea la activitățile organizate central (conferințe anuale, alte evenimente  cum ar fi 

acordarea unor diplome și distincții – Casa Regală, Președinție  ș.a.) 

- partener organizare Simpozionul internațional PESD - UAIC Fac. de Geografie-Geologie 

Dep. de Geografie de 3 ani și promovarea unei secțiuni de ”Didactica geografiei mediului”, în 

cadrul acestuia; 

- Editarea volumului omagial ”Ion Bojoi” (2016); 

- Partener concursuri școlare geografice  locale (”Gr. Cobâlcescu”), prin activități de 

promovare, organizare de expoziții de carte, a manifestărilor și evocărilor, premierea elevilor; 

- Donații de carte către biblioteci publice (CCD Iași, Vaslui, Focșani, licee din județele 

Botoșani, Neamț, Iași, filiala S.G.R. Bârlad ș.a.) 

- parteneriate funcționale deosebite la nivel local, național și internațional; 

- Imagine și mass-media mulțumitoare ș.m.a. 
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1. Activitatea științifică – participări la simpozioane, conferințe, work-shop-uri 

Participări constante la manifestările științifice academice și din mediul preuniveristar 

organizate la Iași, în care filiala noastră a fost co-organizator sau invitat: 

- Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, Universitatea ”Al. 

I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie - Geologie, Departamentul de Geografie - 

colectivul de mediu, coordonat de prof. univ. dr. Liviu Apostol. Aplicațiile practice ale 

simpozionului au fost organizate  în Republica Moldova (Soroca - Chișinău), Ucraina 

(Cernăuți – Storojineț) și România (Ținutul Neamț), cu implicarea membrilor noștri. 

- Simpozionul internațional ”Factori și procese pedogenetice din zona temperată” 

organizat de Colectivul de cercetare din Academia Română - Filiala Iași și Universitatea ”Al. 

I. Cuza” – Facultatea de Geografie și Geologie (membru în comitetul de organizare prof. 

univ. dr. Eugen Rusu alături de alți cercetători ieșeni). 

Alte manifestări sub egida S.G.R. și a filialelor 

- Conferințele naționale ale  S.G.R.: Timișoara (2013), Tulcea (2014), Craiova (2015),  

Cluj Napoca  (2016) și București (2017), unde constant reprezentarea noastră a fost asigurată 

de prof. univ. dr. Eugen Rusu – vicepreședinte național, prof. Constantin Gheorghiță și prof. 

dr. Viorel Paraschiv. La diferite ediții au mai participat: Asaftei Marlena Păpușa, Fiscutean 

Dorin și Mihaela, Boamfă Ionel, Todiraș Alexandru Dan, alături de doctoranzi geografi. 

-  Simpozionul ”Ziua Pământului” de la  Adjud, 2013-2017, prof. univ. dr. Rusu 

Eugen, Apostol Liviu și Viorel Paraschiv, susținerea unor lucrări științifice în plen;  

- Simpozionul național al Filialei Neamț a S.G.R. (2013 - 2017) cu participarea 

profesorilor universitari Eugen Rusu, Ionel Muntele, Adrian Grozavu și a prof. dr. Viorel 

Paraschiv, care au prezentat lucrări în plen și pe secțiuni. 

- Participarea la Simpozionul internațional ”Mediul și dezvoltarea durabilă” (2014, 

2016) de la Universitatea din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, susținerea și publicarea 

lucrărilor  în volumul conferinței, prof. univ. dr. Liviu Apostol, Ionel Muntele, Adrian 

Grozavu și prof. dr. Paraschiv V.;  

- Simpozion SGR Bârlad (2014-2017), participări Covăsnianu Adrian ș.a.  

- Simpozionul ”Euroregiunea Prutul de Sus” (2013-2017) – SGR Botoșani, participări: 

Paraschiv Viorel, Albăstroiu Simona Elena, Papaghiuc Vasile ș.a. 

- Participarea la Lucrările simpozionului ”Dimitrie Cantemir” al Universității ”Al. I. 

Cuza” (2013-2017) – foarte numeroasă participarea ieșenilor; 

- Participarea la Zilele ”Simion Mehedinți” (2013-2017) de la Focșani – Soveja, prof. 

univ. dr. Apostol Liviu și Rusu Eugen, Paraschiv V.; 

- Participarea prof. dr. Viorel Paraschiv la Conferința internațională ”Tendințe actuale 

în predarea și învățarea geografiei” de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca –

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Geografie (2013 -  2016)- 

membru în comitetul științific al revistei.  

2. Activitatea publicistică 

- Revista ”Repere geografice” a apărut începând din 2014 bianual, cu două numere/an, 

la termenele stabilite în martie și septembrie-decembrie. Cu o problematică actuală și 

diversificată revista noastră este apreciată în mediul științific fiind promovată și în mediul on-

line; editor - coordonator Viorel  Paraschiv; redacția: Simona-Elena Albăstroiu, Anca Iuliana 

Șipoteanu, Dănuț Emil Ipate, Daniel Răduianu și Cristina Georgiana Voicu; 
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- Realizarea volumului omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi, realizat cu 

fonduri proprii și donații (221 pag, ISBN), editor Viorel Paraschiv; 

- Constant au fost trimise articole pentru publicarea în revista SGR ”Terra” de către 

cadrele didactice universitare, profesorii din preuniversitar și doctoranzi. Amintim 

contribuțiile următorilor: Larion Daniela, Boamfă Ionel, Grozavu Adrian, Iațu Cornel, Rusu 

Eugen, Paraschiv Viorel, Coman Dana ș.a. 

- Articole științifice, metodice și cronici de evenimente sau participări în proiecte 

interne și internaționale au fost publicate de membrii noștri în diverse alte reviste și periodice. 

3. Activitatea educativă din școli, licee, colegii și mediul universitar. Impact comunitar 

local și regional 

- S.G.R. Iași a fost implicată direct în organizarea Concursului județean ”Gr. 

Cobâlcescu”, (2015-2017) la Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. 

Mârzescu” din Iași prin premierea participanților, mediatizare și organizare evenimente 

– lansare de carte, invitați (comisia de organizare profesorii Gheorghiță Constantin și 

Amironesei Denisa), Festivitatea de premiere a elevilor olimpici ieșeni la geografie 

(sept. 2017)- Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași (prof. Lesenciuc Mihaela, 

Paraschiv V.); 

- Participarea la Cercul pedagogic nr. 5 Pașcani și la Zilele Liceului Economic ”N. Iorga” 

a conducerii filialei, alături de alți invitați (organizator prof. Mariana Botezatu); 

- Coorganizatori la dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu 

desfășurată la Filiala Iași a Academiei Române - 2016 (prof. Viorel Paraschiv) 

- Evenimentul social de Crăciun din comuna Țibana (2015) și Costuleni (2016): donații, 

premierea unor elevi cu rezultate școlare deosebite etc (prof. Paraschiv V., Balaban 

Marcel) 

4. Imagine – mass media 

- Promovarea activităților pe sit-ul www.geo-sgr.ro; unele mediatizate, altele…. 

- Funcționarea paginii de comunicare pe Facebook și a  grupurilor specializate: 

Publicații geografice, Manifestări științifice geografice, Revista Repere 

geografice și Documente SGR Iași; 

- Adresa de comunicare poștă electronică: sgriasi@yahoo.ro 

- Apariția recenziei despre revista ”Repere geografice” în reviste naționale și 

internaționale RREG –UBB Cluj Napoca (2015),  Geosib (2016); 

- Participarea la emisiuni radio-tv educative și de răspândirea științelor cu 

participarea membrilor filialei noastre la posturi locale tv și radio : Apostol Liviu, 

Paraschiv Viorel, Ipate Emil-Dănuț ș.a. 

- Impact în mass-media scrisă din județul Vrancea și națională (”Adevărul”) cu 

prilejul participării la evenimente științifice, în media locală cum ar fi dezbaterea 

asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu unde SGR Iași a fost 

coorganizatorul întâlnirii de la Filiala Iași a Academiei Române; 

- Încheierea unor protocoale de colaborare cu alte asociații profesionale, cum sunt 

cu ”Prorelis”, Institutul de Științe ale Educației Chișinău și cu Direcția de 

învățământ raională Briceni din Republica Moldova. 

5. Financiar  

- Contul bancar RO19BRDE240SV55128562400 – BRD-GSG Iași 

http://www.geo-sgr.ro/
mailto:sgriasi@yahoo.ro
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- Managementul financiar după cum urmează: 

- Colectarea cotizațiilor este o deficitară; 

- Cheltuieli curente: imagine și publicații (volum omagial Ion Bojoi și revista 

proprie - doar parțial). Amintim că revista nu se poate autofinanța fiind oferită 

gratuit ca formă de protocol și de imagine a filialei. 

- Susținerea financiară a S.G.R. București cu donația 2% din partea cadrelor 

didactice universitare de la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie 

și Geologie - Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. 

- Notă: Participarea membrilor echipei de conducere la evenimentele geografice s-a 

făcut pe baza resurselor proprii și nu s-a făcut nici un decont la SGR Iași. 

6. Alte activități ale membrilor: cercurile pedagogice din preuniversitar, aplicații 

practice de teren, excursii 

- aplicațiile practice anuale ale SGR Iași și a Cercului pedagogic nr. 2 al 

profesorilor din licee și colegii tehnologice și agricole desfășurate în Republica 

Moldova, timp de 4 ani pe trasee de două zile (organizator Paraschiv V. ). 

Aplicațiile au fost organizate în parteneriat cu Liceul Tehnologic Economic de 

Turism Iași și a urmărit prevederile din protocoalele de colaborare cu instituții de 

învățământ din Republica Moldova, unde s-a făcut donații de carte școlară; 

- Prezența cu statut de invitat la cercuri pedagogice a membrilor echipei de 

conducere a filialei (prof. univ. dr. E. Rusu, Gh. Romanescu, lector dr. Daniela 

Larion, prof. dr. Mihaela Lesenciuc, V. Paraschiv, C. Gheorghiță) la Pașcani  

- Donații de carte către Biblioteca Facultății de Geografie - Geologie a Universității 

”Al. I. Cuza” Iași și Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de Chimie-

Biologie-Geografie), UBB Cluj Napoca – prof. Paraschiv V;  

- Stabilirea unor contacte cu profesori din liceele raioanelor Ungheni și Briceni – 

Republica Moldova în vederea promovării și informării acestora despre activitățile 

noastre (prof. Paraschiv V.); 

- Participarea prof. Paraschiv Viorel și a absolventului Grapă Daniel la expediția 

NordKap 2016, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca; 

- ”Tabăra olimpicilor” organizată de lector dr. Dan Lesenciuc la Stațiunea de 

cercetare și practică a studenților ”Ion Gugiuman” din Rarău (2013, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

Analiza concursurilor naționale  geografice desfășurate în anul școlar 2016-

2017 / The Analysis of National Geographic School Competitions held in 

the School Year 2016-2017 

 

Lesenciuc Mihaela
46

  

 

I. Olimpiada națională de geografie – Oradea, aprilie 2017 

Lotul județului Iași a cuprins 7 elevi care au obținut rezultate care  onorează întreaga 

comunitate geografică ieșeană. În clasamentul pe echipe (rezultatele cumulate ale tuturor 

participanților din fiecare județ) județul Iași s-a aflat și în acest an pe podiumul premianților, 

ocupând locul al II-lea la nivel național ( locul I – București, locul al III-lea  județul Arad). 

Tabel nr.1. 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevilor 

clasa Unitatea şcolară 

de  provenienţă 

Profesorul  

coordonator 

Premiul 

 

1 Solomon P. A. Bianca 

Elena 

X Colegiul Național 

“Costache 

Negruzzi”, Iași 

Simona Iancu I 

2 Foșalău Cristian Manuel XI Colegiul Național 

„Emil Racoviță”, 

Iași 

Mihaela Lesenciuc III 

3 Vameșu Călin IX Colegiul Național 

“Costache 

Negruzzi”, Iași 

Simona Iancu Mențiune 

MEN 

(locul 5) 

4 Antonia C.C. Liviu-

Andrei 

VIII Colegiul Național 

„Emil Racoviță”, 

Iași 

Florin Cazamir Mențiune 

specială 

5 

Porcișanu Robert 

VIII Colegiul Național 

„Emil Racoviță”, 

Iași 

Mihaela Lesenciuc Mențiune 

specială 

6 Rădeanu Diana Andreea X Colegiul Național, 

Iași 

Cornelia Fiscutean Mențiune 

specială 

7 Rusu Victor XII Colegiul Național 

“Costache 

Negruzzi”, Iași 

Florin Iancu Mențiune 

specială 
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Lotul a fost însoțit de profesoara Dana Coman de la Colegiul Pedagogic ”Vasile 

Lupu”, Iași. În urma desfășurării probei de baraj (în limba engleză) elevul Cristian Manuel 

Foșalău a fost selectat în lotul celor patru elevi care au reprezentat România la Olimpiada 

Balcanică de Geografie, care s-a desfășurat în perioada 25 iunie-1 iulie 2017 la Ruse, în 

Slovenia. La această ediție elevul Cristian Manuel Foșalău (foto 1, al treilea din dreapta) de la 

Colegiul Național ”Emil Racoviță” a obținut medalie de argint.  

 

Foto 1. Echipa României la Balcaniada de geografie de la Ruse, Slovenia (profesori coordonatori lot Dorin și 

Mihaela Cornelia Fiscutean – Colegiul Național, Iași) 

 

II. Sesiunea de comunicării științifice pentru elevii de liceu la geografie, etapa 

națională,  Tg. Secuiesc  17-21 iulie 2017. 

Lotul județului Iași a fost format din 6 elevi (tabel nr. 2, foto 2) 

Tabel nr. 2 

Numele și 

prenumele 

elevei 

Unitatea 

școlară 

Prof. 

coord. 

Titlul lucrării Secțiunea Premiul 

Rudico  

Ana 

Liceul 

Tehnologic 

Economic de 

Turism, Iași 

Viorel 

Paraschiv 

Vulcanii noroioși din 

Podișul Moldovei. 

Studiu de caz 

Bărboieni, raionul 

Nisporeni (Republica 

Moldova) 

Geografie 

fizică 

Premiu 

special 

S.G.R. 

Agachi 

Valeria 

Liceul 

Tehnologic 

Economic de 

Turism, Iași 

Viorel 

Paraschiv 

Potențialul turistic 

al orașului Ungheni  

(Republica Moldova) 

Geografie 

umană 

Premiu 

special 

S.G.R. 



125 

 

 Rădeanu 

Diana 

 Colegiul 

Național, Iași 

Cornelia  

Fiscutean  

  Turismul religios în 

capitala Moldovei 

Geografie 

umană 

- 

Moraru 

Corina 

Colegiul 

Pedagogic 

”Vasile 

Lupu”, Iași 

Daniel 

Răduianu  

Elemente de 

geografie 

reprezentate pe 

monedele lumii 

Geografie 

umană 

II 

Stoian 

Ioana 

Colegiul 

Pedagogic 

”Vasile 

Lupu”, Iași 

Daniel 

Răduianu  

Rezervația Repedea 

încotro? 

Geografia 

mediului 

Mențiune 

M.E.N. 

 Diac  Ana 

Delia 

  

 Colegiul 

Național 

”Emil 

Racoviță” 

Vasile 

Papaghiuc  

Fluxuri generate de 

absolvenții de 

gimnaziu în spațiul 

de învățământ ieșean 

şi determinarea 

factorilor cauzali 

Geografie  

umană 

Premiu 

Special 

S.G.R. 

 

 

Foto 2. Lotul județului Iași prezent la Tg. Secuiesc, profesor însoțitor Daniel Răduianu 
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III. Olimpiada Națională ”Științele Pământului” – aprilie, Vaslui  

Lotul județului Iași a fost format din 7 elevi. Rezultatele lotului ieşean au clasat judeţul pe 

locul II,  după  judeţul Constanţa. Cele mai bune rezultate au fost obținute de următorii elevi: 

Elev Unitatea de învățământ Profesor coordonator 

geografie 

Premiul obținut 

Pipirig  Tudor   Colegiul Naţional  “Emil 

Racoviţă”, Iaşi 

Lesenciuc Mihaela  Mențiune M.E.N.  

Strugaru  Irina 

Mălina  

Colegiul Naţional, Iaşi Fiscutean Dorin II, Calificare lot - 

calificare etapă 

 internațională 

Creţu Marian - 

Codrin 

Colegiul Naţional, Iaşi Fiscutean Cornelia Mențiune M.E.N. 

Sandu Andrei  Colegiul Naţional, Iaşi Fiscutean Dorin Mențiune M.E.N.  

Calificare lot, 

calificare etapa 

 internațională 

 

La a XI-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pământului, desfășurată la 

Nisa – Franța august, au participat 120 de elevi din 29 de țări. Lotul olimpic al României a 

obținut cel mai bun rezultat în istoria participării la Olimpiada Internațională de Științe ale 

Pământului (International Earth Science Olympiad - IESO): doua medalii de aur, o medalie 

de argint și o medalie de bronz. Din lot au făcut parte doi elevi de la Colegiul Național din 

Iași, care au obținut rezultate excelente: 

• Medalie de aur prin Andrei Sandu - clasa a X-a (foto 3) - prof. coordonator Cornelia 

Fiscutean  

• Medalie de argint prin Irina Mălina Strugaru (foto 3) - clasa a XI-a -, prof. 

coordonator Cornelia Fiscutean 

 

 

 
Foto 3. Laureații Olimpiadei Internaționale ”Științele Pământului”, Nisa 
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IV. Concursul Național ”Terra” pentru elevii de gimnaziu clasele V-VII – faza națională 

online, Colegiul Național  Iași 

  

 

Lotul județului Iași a fost format din 22 elevi calificați în urma fazei județene 

desfășurată la Colegiul Național ”G. Ibrăileanu”, Iași. Rezultatele obținute la faza națională 

sunt meritorii pentru toți elevii participanți și profesorii lor. 

Elev  Unitatea școlară  Clasa  Punctaj la 

etapa 

națională  

Premiul  

Hanganu 

Daniel  
Colegiul Naţional  

V 
94,00  Premiul II  

Bulgariu 

Andrei  
Colegiul Naţional  

V 
90,00  Premiul II  

Olariu Tudor 

Sebastian  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

V 
86,00  Premiul III  

Tataru Adrian  
C.N. “Mihail 

Sadoveanu”, Pacani  

V 
86,00  Premiul III  

Tărăbuţă 

Alexandru  

Şcoala Gimnazială  

”I. Cantacuzino”, 

Paşcani  

V 

86,00  Premiul III  

Aramă 

Andreea  
Colegiul Naţional  

VI 
96,00  Premiul I  

Fedorenciuc 

Andrei  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VI 
96,00  Premiul I  

Poiata Ioana  
Colegiul National 

“M. Eminescu” Iasi  

VI 
92,00  Premiul II  

Herţescu 

Mihai Vlad  
Colegiul Naţional  

VI 
88,00  Premiul III  

Pricop Răzvan  
Liceul Teoretic 

“Al. I. Cuza”, Iasi  

VI 
86,00  Premiul III  

Gheorghe 

Ștefan  

Liceul Teoretic 

,,Miron Costin,, 

Iași  

VII 

90,00  Premiul II  

Gavriluţ 

Adrian  

C. N.“Emil 

Racoviță”  

VII 
89,00  Premiul III  
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Baciu 

Dorothea  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VII 
89,00  Premiul III  

Agapi Sofia 

Ioana  
Colegiul Naţional  

VII 
88,00  Premiul III  

Cojocariu 

Daniela  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VII 
88,00  Premiul III  

Ioniță Rares 

Andrei  
Colegiul Naţional  

VII 
88,00  Premiul III  

Pascu 

Alexandra  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VII 
88,00  Premiul III  

Airinei Carina  Colegiul Naţional  VII 84,00  Menţiune  

Buga Petru 

Rareş  
Colegiul Naţional  

VII 
82,00  Menţiune  

Sălceanu 

Andrei  

Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VII 
82,00  Menţiune  

Gheţiu Robert 

Corneliu  
Colegiul Naţional  

VII 
76,00  -   

Crupa Andrei  
Colegiul Național 

”C. Negruzzi” Iași  

VII 
75,00   -  

 

V. Concursul național de geografie pentru liceeni ”Geoinfovirtual”- ediția a III-a, 

organizat de Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” și Liceul Teoretic ”Al. I. 

Cuza”  Iași în parteneriat cu IȘJ Iași. 

La concurs au participat un număr total de  318 elevi, la cele 4 clase de liceu, din 24 

localități situate în 10 județe. Rezultate foarte bune au obținut elevii de la liceele și colegiile 

naționale din: Caracal, Galați, Iași, Roman, Suceava, Satu Mare, Huși, Brăila, Gura 

Humorului, Lehliu-Gară, Săbăoani-Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Tg. Ocna, Fălticeni, 

Vatra Dornei, Piatra Neamț, Carei. Din păcate modul de organizare a concursului de către 

unele licee și colegii din țară, care sunt parteneri în desfășurare, au ridicat semne de întrebare 

cu privire la rezolvarea subiectelor și colaborarea elevilor pe timpul concursului.  

VI. Concursul național pentru liceeni ”Geomondis” – ediția a XI-a, Universitatea ”Al. I. 

Cuza” Iași – organizat de Liga studenților din Facultatea de Geografie și Geologie 

(LSGG), în parteneriat cu IȘJ Iași (foto 4). 

Au participat un număr de 7 echipaje reprezentând liceele calificate în urma fazelor 

regionale: București, Cluj Napoca, Timișoara și Iași.  

Clasamentul final: 

1 Colegiul Național ”Costache Negruzzi”, Iași  

2 Colegiul Național ”Iancu de Hunedoara”, Hunedoara  

3 Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 

4 Colegiul Național ”Sf. Sava”, București 

5 Colegiul Economic ”Iulian Pop”, Cluj Napoca 

6 Colegiul Național, Iași  

7 Liceul Teoretic ”Alexandru Odobescu”, Lehliu-Gară  
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Foto 4. Deschiderea festivă a concursului 
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Concursul geografic „Grigore Cobâlcescu” la cea de-a XVI – a ediţie / 

«Grigore Cobâlcescu» Geographical Contest, 16
th

 edition 

 

 

 

Radu  Alina - Simona
47

 

 

 

 

Rezumat. Cea de-a XVI- a ediţie a Concursului Judeţean de Geografie „Grigore Cobâlcescu” 

s-a desfăşurat pe data de 25 februarie 2017 la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii 

„Gheorghe Mârzescu”, Iaşi. La proba teoretică şi proba practică au participat 38 de elevi, iar la proba 

poster au participat 16 elevi grupaţi în 6 echipaje. La această ediţie a avut loc un moment omagial 

„Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Lupaşcu”, moment la care au participat toţi elevii prezenţi la concurs, 

cadrele didactice coordonatoare, membrii comisiei, precum şi invitaţi speciali, doamna conferenţiar 

doctor Angela Lupaşcu şi doamna prof. Marlena-Păpuşa Asaftei. Au fost prezentate aspecte 

semnificative din viaţa, opera şi activitatea ştiinţifică a domnului profesor universitar doctor Gheorghe 

Lupaşcu. A fost o ediţie reuşită, bine organizată şi care şi-a îndeplinit obiectivele. 

 Cuvinte cheie: concurs, motivaţie, geografie, 

moment omagial 

  

Abstract. Grigore Cobâlcescu Geography 

County Contest, 16
th
 edition was held on February 

25, 2017 at Gheorghe Mârzescu Technical College of 

Electronics and Telecommunications in Iaşi. The 

theoretical and practical test was attended by 38 

students while the poster section was attended by 16 

students divided into 6 teams. This edition held a 

tribute section dedicated to “Prof. Dr. Eng. Gheorghe 

Lupaşcu” attended by all the participants in the 

contest, coordinating teachers, committee members 

as well as special guests such as Associate Professor 

Dr. Angela Lupaşcu and teacher Marlena-Păpuşa 

Asaftei. Significant aspects of professor Gheorghe 

Lupaşcu’s life, work and scientific research were 

presented. It was a successful, well-organized edition 

that fulfilled its goals. 

              Keywords: contest, motivation, geography, 

tribute  

 

 

  

                                                           
47

 Profesor la Colegiul Tehnic „Ion Holban”, str. Pantelimon Halipa, nr. 16, Iaşi.  E-mail: 

alinushradu@yahoo.com,  coordonator cerc pedagogic nr. 2 

mailto:alinushradu@yahoo.com
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Concursul de geografie „Grigore Cobâlcescu” a fost organizat la iniţiativa membrilor 

Cercului pedagogic nr. 2 al profesorilor de geografie din liceele tehnologice (inclusiv cele 

economice şi agricole) din judeţul Iaşi, fiind un concurs pe teme geografice şi care se 

adresează elevilor din această filieră. Acest concurs poartă numele autorului primei lucrări de 

geologie din România şi unul din întemeietorii şcolii geografice ieşene – geograful şi 

geologul ieşean Grigore Cobâlcescu. 

 Încă de la înfiinţarea sa, acest concurs a urmărit creşterea interesului elevilor noştri 

pentru studiul geografiei, pentru analiza şi investigarea fenomenelor complexe ale realităţii 

imediate, pentru conexiuni interdisciplinare şi creşterea responsabilităţii pentru asigurarea 

calităţii mediului, în ansamblul său. Experienţa a arătat că mulţi elevi cuprinşi în filiera 

tehnologică şi-au descoperit pe parcursul şcolarităţii afinităţi pentru disciplinele din aria 

curriculară „Om şi societate”, îndeosebi pentru geografie, fapt ce impune acordarea unei 

şanse în plus de realizare a aspiraţiilor acestora. Acest concurs oferă condiţii de competiţie 

corecte pentru elevi, îi familiarizează pe aceştia cu atmosfera de examen, stimulează 

concurenţa şi oferă posibilitatea de afirmare pentru toţi cei implicaţi.  

 Concursul geografic „Grigore Cobâlcescu” a ajuns la cea de-a XVI – a ediţie, ediţie 

ce s-a desfăşurat în semestrul al II- lea al anului şcolar 2016 – 2017, pe data de 25 februarie 

2017, la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi, fiind 

organizat de domnul prof. Gheorghiţă Constantin şi doamna prof. Amironesei Denisa. Pentru 

proba teoretică şi practică, subiectele au fost elaborate de un colectiv de cadre didactice cu 

expertiză, desemnat de Comisia Centrală, cadre didactice care nu au avut elevi participanţi în 

concurs la clasa pentru care au realizat subiectele.  Pentru fiecare nivel au existat 3 – 4 

variante de subiecte, din care s-a extras o singură variantă. Subiectele au cuprins itemi diferiţi 

(obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), atât cu grad de dificultate mediu, cât şi cu un grad mai 

mare de dificultate, pentru a se putea face mai clar o departajare a elevilor cu un nivel de 

pregătire mai mare în domeniul geografiei.  

  Pentru secţiunea postere tema aleasă pentru această ediție a fost „Superlative 

geografice”,  stabilită de comun acord de membrii Cercului nr. 2 încă de la prima întâlnire de 

cerc pedagogic din anul şcolar 2016 – 2017. În evaluarea posterelor s-a ţinut cont de 

următoarele aspecte: fundamentarea ştiinţifică a conţinutului; relevanţa şi impactul 

fenomenului reprezentat în viaţa locală/ regională/ globală; relevanţa ştiinţifică; titlul, 

respectarea formatului, sursa/ bibliografia; analiza corectă şi completă a informaţiilor; 

integrarea şi interpretarea imaginilor, reprezentărilor grafice şi cartografice; scopul şi 

finalităţile posterului; argumentarea alegerii; capacitatea de sinteză; coerenţa expunerii; 

contribuţia personală. 

 La proba teoretică şi practică au participat 38 elevi, iar la proba poster au participat 16 

elevi grupaţi în 6 echipaje. Proba teoretică şi proba poster s-au desfăşurat între orele 09:00 şi 

11:00, iar proba practică între orele 11:30 şi 12:30. 

 După terminarea probei practice a avut loc un moment omagial „Gheorghe Lupaşcu”, 

moment la care au participat toţi elevii prezenţi la concurs, cadrele didactice coordonatoare, 

membrii comisiei, precum şi invitaţi speciali – doamna conferenţiar doctor Angela Lupaşcu şi 

doamna profesor Marlena-Păpuşa Asaftei. 

 Activitatea comemorativă a avut ca scop prezentarea unor aspecte semnificative din 

viaţa, opera şi activitatea ştiinţifică a domnului profesor universitar doctor Gheorghe 
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Lupaşcu. Responsabilul cercului a transmis un mesaj de  bun venit la cea de-a XVI- a ediţie a 

Concursului Judeţean de Geografie „Grigore Cobâlcescu” şi a invitat audienţa să păstreze un 

moment de reculegere în memoria domnului profesor Gheorghe Lupaşcu. De asemenea, a 

menţionat câteva aspecte interesante din cadrul activităţilor practice desfăşurate alături de 

domnul profesor Lupaşcu, aspecte din care reiese că a fost un profesor apropiat de studenţii 

săi şi a ştiut să se facă respectat şi iubit de către aceştia. Domnul prof. dr. Viorel Paraschiv a 

vorbit despre aportul domnului Gheorghe Lupaşcu în formarea dumnealui ca profesor şi în 

special în domeniul cercetărilor pedologice. A menţionat de asemenea că domnul profesor 

Gheorghe Lupaşcu a fost promotorul primei tabere naţionale de geografie de la Muncel. 

Doamna prof. Marlena Asaftei a subliniat faptul că domnul Lupaşcu a fost un om şi un 

profesor deosebit, ce a susţinut în permanenţă geografia, fapt evidenţiat şi prin organizarea în 

timpul activităţii dumnealui a unui Festival de Geografie, festival ce a reprezentat pentru 

profesorii din învăţământul preuniversitar un mare ajutor şi a dat geografiei un statut special. 

Doamna conferenţiar doctor Angela Lupaşcu, soţia domnului profesor Gheorghe Lupaşcu, a 

vorbit despre devotamentul soţului dumneaei pentru munca de cercetare şi cea de la catedră, 

subliniind faptul că iubea copii şi tineretul. A fost profund emoţionată de acest moment 

comemorativ şi a mulţumit tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Domnul profesor 

Constantin Gheorghiţă a evocat momente din perioada de studenţie, când l-a avut ca profesor 

pe domnul Lupaşcu, punând accent pe energia şi activitatea deosebită a acestuia. În finalul 

discursului a mulţumit tuturor celor prezenţi la activitate şi a înmânat invitaţilor speciali, 

doamna Angela Lupaşcu şi doamna Marlena Asaftei câte o diplomă de excelenţă. Doamnei 

profesor Marlena Asaftei i-au fost recunoscute meritele deosebite pe care le-a avut atât în 

coordonarea activităţii cercului timp de mai mulţi ani, cât şi în întreaga activitate desfăşurată 

la catedră, ca profesor. 

 Acest moment omagial a fost deosebit de emoţionant, atât pentru cei care l-au 

cunoscut şi apreciat pe profesorul şi omul Gheorghe Lupaşcu şi au avut astfel prilejul să-şi 

amintească cu plăcere momente petrecute alături de dumnealui, cât şi pentru cei care nu l-au 

cunoscut, dar au avut astfel posibilitatea de a afla unele aspecte semnificative din viaţa, opera 

şi activitatea ştiinţifică a profesorului Gheorghe Lupaşcu. Elevii au fost încântaţi să participe 

la această activitate, mai ales pentru că biografia domnului profesor Gheorghe Lupaşcu a fost 

cuprinsă în programa de concurs a acestei ediţii. 

 După încheierea momentului omagial, a avut loc evaluarea lucrărilor teoretice şi 

practice de către Comisia de evaluare, formată din cadre didactice de specialitate, numite de 

Comisia Centrală, cadre didactice care nu au avut elevi în concurs la clasa la care au evaluat 

lucrările. Evaluarea s-a finalizat la ora 17:00. Rezultatele au fost postate pe site-ul Colegiului 

Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi şi la avizierul unităţii 

şcolare. 

 La proba teoretică şi practică s-au obţinut următoarele rezultate: clasa a IX- a – o 

menţiune; clasa a IX- a profesională – o menţiune; clasa a X- a – un premiu II şi o menţiune; 

clasa a XI- a – un premiu II, un premiu III şi două menţiuni; clasa a XII- a – un premiu I, un 

premiu II, trei premii III şi cinci menţiuni. La proba poster s-au acordat două premii I, un 

premiu II, un premiu III şi o menţiune. 

 Cele mai multe premii şi menţiuni au fost obţinute de elevi de la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iaşi, coordonaţi de doamna prof. dr. Simona Albăstroiu şi de elevi de la 
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Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iaşi, coordonaţi de doamna prof. Paula Negru. Aceste 

rezultate se datorează atât elevilor, care au studiat şi s-au pregătit în mod deosebit pentru 

acest concurs, cât şi cadrelor didactice coordonatoare, care au ştiut să-i stimuleze, să-i 

motiveze pe elevi şi să le insufle dragostea pentru disciplina geografie. 

 De remarcat a fost participarea pentru prima dată în concurs, la secţiunea poster, a 

unui echipaj de la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iaşi, coordonat de doamna 

prof. Monica Cernat, echipaj care a obţinut premiul al III- lea. 

 La fel ca şi în alte ediţii ale concursului, şi la cea de-a XVI- a ediţie au fost prezenţi şi 

au obţinut rezultate bune elevi de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Paşcani şi de la 

Liceul Tehnologic Hârlău, unităţi şcolare care nu sunt arondate Cercului nr. 2, dar care au 

aceeaşi filieră tehnologică. 

 A fost o ediţie reuşită a Concursului geografic „Grigore Cobâlcescu”, foarte bine 

organizată de domnii profesori de la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii 

„Gheorghe Mârzescu”, Iaşi şi care şi-a îndeplinit obiectivele: stimularea interesului pentru 

studiul geografiei la elevii din liceele filierei tehnologice; dezvoltarea capacităţilor de sinteză, 

analiză, gândire critică; dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice proprii geografiei, a spiritului de 

observaţie; dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi a lucrului în echipă; cultivarea unei 

atitudini tolerante şi responsabile. 

 

 

 

 

IMAGINI DIN TIMPUL DERULĂRII EDIȚIEI 2017 

 

   
    Foto 1. Momentul  in – memoriam Gh. Lupașcu                                Foto 2. Secțiunea postere 
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Foto 3. Comisia centrală de organizare 

 

 
Foto 4. Desfășurarea concursului 
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Concursul interactiv pe teme geografice “Mihai David”/ 

 «Mihai David» Interactive Geography Contest 

 

 

Holic Valentina Cătălina
48

 

 

 

Rezumat. Concursul interactiv pe teme geografice “Mihai David”este un concurs dedicat 

elevilor din clasele V-VII pasionați de geografie și dornici de a-și exersa abilitățile de comunicare și 

lucru în echipă. Elevii, care formează echipaje mixte, parcurg trei probe: proba I – proba orală, proba 

II – interpretarea unui document geografic, proba III – prezentarea planșei tematice. Bibliografia 

obligatorie: manualele școlare alternative și Revista Terra Magazin din anul școlar în curs. Rezultatele 

finale sunt comunicate în termen de 30 de minute de la încheierea examinării ultimului echipaj în 

cadrul festivității de premiere. 

Cuvinte cheie: concurs, interactiv, Mihai David, lucru în echipă 

 
 

Abstract. Mihai David interactive geography contest is dedicated to 5
th
 and 6

th
 grade students 

interested in geography and eager to practice their communication and teamwork skills. The students 

who are organized in mixed teams must pass three tests: test I – speaking test, test II – interpreting a 

geographic document, test III – presenting their sketched subject. Required bibliography: alternative 

school textbooks and Terra Magazine of the current school year. The final results are communicated 

within 30 minutes after closing the final team examination during the award ceremony. 

Keywords: contest, interactive, Mihai David, team work 

 

 

 

Concursurile școlare, alături de olimpiade, oferă un cadru adecvat de recunoaștere a 

performanței, a pasiunii și stăruinței prin care un tânăr își pune în valoare abilitățile, 

aptitudinile, competențele dezvoltate la o anumită disciplină sau mai multe. 

Timp de 15 ani, într-o atmosferă competitivă şi totodată relaxantă, elevii participanţi la 

Concursul interactiv pe teme geografice “Mihai David” au avut prilejul de a exersa 

capacităţile de comunicare şi de lucru în echipă şi de a dezvolta aptitudini ştiinţifice specifice 

geografiei. 

Participarea an de an a elevilor din clasele V-VII la această competiție, alături de alte 

olimpiade și concursuri consacrate,  a răsplătit efortul profesorilor de a păstra la standarde 

ridicate ştacheta învăţământului geografic gimnazial ieșean și i-a motivat pe elevi în a 

descoperi universul fascinant al munţilor, mărilor, rocilor, climei, raselor ..., al 

GEOGRAFIEI. 
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Foto 1. Aspecte de la diferite ediții și probe ale concursului 

 

Totul a început în toamna anului 2002, când a fost înființată Comisia de elaborare a 

metodologiei de concurs, coordonată de prof. Fiscutean Dorin, pe atunci inspector de 

specialitate. Din această comisie au făcut parte profesorii Zaiț Ionela de la Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” Iași, Panaite Rodica și Mihai Maria de la Şcoala “Nicolae Iorga” Iaşi, 

Lupu Irina și Holic Valentina Cătălina de la Școala “Otilia Cazimir” Iaşi.  

Prima ediție a fost, ca orice început, cu numeroase stângăcii și cu 26 de echipe 

participante (104 elevi). Experiența a condus, de-a lungul timpului, la modificări și 

îmbunătățiri ale metodologiei astfel încât, în prezent, la etapa județeană, concurează 4-6 

echipe, fiecare reprezentând echipa câștigătoare a etapei pe cerc.  

 
Foto 2. Aspecte de la ediția a II-a a concursului (2004) 
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Alături de Școala Gimnazială “Otilia Cazimir” (2003, 2004 (foto 2), 2005, 2008, 2015, 

2016, 2017) au găzduit etape județene Școala „Titu Maiorescu” (2007), Școala „Alexandru 

cel Bun” (2009), Școala „Elena Cuza” (2010), Școala „Alecu Russo” (2011), Colegiul 

Național (2012, 2013), Colegiul Național „Mihai Eminescu” (2014). 

O prezență constantă în organizarea concursului la nivel județean și la redactarea 

subiectelor a fost cea a doamnelor profesor Lupu Irina, Zaiț Ionela și mai recent, Hadarag 

Marinela, care au format nucleul de bază al comisiei de organizare și desfășurare a 

concursului. Însă, implicarea unui număr mult mai mare de colegi a făcut posibilă derularea 

acestei activități geografice an de an. 

 

 
Foto 3. 9 aprilie 2015, Ediția a XIII-a, la final 

 

S-au făcut remarcate, prin participările constante și rezultatele deosebite, Școala „Titu 

Maiorescu”, Grup Şcolar Căi Ferate “Unirea” Paşcani, Colegiul Național „Mihai Eminescu” , 

Colegiul Naţional, Colegiul Național “Emil Racoviţă”, Şcoala “Alexandru cel Bun”, Şcoala 

“George Coşbuc”, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Şcoala “Ştefan Bârsănescu”, Şcoala 

“Elena Cuza”, Şcoala “Ion Creangă”, Şcoala “George Călinescu”, Şcoala “D. A. Sturdza”, 

Şcoala “Alecu Russo”, Şcoala “Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, Şcoala “Axinte Uricariul” 

Scânteia, Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” Paşcani, cu cel puțin 3 participări, la acestea 

adăugându-se Şcoala Erbiceni, Școala Vlădeni, SAM Prisăcani, Grup Școlar „V. Madgearu”, 

Școala Gimnazială Osoi, Școala Gimnazială Soci. 

Edițiile a V-a și a X-a, 2007 și respectiv 2012, au fost marcate de participări ale unor 

echipaje de la școli din afara județului Iași, dând un caracter regional concursului: Școala 

”Mihai David” Negrești - Vaslui, Școala nr. 8 Bârlad - Vaslui, Colegiul Naţional “N. Gane”  

Fălticeni, Colegiul de Artă “C. Porumbescu” Suceava, Clubul Copiilor Fălticeni. 

Chestionarele aplicate elevilor, de-a lungul timpului, au pus în valoare faptul că 

atractivitatea concursului este dată de lucrul în echipă, o echipă care petrece timp învățând, 

repetând, construind planșa tematică dar și rezolvând subiectele în timpul concursului. În 

felul acesta, concursul depășește sfera evaluării individuale de conținuturi și oferă cadrul 

optim pentru relaționare și dezvoltarea abilităților de comunicare. 
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Foto 4. Planșe tematice  

 

În 2005 și respectiv 2012 (foto 5), două publicații au pus la dispoziția elevilor pasionați de 

geografie, printre altele, metodologia și subiectele edițiilor anterioare pentru a asigura o mai 

bună familiarizare cu specificul concursului. 

 

                

Foto 5. Publicațiile ce conțin metodologia concursului, subiecte, bareme 

 

În 2017, pe 8 aprilie, a avut loc cea de-a XV-a ediție județeană a concursului, moment de 

emoție și introspecție. Astfel, Școala Gimnazială “Otilia Cazimir” a fost gazda manifestărilor care au 

marcat împlinirea celor 15 ani de existență. Peste 20 de cadre didactice și 16 elevi au trecut în revistă 

cele mai frumoase momente din viața concursului, alături de echipa de elaborare a metodologiei, 

invitată pentru a fi omagiată. O expoziție de carte științifică geografică și un workshop au întregit 

atmosfera de sărbătoare și emulație științifică. 
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Foto 6. Ediția a XV-a aniversară, 8 aprilie 2017 

 
De-a lungul timpului, concursul și-a dovedit utilitatea rămânând aceeași provocare 

incitantă în predarea de către noi și învățarea de către elevi a Geografiei, dar și o motivare de 

a fi mai responsabili, creativi, dornici de a lucra în echipă.  

Mulțumesc tuturor colaboratorilor pentru pasiunea cu care s-au implicat în susținerea 

acestui concurs. 
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”Soarele, sursă și resursă”- Proiect educațional / 

“The Sun as Source and Resource” – Educational Project 

 

 

Albăstroiu Simona
49

, Machiu Ana
50

 

 

 

 

Rezumat. Acest articol prezintă activitățile din cadrul proiectului educațional -”Soarele, sursă 

și resursă” - desfășurate de către elevii  Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași și cei ai 

Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași în perioada ianuarie-mai 2017. Proiectul, finanțat prin Fondul 

Știintescu - un program dezvoltat de Fundația Comunitară Iași și Fundația Româno-Americană -  a 

avut ca scop stimularea interesului elevilor pentru științe prin joacă și experimentare. 

Cuvinte cheie:  proiect educațional, științe, creativitate. 

 

Abstract: This article presents the activities of the educational project – “The Sun as Source 

and Resource”- which were carried out by the students from the Economic Technological High 

School of Tourism, Iași and those from Miron Costin Theoretical High School, Iași, between January-

May 2017. The project, financed by the Științescu Fund- a programme developed by the Community 

Foundation from Iasi and the Romanian-American Foundation- aimed to stimulate the students’ 

interest in science through games and experimentation. 

Key words: educational project, science, creativity.  

 

 

Proiectul educațional ”Soarele, sursă și resursă” a fost derulat în perioada ianuarie-

mai 2017 la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași și Liceul Teoretic Miron Costin Iași. 

Este unul din proiectele educaționale de la nivelul județului Iași finanțat prin Fondul 

Știintescu - ediția 2016-2017, un program dezvoltat de Fundația Comunitară Iași și Fundația 

Româno-Americană ce are ca scop stimularea interesului elevilor pentru științe prin joc și 

experiment. 

Considerăm că a fost proiect interactiv care a stârnit curiozitatea elevilor, dar, în 

același timp le-a dezvoltat creativitatea și abilitățile practice. 

Echipa de proiect a fost formată din 4 profesori de la cele două licee ieșene. 

Coordonatorii proiectului au fost: Albăstroiu Simona – coordonator proiect, profesor de 

geografie la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași; Țugui Iuliana – coordonator 

implementare, director al Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași; Machiu Ana – 

coordonator științific, profesor de fizică la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași; Paraschiv 

Viorel - coordonator științific, profesor de geografie la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism Iași. 
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Proiectul a avut ca principale obiective: descoperirea modalităților de captare și 

utilizare a energiei solare în diverse domenii de activitate; identificarea avantajelor și 

dezavantajelor utilizării energiei solare; dezvoltarea creativității și a abilităților practice. 

În cadrul proiectului ne-am propus derularea a 4 activități: ADN-ul Sistemului Solar 

- activitate tip masă rotundă cu tema Sorele și Sistemul Solar; Călătorie spre Soare - vizită 

la Planetariul din Iași; Soarele - sursă de energie - ateliere de lucru ce au ca principal 

obiectiv realizarea unor dispozitive puse în mișcare cu ajutorul energiei solare; Salon 

expozițional – expoziție cu lucrările realizate de elevi, unde au fost premiați elevii care s-au 

implicat în proiect (foto 3). 

Prima activitate s-a desfășurat în luna februarie sub forma unei dezbateri pe tema 

Soarele și Sistemul Solar. Pe baza cunoștințelor anterioare și în urma vizionării unui episod 

din filmul documentar ”Cosmos: a space time odiseey” au fost identificate procesele care au 

stat la baza formării Sistemului Solar și proprietățile fizice ale planetelor. Cu ajutorul 

Sistemului Solar motorizat, achiziționat în cadrul proiectului, elevii au putut urmări mișcarea 

planetelor în jurul Soarelui. Elevii au înțeles importanța Soarelui pentru planeta noastră și 

pentru întregul Sistem Solar. Ca rezultat al activității elevii au fost rugați să realizeze 

reprezentări personalizate ale Sistemului Solar. 

”Călătoria spre Soare”- vizita la Planetariul din Iași- s-a desfășurat în două etape- în 

luna martie, pentru elevii de la Liceul Tehnologic Economic de Turism și în luna mai, pentru 

elevii de la Liceul Teoretic ”Miron Costin”. În timpul vizitei elevii s-au familiarizat cu 

instrumentele astronomice și cu sistemul de coordonate astronomice, au putut descoperi cu 

ajutorul proiectorului Soarele, Luna, aproximativ 5000 de stele și 5 planete. 

Atelierele de lucru din cadrul activității ”Soarele-sursă de energie” au fost organizate 

în luna martie, pentru elevii de la Liceul Tehnologic Economic de Turism și în luna mai, 

pentru elevii de la Liceul Teoretic ”Miron Costin”. În cadrul acestor ateliere elevii au realizat, 

cu ajutorul kit-urilor, diverse machete și dispozitive puse în mișcare cu ajutorul energiei 

solare: casă solară, tren solar, carusel solar, eoliană, roboți solari etc (foto 1,2,4,5). Elevii au 

descoperit în urma activităților atât avantajele energiei solare, cât și dezavantajele (cerul era 

acoperit de nori la una din cele două activități și dispozitivele nu au funcționat-elevii au 

observat ulterior, când vremea a fost favorabilă, cum sunt puse acele dispozitive în mișcare 

cu ajutorul celulelor solare). 

Activitatea finală a proiectului, la care au fost invitați elevi, părinți, profesori din 

școlile implicate în proiect, s-a desfășurat pe data de 25 mai 2017, sub forma unei expoziții la 

Casa de Cultură a Studenților din Iași, în cadrul evenimentului ”Drag de Științescu: Lansăm 

știința!” organizat de Fundația Comunitară Iași. Evenimentul, la care au participat toate 

echipele proiectelor finanțate prin fondul Științescu ediția 2016-2017 dar și toți pasionații de 

științe, a avut un impact pozitiv asupra comunității locale. 

Ținând cont că societatea contemporană este dependentă de energie și deja se 

confruntă cu o serie de probleme în ceea ce privește producția și consumul de energie, 

considerăm că soluțiile se găsesc în sursele regenerabile, printre care și energia solară. De 

aceea în acest proiect ne-am propus să stimulăm creativitatea elevilor pentru a găsi modalități 

de utilizare a energiei solare în viața cotidiană. În cadrul atelierelor de lucru elevii au învățat 

principiile de captare și utilizare practică a energiei solare. 
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Gândind din perspectiva dezvoltării durabile, considerăm că este important să îi 

învățăm pe elevi să conștientizeze problemele legate de consumul de energie, să găsească 

soluții viabile și astfel să manifeste respect față de mediu. 
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Foto 1-5. Aspecte din timpul derulării proiectului 
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V. 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE GEOGRAFICE 
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Simpozionul internațional Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă – ediția a 

XII-a 2-4 iunie 2017/ International Symposium Present Environment and 

Sustainable Development, XII edition – 2-4 june 2017 

 

Liviu Apostol
51,  Viorel Paraschiv

52 

 

 

 

Rezumat. Simpozionul organizat de mediul academic și cercetare din domeniul geografiei 

mediului de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași și-a dovedit utilitatea sa științifică și practică 

internațională, fiind la ediția a XII-a. 

Cuvinte-cheie: simpozion, mediu, dezvoltare durabilă 

 

Abstract. Symposium organized by the academic and research environment of geography at 

the University "Al. I. Cuza " has proved its international scientific and practical is the XII edition. 

Keywords: symposium, environment,  sustainable development 

 

 

Din 2015 Filiala Iași a 

Societății de Geografie din România a 

devenit partener pentru organizarea 

simpozionului ”Mediul Actual și 

Dezvoltarea Durabilă”,  la Iași. Am 

reușit să lărgim grupul țintă al 

simpozionului prin susținerea 

introducerii secțiunii didacticii 

mediului, la care să participe în 

principal profesorii din învățământul preuniversitar. Astfel, de la un an la altul, numărul 

participanților la simpozion a crescut calitatea lucrărilor s-a ridicat an de an, prilej pentru toți 

cei prezenți să învețe din experiențele și bunele practici pe care le împărtășesc ceilalți 

participanți.  

Ediția a  XII-a a adunat la Universitatea ”Al. I. Cuza” – Facultatea de Geografie și 

Geologie – Departamentul de geografie un număr de peste 170 de participanți la 10 secțiuni. 

Participanții au venit de pe 5 continente, din 17 țări. La secțiunea ”Poster” s-au prezentat 65 

de lucrări la care au colaborat 135 de autori și co-autori (foto 2-3). Promovarea în cadrul 

comitetului de organizare a Gărzii Naționale de Mediu și a direcțiilor deconcentrate ale 

acesteia și a Asociației producătorilor de pește din România au fost de un real ajutor la 

desfășurarea simpozionului.  
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Secțiunea de plen s-a desfășurat în Aula ”Mihai Eminescu” (foto 1) a universității și a 

cuprins comunicările profesorilor Maria Nedealcov și echipei sale de la Institutul de Ecologie 

și Geografie al Academiei de Științe al Republicii Moldova, George W. White de la South 

Dakota State University, Robert Szep de la Garda Națională de Mediu și Elena Teodoreanu. 

Aplicația de teren s-a desfășurat în Bucovina de nord (Ucraina) pe un traseu între Iași- 

Cernăuți (foto 4) – Herța – Canionul Nistrului - Storojineț și retur, prilej cu care am observant 

drama populației românești căzută sub arbitrariul regimurilor hitleristo-comunist (stalinist). 

La Cernăuți am participat la o seară românească la Centrul cultural al țării noastre și am avut 

ocazia să admirăm arhitectura veche și barocul impus sub stăpânirea austriacă. 

De un real impact în rândul participanților a fost spectacolul oferit la Storojineț de 

Ansamblul folcloric ”Izvoraș” din satul Ropcea, coordonat de doamna profesoară Victoria 

Costinean, care ne-au încântat cu melodii populare românești și cu mesajul lor de suflet 

transmis de copii. 

 

 
Foto 1. Deschiderea simpozionului 
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Foto 2. Primirea invitaților, în prim plan Petru Bacal - Chișinău, Veronica Hrițcu - Cernăuți, Gheorghe Jigău – 

Chișinău 

 

 

 
Foto  3. Secțiunea ”Educația mediului” 
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Foto 4. La Universitatea din Cernăuți 
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Conferința internațională  Tendințe contemporane  în Turism – ediția a 

XVII-a ”Noi spații în turismul cultural” - Universitatea Novi Sad, 

Voivodina, Serbia / 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 

“New spaces in cultural tourism” – University of Novi Sad, Vojvodina, 

Serbia 

 

Surd Vasile
53

, Paraschiv Viorel
54

, Sicoe Rusalin Nicolae
55

 

 

Conferința s-a desfășurat în zilele de 1-2 septembrie 2017 și a adunat cercetători în 

domeniul geografiei turismului, dar și a turismului în ansamblul său ca fenomen social-

economic contemporan. Organizatori au fost specialiștii din cadrul Facultății de Științe a 

Universității din Novi Sad – Departamentul de Geografie, Turism și Management hotelier. 

Au fost înscrise un număr de 68 lucrări, la 7 secțiuni și o sesiune plenară. Participanți au sosit 

din 14 țări îndeosebi cele balcanice și din spațiul ex-iugoslav, din Marea Britanie, Spania, 

Austria, Germania și Ungaria. 

Interesante au fost conferințele susținute de cercetătorii din vestul Europei dintre care îi 

amintim pe: 

- Rhodri Thomas, Leeds Beckett University – Marea Britanie, care a comunicat despre 

rolul universităților în inovarea noilor spații pentru turismul cultural; 

- Tamara Ratz, de la Universitatea ”Kodolany Janos” Budapesta care a susținut o 

comunicare despre creativitatea turistică în capitalele europene ale culturii; 

- Darko Polic, președintele Comitetului de organizarea a proiectului ”Novi Sad 2021 – 

capitală culturală a Europei”; 

- Vasile Surd și echipa, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca,  a susținut o 

comunicare despre ”tipurile de turism din Munții Apuseni determinate de 

multiplicarea infrastructurii specifice” (foto 1); 

- Dejan Nakovsk, de la Universitatea Skopje Macedonia care a susținut comunicarea 

despre ”Rutele tematice turistice din Skopje”; 

- Georgios Panagiotopoulos, de la Institutul Tehnologic West Greece din Pargos cu 

comunicare despre ”Managementul resurselor umane și satisfacția muncii. Studiu de 

caz: sectorul hotelier din Grecia” ș.a. 

Aplicația de teren s-a desfășurat în nordul Vojvodinei până la Subotica (unde s-au 

vizitat obiective de patrimoniu cultural local), iar apoi au fost vizitate o pensiune 

agroturistică de succes care valorifică potențialul natural local al Câmpiei Tisei (foto 2) și 

o podgorie renumită specializată în vinuri roșii (foto 3). 
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Foto 1. Participare românească la conferință 

 

   
Foto 2-3. Helen salas și castel viticol lângă Subotica 
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Simpozionul de climatologie aplicată Ioan Florin Mihăilescu, Universitatea 

Ovidius Constanța, 21-22 august 2017 / The International Symposium on 

Applied Climatology, Ovidius University, Constanța 
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În organizarea universităților din 

Constanța și Oradea și a Institutul de 

Ecologie și Geografie al Academiei de 

Științe al Republicii Moldova 

simpozionul s-a bucurat de participarea a 

peste 65 de cercetători, doctoranzi și 

masteranzi din România, Republica 
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Aplicația practică a cuprins un itinerar istorico-științific pe traseul: Cetatea Histria - 

Jurilovca – traversarea Lacului Golovița – Gura Portiței (și retur), cu explicații pertinente din 

partea organizatorilor și partenerilor acestora. 

Următoarea ediție va avea loc peste 2 ani! 

 

 

Foto 1 participanți la simpozion (Marius Lungu@2017) 
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Influența industriei miniere în dezvoltarea orașului Baia Mare / 

The Impact of Mining Industry on the Development of Baia Mare 
 

 

Andron Dănuț 
58

 

 

 

Abstract: În articolul de față este evidențiată relația care se stabilește între resursele miniere, 

dezvoltarea orașului Baia Mare și evoluția populației. Având un specific minier, în Baia Mare s-au 

dezvoltat și alte industrii conexe care să o susțină pe prima. În acest fel necesarul de forță de muncă a 

crescut. Acest fapt a determinat nevoia de surplus de populație, în special din zonele rurale adiacente. 

S-a evidențiat o mișcare migratorie rural-urban, ceea ce a determinat  construirea de noi locuințe 

pentru muncitori în oraș. Datorită acestor elemente dezvoltarea și extinderea orașului Baia Mare era 

inevitabilă. Un principiu cu valoare axiomatică stipulează faptul că “Industria atrage industrie”, dar 

atrage și dezvoltarea orașului. 

Cuvinte cheie: minerit, industrie, Baia Mare, dezvoltare, populație 

 

Abstract: This article highlights the relationship between the mining resources, the 

development of Baia Mare and the evolution of its population. Having a mining profitability, other 

related industries developed in Baia Mare to support the former one. This way the necessary labor 

force increased. This led to the need for population surpluses, especially in the neighboring rural 

areas. A migratory rural-urban movement developed, which led to building new housing for city 

workers. Due to these elements the development and expansion of Baia Mare became inevitable. An 

axiomatic principle states that “Industry attracts industry” but it also attracts a fast development of the 

city.  

   Keywords: mining, industry, Baia Mare, development, population  

 

 

Introducere. “Industria este sufletul mediului de afaceri şi cheia de boltă a 

prosperităţii” (Charles Dickens). Industria minieră a reprezentat startul Revoluției Industriale 

în lume, atrăgând după sine și alte activități industriale. În România, multe orașe au luat 

naștere și s-au dezvoltat pe seama acestei activități: Baia Mare, (Baia) Borșa, Petrila, 

Petroșani, Baia de Aramă, iar lista poate continua. La început acestea au avut un specific 

monoindustrial. O bună parte din cetățeni munceau efectiv în cadrul acestei activități. 

Problema care se pune, se bazează pe principiul cauzalității, în care orice cauză are și un 

efect. “ În ce mod a influențat industria minieră apariția și dezvoltarea orașului Baia Mare?”. 

Aceasta este întrebarea în jurul căreia am realizat acest studiu. 
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 Motivul care stă la baza studiului este o altă întrebare care frământă: “De ce să elimini 

activitatea industrială care a dus la geneza orașului tău, în speță Baia Mare?”. Închiderea 

acestei activități a avut un efect de domino, ce s-a soldat cu “ prăbușirea ”industriei 

băimărene.“Industria română este admirabilă, e sublimă, puternică, dar lipseşte cu 

desăvârşire” (I. L. Caragiale) 

Metodologia. În acest articol s-a recurs la utilizarea mai multor metode folosite 

singular sau complementar. Prima metodă utilizată este metoda studiului de caz. Influența 

industriei miniere în dezvoltarea unui oraș este generalizată. Pentru aevidenția acest lucru, s-a 

ales ca și studiu de caz orașul Baia Mare. 

O altă metodă utilizată în toate disciplinele geografice și nu numai, este metoda 

analizei. Aceasta s-a utilizat într-o manieră dialectică cu metoda sintezei. Inițial s-au 

descompus aspectele legate de industria minieră în părțile sale componente, iar mai apoi s-a 

recurs la recompunerea acestora și a stabilirii unor relații de interdependență care săexplice 

importanța industriei în dezvoltarea orașului Baia Mare. 

Metoda istorică a  fost aplicată pe baza datelor bibliografice pentru a evidenția modul 

în care industria minieră a evoluat în timp. Metodele cartografică, a observației și a 

comparației, au fost utilizate împreună pentru a evidenția modul în care suprafața orașului s-

a extins. Pentru a evidenția acest lucru s-autilizat o hartă din secolul XVII și o hartă actuală 

a orașului. 

Pentru a evidenția modul în care industrializarea Băii Mari a determinat creșterea 

populației, s-a aplicat metoda statistico-matematică.  Datele referitoare la numărul populației 

au fost preluate din recensămintele trecute și integrate mai apoi într-un grafic al evoluției 

populației. 

Metoda regională se evidențiază prin suma celorlalte metode, rezultând astfel un 

spațiu bine delimitat al orașului, având caracteristici proprii. Se evidențiază astfel regiunea 

geografică Baia Mare. 

Rezultate și discuții. Este neîndoielnic că orașul Baia Mare, la fel ca șilocalitățile din 

împrejurimi, și în primul rând Baia Sprie, a fost întemeiat și s-a dezvoltat datorită existenței 

înzonă a resurselor de minereuri neferoase, principal activitate a locuitorilor fiind legată de 

minerit. Astfel, orașul de la poalele Gutâilor a reușitsă se dezvolte de la un mic centru 

medieval cu o populație de sub 1000 de locuitori (Cosma, Gh.,1999; Feștilă, A. et al, 1972), 

la un adevărat centru urban stabil cu peste 120000 de locuitori. 

 În regiunea orașului Baia Mare s-a desfășurat una din cele mai intense activități 

miniere din țara noastră. Premisele dezvoltării acestei ramuri sunt multiple, dar mai 

importante sunt două: existența în subsolul regiunii a mineralizațiilor polimetalice și prezența 

unei populații specilizate, care a cunoscut tainele mineritului încă din secolele al II-lea și al 

III-lea din era noastră .(Feștilă, A. et al, 1972). 

 Munții ce înconjoară orașul Baia Mare sunt de natură vulcanică. Aceștia fac parte din 

lanțul Oaș-Gutâi-Țibleș. Erupțile vulcanice neogene au fost urmate de intense fenomene 

hidrotermale care au determinat formarea a numeroase mineralizații. În zona regiunii miniere 

Baia Mare au fost descoperite 150 de specii de minerale, din care 6 sunt elemente native 

(Cosma, Gh.,1999). Dintre acestea  cel mai important este aurul nativ, care a fost exploatat 

încă din trecutul istoric. 
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 Mult timp, singura activitate economică în care populația era antrenată, a fost 

mineritul. Pe parcursul timpului, oamenii s-au specializat, adoptând noi metode de exploatare 

și prelucrare (Kacso, C., Pop, Lucia, 2010; Feștilă, A. et al, 1972; Bodiu, A., et al, 1971). 

Aceștia sunt component activă care au pus bazele dezvoltării ulterioare a orașului. 

Istoricul  mineritului băimărean  a cunoscut perioade de favorabilitate, când zonele de 

exploatare s-au extins și modernizat, și perioade de răstriște când s-au produs invazii, 

accidente și distrugeri. În acest articol s-a pus accentual doar pe etapele care au avut cel mai 

mare impact în dezvoltarea sau decăderea acestei ramuri, și indirect și influența acestora 

asupra orasului. 

 După cum a fost menționat mai sus, apariția mineritului în spațiul băimărean a început 

în prima parte a mileniului întâi conform unor documente menționate în Monografia 

municipiului Baia Mare.  

 O primă etapă importantă a fost atestarea documentară a orașului din 1329, ca urmare 

a dezvoltării activității miniere, prin deschiderea de noi puțuri de mina, cum ar fi mina Săsar. 

Dezvoltarea ramurii este sincronă cu creșterea populației ca urmare a necesarului forței de 

muncă (Cosma, Gh.,1999). 

Un rol deosebit de important l-a avut privilegiul acordat de către regele Ludovic I, la 

20 septmbrie 1347, minerilor din Baia Mare. În acest act privilegial sunt cuprinse importante 

drepturi, norme și dispoziții cu privire la minerit cu ar fi: stabilirea hotarelor orașului la 3 

mile în jur peste toate pământurile și pădurile regești, dreptul ca toate lucrările miniere să fie 

scutite de celelalte sarcini, în afară de plata urburii regești, dreptul ca negustorii care merg 

spre munte (spre așezările miniere) să nu fie împiedicați decât daca merg pe drumuri 

lăturalnice și pe furiș, se acordă dreptul de a dispune liber de minereurile extrase, dacă dau 

urbura cuvenită, fără înșelăciune (Feștilă, A. et al, 1972; Kacso, C., Pop, Lucia, 2010 ) 

După o scurta perioadă de stăpânire a orașului și a minelor de către despoții sârbi, în 

anul 1454 orașul este ocupat de către Iancu de Hunedoara, guvernatorul Transilvaniei, care 

intră astfel și în stăpânirea minelor. Guvernatorul cere autorităților din țară să respecte 

privilegiile privind scutirea de vamă și libera trecere a cetățenilor orașului Baia Mare, care 

călătoresc în interesul mineritului și pentru procurarea de alimente necesare traiului (Feștilă, 

A. et al, 1972; Cosma, Gh.,1999). Unul din cele mai importante privilegii acordate orașului, a 

fost dreptul de a bate monedă. În anul 1463 în Transilvania și Ungaria funcționau 4 monetării 

dintre care cel mai mare venit era obținut la monetăria din Baia Mare (Kacso, C., Pop, Lucia, 

2010). Acest lucru avea să facă cunoscut numele orașului în întregul continent Europa. 

La începuturile secolului al XVI-lea, își fac apariția primele lucrări privind topografia 

mineritului. Astfel, în anul 1521 apare valoroasa lucrare „Dere metallica” al cărei autor, 

Gyorgy Agricola, face o descriere detaliată a instrumentelor folosite în activitatea de minerit 

(Agricola.G,2002). Un nou avânt în dezvoltarea mineritului băimărean s-a înregistrat la 

sfârșitul secolului XVIII-lea și începutul secolului  al XIX-lea. Treptatforța hidraulică a fost 

înlocuită cu forța aburului. Prima mașină cu aburi a fost pusă în funcțiune la Baia Mare, 

imediat după cea instalată în domeniul minier al Zlatnei în 1883 (Feștilă, A. et al, 1972) . 

Adevăratul avânt al industriei extractive și de prelucrare din regiunea minieră Baia 

Mare a avut loc în anii regiumului democrat popular. Naționalizarea principalelor mijloace de 

producție din anul 1948 a deschis perspective largi și prelucrării minereurilor neferoase. În 
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cadrul vastului program de industrializare socialistă, statul a acordat o deosebită importanță 

deschiderii de noi mine, descoperirii de noi rezerve și retehnologizarea cu noi echipamente. 

În perioada actuală activitatea minieră din jurul orașului Baia Mare nu mai există. 

Căderea regimului comunist a atras după sine decăderea sistemului minier. Minele au fost 

închise una după cealaltă, atrăgând după sine și decăderea industriilor conexe. Acest lucru a 

cerut măsuri de reconversie industrială. 

A fost  realizat o schemă logică care sa explice înlănțuirea factorilor ce au dus la 

extinderea și creșterea populației orașului Baia Mare. Aceste componente sunt într-o 

interdependență vizibilă, iar dacă factorul principal ( existența resurselor neferoase) nu ar fi 

existat în teritoriu, cu siguranță lucrurile ar fi avut o altă turnură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Schema logică a factorilor care au condus la dezvoltarea orașului 

Pentru  întreg  județul  Maramureș, mineritul reprezenta „cartea de vizită”. În perioada  

comunismului, în întreg  județul  lucrau în subteran peste 30000 de muncitori. Această 

ramură era privită de către conducătorii statului ca un soi de coroană a industrializării, care 

stătea la baza progresului (Ștef, D.,2014). 

 Partidul Comunist oferea privilegii muncitorilor, iar minerii erau printre cei mai 

apreciați. Pe lângă celelalte privilegii ( 3 mese calde pe zi, reducerea orelor de muncă de la 8 

la 6 ore), statul le punea la dispoziție și locuințe. Astfel s-a început construcția unui cartier al 

muncitorilor în apropierea Flotației Centrale. Altor muncitori li s-au acordat împrumuturi 

avantajoase pentru a-și construi case (Ștef, D.,2014; Cosma, Gh., 2001). Ponderea 

muncitorilor care lucrau în mină, era așa de mare încât aproape în orice familie exista cel 

puțin un membru care avea o astfel de îndeletnicire. 

 Principiul care stipulează că “industria atrage industrie” a fost dovedit și în cazul 

orașului Baia Mare. Mineritul aatrasdupă sine dezvoltarea unor industrii conexe. Treptat au 

fost deschise noi uzine. Era nevoie de o uzină care să prelucreze minereurile, astfel s-a 

deschis Flotația Centrală. Aceasta a oferit în momentele de vârf ale producției miniere în jur 

de 2000 de locuri de muncă. Dispunea de o tehnologie modernă, unele utilaje fiind aduse 

chiar din Finlanda (Ștef, D.,2014) 

 Conform ziarului “Graiul Maramureșului” din data de 8.3.2011, una din celemaivechi 

și mai cunoscute uzine la nivel local, national câtși international, era Întreprinderea 

Metalutgică de Metale Neferoase (IMMN), sau combinatul “Phoenix”, cum îl numeau 
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băimărenii. Acesta era unul din cele mai mari combinate chimice de la noi din țară, care a 

oferit pentru băimăreni peste 2000 de locuri de muncă. 

 O altă întreprindere ce are legătură directă cu mineritul băimărean, este uzina de 

rafinare a plumbului ”Romplumb”. În momentul de maximă capacitate de producție, aceasta 

a oferit peste 1500 de locuri de muncă. La Baia Mare, nu s-au prelucrat doar minereurile, ci 

au existat și întreprinderi care ofereau produse industriale finite. Una din aceasta a 

fostÎntreprinderea Mecanică de Mașini și Utilaj Minier din Baia Mare. Aici se reparau 

utilajele miniere. Treptat aceasta a ajuns să fie printre principalele furnizoare de utilaje și 

instalații miniere din țară, dar și din străinătate. Această întreprindere oferea peste 5000 de 

locuri de muncă (Ștef, D.,2014; Cosma, Gh., 2001; Feștilă, A. et al, 1972). 

 În toate întreprinderile menționate mai sus, ponderea bărbaților era mare. Foarte 

puține femei munceau în industria grea. Pentru a compensa acest lucru și pentru a le oferi 

soțiilor muncitorilor din industria grea un loc de muncă, au fost deschise noi fabrici care  erau 

mai mult destinate femeilor. 

 Două din acestea erau mai  importante: Întreprinderea de Faianță și Sticlărie 

“Faimar”, care oferea peste 1000 de locuri de muncă și Întreprinderea Textilă Maramureș 

“Maratex”, cu peste 7000 de muncitori, majoritatea fiind femei (Ștef, D.,2014) 

 Dezvoltarea industriei miniere și a industriilor conexe au atras după sine un proces 

demografic specific. Acesta este reprezentat de creșterea spectaculoasă a populației (”boom 

demografic”), ca urmare a necesarului de forță de muncă datorat industrializării. Acest 

“surplus” de populație a provenit din migrațiilemasive de la sat la oraș, 

specifcperioadeisocialiste, și din altelocuri ale țării. Un al doilea factor care a intervenit în 

creșterea populației, care se generalizează asupra întregii țări, este legea din 1966 care 

interzicea avortul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând graficul de mai sus, cu datele referitoare la evoluția numărului populației  

 

 

După interpretarea datelor extrase din principalele recensăminte, se observă o creștere 

spectaculoasă a populației Băii Mari începând de la mijlocul anilor 1950.  Astfel, în decurs de 

36 de ani, populația orașului s-a mărit de aproape 4 ori, de la 37669 locuitori în anul 1956, la 

149205 de locuitori în anul 1992. Această perioadă corespunde industrializării puternice a 

orașului. 

 

Fig. 2 Graficul evoluției populației din orașul Baia Mare 
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 Urmărind firul logic al evoluției, odată cu creșterea populației, trebuia să se mărească 

și necesarul de locuințe. Numărul mare de locuitori, aveau nevoie de spații unde să poată 

locui. În acest fel, de prin anii 50, au început construcțiile masive de blocuri cu patru sau mai 

multe etaje (Ștef, D.,2014). Orașul suferă o metamorfoză vizibilă. S-a început construcția 

unui nou oraș cu influență arhitecturală comunistă. Multe case au fost dărâmate pentru a face 

loc construirii unor noi blocuri.  

 Vechea gară a orașului se afla situată în anii  1960 chiar în centrul actual al orașului, 

pe locul ocupat acum de un mare spațiu comercial ( magazinul ”Maramureșul” ). Știindu-se 

că orașul avea să se dezvolte, aceasta a fost  mutată la periferia orașului în momentul 

respectiv (Ștef, D.,2014), “ în câmp deschis, înconjurat de bălării” cum mi-a povestit bunicul 

(Andron Gheorghe). 

 În acest fel fenomenul de urbanizare pentru orașul Baia Mare a cunoscut o evoluție 

fulminantă, care a dus în cele din urmă la dezvoltarea orașului propriu-zis. Toate aceste 

componente care au dus la dezvoltarea treptată a orașului, se leagă de un element principal: 

existența mineritului din cele mai vechi timpuri (Feștilă, A. et al, 1972). 

Utilizând hărțile din prima ridicare topografică, accesate de pe site-ul 

(http://mapire.eu/en/), am realizat o paralelizare a orașului din perioada trecută ( anul 1785), 

cu perioada actuală ( anul 2015) hărți preluate din Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitarea cu cercul roșu reprezintă spațiul până unde se extindea orașul în anul  

 

 

Fig. 3 Stadiul de evoluție al orașului Baia Mare în timp (sursa: hărți iozefine accesate 

 pe http://mapire.eu/en/) 
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Fig. 4.  Extinderea orașului în 1787 și 2015 (sursa: hărți iozefine accesate pe http://mapire.eu/en/) 

Utilizând modulul de calcul al suprafeței de pe site-ul de unde s-au preluat hărțile din  

prima ridicare topografică  (http://mapire.eu/en/), reiese că în anul 1787, Baia Mare ocupa 3.5 

km
2 

.  În anul 2015 orașul ocupă aproximativ 50 km
2 

. Rezultă că în aproximativ 200 de ani, 

orașul s-a extins de aproape 15 ori. Fenomenul de urbanizare a fost intens. 

Concluzii. Factorii care contribuie la dezvoltarea unui oraș sunt multiplii. În cazul 

orașului Baia Mare, primul și principalul factor a fost reprezentat de existența resurselor 

neferoase care a atras dezvoltarea industriei miniere. Acesta a fost punctul central în jurul 

căruia a pivotat orașul încă din cele mai vechi timpuri.  

Decăderea industriei miniere de după anii 1990, a avut un efect de domino în 

dezechilibrul economic. În momentul actual se încearcă o reconversie economică care a prins 

și va prinde în continuare contur, dar șocul inițial se resimte și azi. Populația orașului a 

scăzut, iar după închiderea uzinelor șomajul a luat amploare.  

Degradarea peisajului din zonele industriale a atins cote maxime. Din vechile uzine au 

rămas în cel mai fericit caz doar niște coloane de beton. Doar turnul fostului combinat 

Pheonix mai amintește de activitățile industriale din trecut. Acesta „privește” nostalgic peste 

întregul oraș. Totodată, ca şi sinteză a temei abordate, a fost realizată o scurtă analiză 

S.W.O.T  asupra activităţii miniere şi efectele acesteia în dezvoltarea municipiului  Baia 

Mare (Tabel 1)  

 

         Tabel 1. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Activităţile miniere au atras 

populaţia spre oraş, astfel crescând 

numărul de locuitori 

 În prezent, Baia Mare este cel mai 

mare oraş şi reşedinţa judeţului 

Maramureş 

 Uzinele au fost închise, iar 

industria oraşului a decăzut odată cu 

prăbuşirea blocului comunist 

 Sănătatea populaţiei a fost puternic 

afectată din cauza emanaţiilor de gaze 

toxice 

http://mapire.eu/en/
http://mapire.eu/en/
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 Dezvoltarea economică a oraşului  Monitorizarea deficitară a iazurilor 

/ haldelor de steril şi a apelor de mină 

a dus la dezastre ecologice de 

proporţii 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 Oraşul ar putea urma un plan de 

reconversie industrială 

 Aşezareageografică favorabilă a 

municipiului şi resursele culturale, 

turistice acestuia pot fi valorificate. 

 

 Ruperea, din nou a digurilor de la 

iazurile de steril 

 Incapacitatea de reconversie 

industrială şi scăderea populaţiei 

oraşului din cauze economice 
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Vulcanii noroioși din Podișul Moldovei. Studiu de caz Bărboieni, raionul 

Nisporeni (Republica Moldova) /  

Mud Volcanoes in The Moldavian Plateau.  

Bărboieni, Nisporeni District (The Republic of Moldova) Case Study  

 

 

Rudico Ana
59

 

 
 

 

Rezumat. Microformele de relief pot crea geomorfosituri spectaculoase temporal, așa 

cum sunt și vulcanii noroioși. Oamenii și administrațiile locale din necunoaștere consideră că 

pot brandui turistic localitățile lor și astfel de apariții sunt importante. Studiul și-a propus să 

limpezească folclorul despre vulcanii noroioși prin intermediul a două studii de caz din 

Republica Moldova, în zona văii Prutului. 

  Cuvinte – cheie: geomorfosit, vulcan noroios, potențial turistic 

 
 

Abstract. Microforms can create temporal spectacular geomorphosites such as the 

mud volcanoes. Ignorant people and local governments acknowledge that they can brand the 

touristic potential of their localities, therefore such initiatives are relevant. This study aims to 

clarify the folklore about mud volcanoes by two case studies conducted in the Prut Valley of 

the Republic of Moldova. 

              Keywords: geomorphosite, mud volcano, touristic potential 

        

 

I. Informații generale. Vulcani noroioși  sau ”ochiurile glodoase”  

Sunt considerate forme genetice de microrelief pseudo-vulcanic (Posea, 2001:122) 

create de gazele naturale acumulate între stratele geologice, provenite de regulă de la 

adâncimi mari uneori și peste 3.000 de metri, care trec printr-un sol marno-argilos și care în 

combinație cu apa din pânza freatică dizolvă roca fină, prăfoasă. Gazele împing spre 

suprafață nămolul format din apa amestecată cu fragmentele fine de rocă și se usucă în 

contact cu aerul, formând niște structuri conice asemănătoare unor mini-vulcani. Nămolul 

ieșit la suprafață este rece deoarece vine din straturile de argilă de suprafață, foarte rar având 

temperaturi mai ridicate. În toată lumea sunt cartați și inventariați cca 1100 de vulcani 

noroioși
60

. 

Vulcanii noroioși au aspectul unor conuri de dimensiuni reduse fără să aibă drept 

cauză principală ivirea magmelor, chiar dacă există astfel de fenomene asociate secundar și 

magmatismului activ în întreaga lume. Uneori gazele pot proveni de la emanațiile de 

hidrocarburi, chiar din emanațiile de gaze uscate asociate vulcanice (CO2), din zonele cutelor 

diapire, din domurilor gazeifere sau din stratele geologice unde există descompunere 

                                                           
59

 Elevă în clasa a XI-a D la Liceul Tehnologic Economic de Turism - Iași, Str. Milcov, nr. 11. Lucrarea a fost 

prezentată la Concursul național de comunicări științifice ale elevilor de liceu la geografie, iulie 2017, Tg 

Secuiesc, unde a fost evaluată cu un premiu special la secțiunea Geografie fizică. Îndrumător prof. dr. Viorel 

Paraschiv. 
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 http://alecscon.blogspot.ro/2013/05/eruptia-din-cauza-excavarilor.html 
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organică. Când se emană numai gaze, fără noroi, se formează gropi rotunde cu apă mâloasă în 

care gazele bolborosesc. Noroiul argilo-marnos mai mult sau mai puțin vâscos, care se ridică 

prin fisurile apărute în stratele geologice odată ajuns la suprafață se revarsă creând în timp un 

microrelief specific. Cel mai adesea rezultă conuri și platouri cu dimensiuni variabile, dar 

fără să aibă o extindere mare. Dimensiunile vulcanilor noroioși pot varia de la 1 m până la 

zeci de metri înălțime, iar diametrul craterului este cuprinsă între un metru și până la câțiva 

metri. Aceste forme și într-o anumită măsură mecanismul circulației materiei și dezvoltării 

lor se apropie mult de cel al marilor efuziuni de lavă ce creează aparatele vulcanice, de unde 

și numele ce le-a fost dat. Diferențele dintre ele sunt enorme, trei fiind considerate esențiale: 

dimensiunile (câțiva zeci de metri pătrați până la câteva hectare în raport cu câțiva km
2
), 

natura materiei interne (noroi față de topiturile de roci) și durata existenței formelor de relief 

create (doi-trei ani la vulcanii noroioși și zeci de mii de ani la vulcanii propriu-ziși).  

Microrelieful vulcanilor noroioși este întâlnit în mai multe locuri în lume cele mai 

cunoscute areale ocupate cu astfel de forme de relief recent sunt în Italia (nordul Apeninilor 

și în Sicilia), Rusia (Siberia, Kamceatka, peninsula Taman – Marea Azov), Ucraina 

(peninsula Kerci – Crimeea, teritoriu ocupat actual de Rusia), Indonezia, Pakistan (regiunea 

Baluchistan), Australia, unele state din America Centrală (cum este insula Trinidad Tobago). 

Dar cei mai mulți vulcani noroioși se formează sub nivelul apelor marine și lacustre cele mai 

cunoscute zone fiind în Marea Barents (Norvegia) și în Marea Caspică (Azerbaidjan). 

Ciclicitatea și intensitatea maximă a erupțiilor noroioase este pusă pe seama factorilor care 

determină tensiuni interne maxime și în litosferă cum ar fi: atracția Lunii și a Soarelui 

(mareea maximă) sau presiunea atmosferică minimă care determină o creștere a presiunii 

gazelor din subteran (la trecerea unei depresiunii ciclonale și pe timp ploios – Peahă, 1965) 

 Conurile vulcanilor noroioși pot fi dispuse pe anumite aliniamente (determinant pe 

linii/fracturi de falii), pot fi grupate sau răzlețe. În literatura geografică studiată au denumiri 

diferite de la o zonă la alta: pâcle, salțe (zalțe), fierbători
61

, bolboroase, ochiuri glodoase
62

 sau 

gloduri
63

. 

În România vulcanii noroioși sunt situați în Subcarpații (Curburii și Olteniei, mai 

ales), în Podișul Moldovei, pe marginile Depresiunii Colinare a Transilvaniei și pe contactul 

Câmpiei de Vest cu Dealurile de Vest. Din cauza duratei lor de activitate și temporalitatea lor 

în peisaj este foarte greu de reconstituit locul unde s-au format după o perioadă mai 

îndelungată de timp, bibliografia abundă de informații neverificate pe teren și care consideră 

acest microrelief din multe zone ale țării noastre drept obiective turistice și arii protejate, de 

tip geomorfosituri! 

Formarea vulcanilor noroioși în dealurile subcarpatice de la Curbură, în Depresiunea 

Policiori, este datorată înmuierii în adâncime a stratelor marno-argiloase și circulației 

ascendentă și intermitentă spre suprafață a maselor noroioase înmuiate de autoaprindea 
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 Romanescu Gh, Jigău Gh., 1998, Geomorfologie. Universitatea de Stat Chișinău (pag.183) 
62

 Ion Bojoi – pag.109 menționează un areal relativ extins pentru aceste microforme de relief în șesurile râurilor 

din Câmpia Moldovei  pe Miletin, Jijia, Bahlui, Racova ș.a. 
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 Posea G. și col. , 1986, Geografie de la A la Z. Dicționar de termeni geografici. Editura Științifică și 

Enciclopedică București (pag 318-319) 



171 

 

internă a gazelor naturale. Alte aliniamente de vulcani noroioși sunt atestați pe rama internă a 

cutelor diapire din bazinul Transilvaniei fiind citate științific încă din anul 1853
64

. 

                    
Fig. 1. Nomogramă cu ciclul formării vulcanilor noroioși sau ochiurilor glodoase din Podișul Moldovei 

 

În vestul țării sunt citați vulcanii noroioși de la Pișchia (județul Timiș) formați pe baza 

zăcămintelor de hidrocarburi din zonă
65

. 

O cauză mai particulară a apariției vulcanilor noroioși este reprezentată de efectele 

secundare ale seismelor, fiind citate aparițiile din 1940 de după ”marele cutremur” din 10 

noiembrie când datorită presiunilor interne post-mișcare tectonică freaticul a răbufnit la 

suprafață și a creat mici cratere de nisip și mâl în lunca Siretului inferior (județele Vrancea și 

Galați)
66

. 

În Podișul Moldovei dintre Siret și Nistru aceste microforme de relief se numesc  

”ochiuri de noroi / glodoase” fiind excavațiuni mici noroioase (cu înălțime de 0,5 – 3 m) cu 

aspect de mic crater. Gazele naturale ies prin fisurile dintre pachetele de roci sedimentare, 

antrenează în urcarea lor apele care spală argilele sau marnele din substrat și creează o sferă 

de noroi care se sparge periodic, apărând apoi alta
67

.  Acești vulcani noroioși s-au format pe 

                                                           
64

 Este vorba de diapirul de la Ocna Mureș pe baza căruia au apărut vulcani noroioși, actualmente distruși, pe 

valea pârâului Vișa între satele Hășag și Mândra (comuna Loamneș județul Sibiu) și a unui aliniament situat 

între Homorod și Bazna (județul Sibiu) - http://totb.ro/frumusetile-ascunse-ale-romaniei-vulcanii-noroiosi-de-la-

hasag-disparuti-dar-cu-urme/ 
65
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 N. Al. Rădulescu (1941) citat de Posea (2001:124) 
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 Posea G. și col. , 1986, Geografie de la A la Z. Dicționar de termeni geografici. Editura Științifică și 

Enciclopedică București (pag 194) 
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diferite aliniamente de falie deasupra depozitelor sarmațiene
68

 cu grosimi mari (300-400 m) 

în care s-au identificat acumulări locale de gaze care ies la suprafață. Aceste gaze sunt 

acumulate din materia organică descompusă parțial și care se află în depozitele sarmațiene. 

Pentru formarea ochiurilor glodoase trebuie îndeplinite trei condiții: emanațiile de gaze 

naturale, substratul cu roci foarte fine (marno – argile) și apa de infiltrație sau din freatic (fig. 

1). 

În Podișul Moldovei dintre Prut și Nistru, în Republica Moldova, sunt cunoscute și 

inventariate cinci areale cu vulcani noroioși localizați în zona faliilor tectonice, a căror 

activitate este mai ales în timpul seismelor și ploilor abundente: 

- în bazinul râului Camenca (afluent pe stânga Prutului), în comuna Mălăiești 

(Raionul Râșcani); 

- în bazinul Răutului, în amonte de orașul Bălți; 

- pe cursul superior al râului Delia, la nord-vest de comuna Pârlița (Raionul 

Ungheni); 

- pe valea râului Nârnova și în lunca Prutului (Raionul Nisporeni, la Bărboieni);  

- pe valea râului Larga (comuna Constantinești). 

În Podișul Moldovei dintre Siret și Prut sunt atestate ochiuri glodoase formate pe 

aliniamentul de contact dintre Dealu Mare-Hârlău și Câmpia colinară Jijia-Bahlui. Primele 

citări bibliografice apar în lucrarea lui Victor Tufescu din 1937, pe schiță geologică a 

împrejurimilor Dealului Mare-Hârlău unde sunt numite ”bourbière”
69

. Ochiurile glodoase de 

aici sunt localizate chiar pe linia de contact geomorfologic la est-sud-est de Cotnari (3 iviri), 

sud-est de Deleni (1 ivire), în bazinul pârâului Scânteia (sud-est de Rădeni-Botoșani, cu 5 

iviri, 4 mai mari și una mai mică)
70

. 

Perimetrul Hârlău – Deleni – Flămânzi – Oneaga (pe teritoriul județelor Iași și 

Botoșani) a fost studiat între anii 1947-1950 și mai apoi în 1979 pentru identificarea altor 

zăcăminte subsolice și în special pentru fosfați
71

. Pe durata cercetărilor prin forare din 

depozitele sarmațiene groase de cca 400 m au erupt zăcăminte de gaze. La Deleni, pe deluviu, 

în punctul ”La Velniță” sau ”Fierbătoarea”
72

 s-au pus în evidență încă din 1947 hidrocarburi. 

Zăcămintele de gaze naturale sunt mai bogate în depozitele sarmațiene cu cât acestea sunt 

mai groase. 

Vulcanii noroioși de la Cerbu – Copălău (județul Botoșani) sunt situați la limita 

satului Cotu, pe platoul Cerbu, la 24 km de Botoșani pe DN 28B, peste râul Miletin. Ieșirea 

gazelor din subsol determină deplasarea apei din adâncime și antrenarea particulelor argiloase 

și nisipoase din substrat. La Cotu, în ochiurile glodoase înalte de cca 1,5 -2 m. apărute lângă 

apa râului Miletin, apare frecvent petrol
14

. Tot pe aceeași linie de microfalie tectonică în 

bazinul torențial al văii Oneaga, pe lizera pădurii la cca 1,2 km de sat, apar alți vulcani 
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 Ionesi L. 1994. Geologia unității de platformă și a orogenului nord-dobrogean. Editura Tehnică, București 

(pag. 53) 
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 În Larousse. Dictionnaire de français. 2006 Larousse. Manchecourt  
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 ”Esquisse géologique des environs de Dealul Mare” – extras din Buletinul Societății Regale Române de 

Geografie, Tom LVII, 1937 (pag. 32-33) 
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 Bâgu, Gh, Mocanu Al. -1984-  Geologia Moldovei. Stratigrafie și considerații economice. Editura Tehnică 
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noroioși activi până prin anii 2008-2010 (foto 1). Noroiul mai mult sau mai puțin vâscos se 

ridică prin fisurile rocilor și se revarsă la suprafață formând conuri și mici platouri fără 

vegetație sau ochiuri glodoase
73

 . Interesul studierii acestor geomorfosituri și a elucidării 

mecanismului lor de formare și a eliminării folclorului local a constituit o preocupare 

importantă în vederea stabilirii concluziilor finale. 

II. Metodologia de cercetare 

1.Studiul bibliografiei,  webografiei, cartografiei (hărților) 

2. Cercetare de teren: interviuri cu locuitorii (metoda investigației și focus-grup), fotografii, 

comparații 

3. Realizarea filmărilor de teren și seriilor fotografice cu evoluția peisajului din geomorfositul 

de la Bărboieni pentru ultimii 5 ani (2011-2016) 

4. Studii de caz. Concluzii generale și particulare. 
  

 
Foto 1. Ochi glodos  la Oneaga –foto prof. Aurora Filip (2008) 

 

 

Studiu de caz 1: Valea Delia, bazinul hidrografic Prut (Republica Moldova) 

Este o vale tânără cu un bazin hidrografic mic de cca 30 kmp, afluent pe partea stângă 

a Prutului. Vulcanii noroioși inactivi de aici sunt vizibili în lunca largă a văii care atinge 

lățimi de cca 1 km în dreptul satului Pârlița (foto 2-3). Aceste movile înierbate parazitează 

relieful luncii și doar cunoscătorii zonei știu despre activitatea vulcanilor noroioși. Pe aceste 

geomorfosituri se dezvoltă o plantă halofilă foarte rară Salicornia europeae, care se dezvoltă 

doar într-un mediu sărăturat (foto 4).  Sărurile sunt aduse din substrat, fiind dizolvate în 

soluție de către apele de infiltrație sau de cele freatice, din marnele salifere badeniene și se 

depun pe conurile create de ”erupțiile” vulcanilor noroioși. 
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Foto 2-4. Vulcanii noroioși pe valea superioară a Pârâului  Delia, cu vegetație specifică (Republica Moldova) 

 

Studiu de caz 2: satul Bărboieni, raionul Nisporeni (Republica Moldova) 

Vulcanul noroios de la Bărboieni
74

 este situat Raionul Nisporeni și s-a format inițial la data 

17 august 1974, pe șesul Prutului unde a început să se înalțe o movilă care atins cca 2,5 m 

înălțime (fig. 2). Ulterior pe acest loc s-a creat o acumulare piscicolă (Iazul / Lacul Bricioasa) 

alimentată cu ape din Prutului,  iar vulcanul noroios a devenit o insulă. Vulcanul noroios de la 

Bărboieni a fost denumit inițial ”Buricul Susanei”, după numele femeii care avea grădina 

până-n iaz și în dreptul conului de glod. Amintim și faptul că în anii 1950 cercetătorii 

sovietici au făcut prospecțiuni geologice în zona luncii Prutului pentru descoperirea 

zăcămintelor de petrol, fără să înceapă exploatările. 

                                                           
74

  O ipoteză de lucru asupra toponimului satului Bărboieni poate fi și termenul francez ”bourbiere”, dat 

ochiurilor glodoase din Podișul Moldovei de către Victor Tufescu (1937)! 

Fig. 2 
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Vulcanul noroios de la Bărboieni avea un 

”con” mobil, fisurat, pe unde ieșeau torenți 

mici de argilă umedă de culoare gri-albăstruie. 

Treptat argila se solidifica pe con, se închidea 

la culoare și se acoperea cu șănțulețe și 

fisuri
75

, descriind un microrelief de badlands 

șiroit. Vulcanul noroios  cuprindea în anii 

1980 patru mini-cratere inactive în cea mai 

mare parte a timpului. Doar prin două dintre 

ele se mai putea vedea argilă umedă și fină, 

dovadă cu mai exista încă o activitate redusă 

în interiorul geomorfositului. Alte două cratere 

erau obturate și au început să fie distruse de 

precipitații sau valurile determinate de 

vânturile de pe lac. Dispariția treptată a 

activității acestui vulcan noroios poate fi 

datorată epuizării treptate a zăcământului de 

gaze care l-a generat inițial. În anii 1980 activitatea vulcanului noroios s-a redus treptat și 

comunitatea a considerat că a devenit inactiv. Ulterior administrația locală a propus astuparea 

craterului și conului, fiindcă prezenta pericol pentru săteni şi animale, aşa că au cărat aici 

câteva camioane de piatră. Şi când se părea că vulcanul noroios nu mai dă niciun semn de 

activitate o erupţie puternică a zdruncinat zona, iar acoperișurile caselor şi sticlele geamurilor 

s-au făcut ţăndări. Apoi s-a decis ca în craterul vulcanului noroios să fie introdusă o țeavă 

metalică care să permită evacuarea gazelor acumulate, chiar dacă activitatea vulcanică 

propriu-zisă nu mai este observată. Acea țeavă este vizibilă și acum pe lacul apei 

lacului/iazului Bricioasa și contribuie la eliminarea gazului acumulat în timp. 
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Fig. 2. Serie fotografică cu vulcanul noroios din lacul Bricioasa, de la Bărboieni  

   Deși ”Buricul Susanei” pare inactiv și nu se mai vede de sub apa lacului Bricioasa 

primarul localității Bărboieni susține că scăldatul în lac poate fi periculos și a interzis acest 

lucru. 

 Din mărturiile locuitorilor argila fină (huma) rezultată din activitatea vulcanului a fost 

folosită îndelung în diverse utilizări casnice: pentru vopsit prispele, gardurile, cuptoarele de 

curte, dar și pentru băi de nămol în afecțiuni reumatismale etc. 

IV. Concluzii  

Vulcanii noroioși sunt o prezență activă formând geomorfosituri cu o prezență 

temporară redusă în peisajul geografic al unităților de platformă, cu strate orizontale sau ușor 

înclinate. 

Cu ajutorul seriei fotografice din figura 2 am realizat evoluția vulcanului noroios de la 

Bărboieni, în perioada 2011-2016, când conul a fost erodat treptat de valurile stârnite de vânt 

și pe fondul inactivității sale a dispărut din peisajul lacului. Nu excludem faptul că, într-o 

bună zi, vulcanul noroios va putea reînvia pe fondul îndeplinii condițiilor naturale de 

activitate (fig. 1) oferind din nou priveliști spectaculoase. Primarul localității Bărboieni nu 

consideră astăzi oportun să facă investiții pentru a transforma geomorfositul din Iazul 

Bricioasa într-o adevărată atracție turistică. ”Inițial, ne-am gîndit la așa ceva, dar am renunțat 

la idee, din cauza lipsei banilor...”, a punctat unul din reprezentanții administrației locale. 

2012 

2016 
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Nici la Pârlița, pe Valea Deliei (Raionul Ungheni), administrația nu consideră oportune 

investiții turistice pentru geomorfositul vulcanilor noroioși din teritoriul comunei. 

       Astfel de fenomene naturale pot apărea oricând acolo unde vechea floră și faună 

cantonată în straturile geologice ce încă nu s-au descompus total, dar care trec prin acest 

proces,   formează gaze care  odată cu declanșare  unui accident tectonic (exemplu seism)  pot 

izbucni spre suprafață, formând noi vulcani noroioși sau ”ochiuri glodoase”. 

Ochiurile glodoase sau vulcanii noroioși din Podișul Moldovei, formați de o parte și 

de alta a Prutului, sunt o evidență în microrelief fiind strâns legate de activitatea tectonică și 

de evoluția paleogeografică a teritoriului pentru fiecare etapă evolutivă geologică.  

Peste tot ele au dat naștere la fantasme ale locuitorilor și s-au impus în peisajul 

locurilor pentru perioade scurte de timp, nefiind specifice pentru geomorfositurile cu 

importanță turistică sau de altă natură economică.  
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Potențialul turistic al orașului Ungheni - Republica Moldova / 

The Touristic Potential of Ungheni – The Republic of Moldova 

 

 

Agachi Valeria
76

 

 
 
 
 

Rezumat. Un oraș situat la porțile Uniunii Europene are multiple modalități de promovare a 

ofertei turistice. În ciuda oportunităților geografice municipiul Ungheni nu reușește să-și dezvolte 

turismul chiar dacă are un potențial nevalorificat suficient. Studiul de față este o contribuție la 

deschiderea unui itinerar turistic urban finalizat și printr-un pliant de promovare. 

      Cuvinte-cheie: turism, Ungheni, promovare, infrastructură 

 

Abstract. A city located at the gates of the European Union has multiple ways of 

promoting its touristic offer. Despite its geographical opportunities, Ungheni city fails to 

develop its tourism despite an important potential. The contribution of this present study 

consists of opening an urban touristic itinerary accompanied by a promotional flyer. 

Keywords: tourism, Ungheni, promotion, infrastructure 

 

 

1. Poziția geografică 

Orașul Ungheni este situat în imediata apropiere a Uniunii Europene fiind denumit și 

”poarta de vest a Republicii Moldova” (fig. 1),  cel mai mare oraș de pe valea Prutului din 

sectorul aferent Republicii Moldova. Orașul se desfășoară pe o distanță de 9 km (nord-sud) 

de-a lungul frontierei cu România, fiind situat geomorfologic pe microrelieful de luncă 

majoră pe podul teraselor medii de pe stânga Prutului.  

Orașul Ungheni se află situat la o distanță de 105 km de orașul Chișinău, la 21 km față 

de Iași pe calea ferată (fiind punct vamal) și la cca 48 km distanță pe șoseaua E 58, prin vama 

Sculeni, față de același oraș. 

 În ultimii ani Ungheni a devenit un important centru  industrial, cultural și turistic, 

fiind declarat municipiu (2016).  Orașul se întinde pe o suprafață de doar 16,4 kmp, are o 

populație de cca 38400 locuitori (2016)
77

, cu o densitate medie de 2341 loc/kmp. Centrul 

orașului este situat pe terasa medie de versant a Prutului, la o altitudine de 62 m. Fiind 

poziționat la frontiera cu Uniunea Europeană orașul și municipiul Ungheni tind spre 

standardele unui oraș european. Coordonatele geografice ale orașului Ungheni sunt 

următoarele: 47°13ʹ42ʹʹ latitudine N și 27°49ʹ44ʹʹ longitudine E. 

 
 

                                                           
76

 Elevă în clasa a XI-a B la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, Str. Milcov, nr. 11. Lucrarea a fost 

prezentată la Concursul Național de comunicări științifice ale elevilor de liceu la geografie, iulie 2017 Tg 

Secuiesc, unde a fost evaluată cu un premiu special. Îndrumător prof. dr. Viorel Paraschiv. 
77

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungheni 
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Fig. 1. Poziția geografică a orașului Ungheni 

 
 Scurt istoric. În trecut actualul oraș forma aceeași localitate Ungheni cu satul aflat pe 

malul drept al Prutului, în România, fiind de fapt o evoluție urbană a unei părți de sat de tip 

dublet (fig. 1). Vatra veche, cea inițială, a actualului oraș este cartierul Ungheni - Vale și este 

situată pe o terasă de luncă minoră a Prutului, protejată de un dig. De-a lungul istoriei sale 

moderne Ungheniul s-a dezvoltat și extins datorită așezării lui geografice favorabile la 

răscrucea traseelor comerciale ale Țării Moldovei (Marele Drum Comercial 

Tătărăsc/Moldovenesc și Drumul Pescarilor)
78

. Dezvoltarea cea mai puternică a orașului s-a 

realizat în perioada ocupației sovietice, mai ales între anii 1970-1990, când s-a extins și a  

înglobat satele din împrejurimi ce au fost transformate în cartiere urbane. În acea perioadă 

sistemul politic de ocupație rusă a transformat total peisajul natural dorind să arate 

”supremația” sistemului sovietic de pe malul stâng al Prutului. Extinderea orașului actual 

                                                           
78

 Vasile Iucal,  în articolul ”Târgul medieval Țuțora, un oraș dispărut (1448-1822)” de pe www.historia.md, 

accesat 02.06.2017, se atestă vatra vechiului oraș medieval în actuala vatră a orașului Ungheni. Putem vorbi de o 

continuitate urbană încă din perioada medievală. Ruinele vechii cetăți Țuțora vor face obiectul unui proiect 

amplu de muzeu-sit istoric natural care urmează să fie promovat de Consiliul raional Ungheni. 

Fig. 1. Așezarea orașului 

http://www.historia.md/
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către sud în lungul Prutului, cartierul Dănuțeni, a cuprins zona fostei cetăți medieval Țuțora, 

distrusă și cu puține ruine vizibile în perioada actuală
2
.   

 

 
Fig. 2. Poziția geografică față de râul Prut (Sursa www.google.com) 

 

 
Fig. 3. Centura rutieră spre viitorul pod peste Prut 

 

 Zona industrială a orașului adăpostește mai multe societăți comerciale din diferite 

ramuri ale economiei ce au rădăcini adânci în tradițiile și ocupațiile locuitorilor, iar pe Prut a 

fost amenajat un mic port fluvial. În zona  triajului feroviar a fost organizată o zonă 

economică liberă de perspectivă pentru dezvoltarea regiunii, care va fi stimulată și de 

proximitatea viitorului pod rutier peste Prut situat lângă localitatea suburbană  Zăgărancea, 

care va face legătura cu România (fig. 1, 2 și 3) și de centura ocolitoare de nord  a orașului 

aflată în construcție (fig. 3). 

 II. Metodologie de cercetare propusă și realizată 

1. Studiul bibliografiei,  webografiei, cartografiei (hărților) 

2. Cercetare de teren: vizite, documentare de teren cu ajutorul: interviurilor cu locuitorii, 

investigații, comparații, realizarea fotografiilor 

3. Clasificarea obiectivelor turistice 

4. Realizarea analizei SWOT 

http://www.google.com/
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5. Elaborarea concluziilor generale ale cercetării. Realizarea unui pliant de prezentare 

turistică a orașului (Anexă). 

 III. Principalele obiective turistice ale municipiului Ungheni 

1. Obiectivele turistice cu valoare istorică și culturală  

Muzeul de istorie și etnografie orășenesc este considerat cel mai important obiectiv 

turistic pentru cercetarea, valorificarea și promovarea culturii comunităților românești situate 

pe malul stâng al Prutului mijlociu. Colecțiile muzeului numără peste 10000 de exponate de o 

valoare istorică și culturală care atestă locuirea milenară, tradițiile de muncă și arhitectură 

rurală cu reflectare actuală asupra tradițiilor și comportamentelor locuitorilor. Muzeul a fost 

înființat inițial în biserica Sf. Alexandr Nevski în perioada ateismului sovietic, în 1967. În 

1989 muzeul a fost mutat în Palatul culturii situat în Parcul francez, unde se află și astăzi. 

Sălile muzeului cuprind expoziții tematice, de la istorie-arheologie, la artă populară și artă 

cultă, cuprinzând colecții de artă plastică și caricatură ale artiștilor contemporani locali și 

naționali. 

 

 

Fig. 4. Colecții etnografice  

Muzeul școlar al Liceului teoretic ”Ion Creangă” adăpostit în una dintre aripile 

liceului situat în sudul orașului (cartierul Dănuțeni) cuprinde obiecte etnografice și de uz 

casnic colectate cu ajutorul elevilor și profesorilor. Colecțiile au adunat și mostre realizate de 

elevi la activitățile practice de lucru manual. Muzeul școlar are valoare didactică importantă 

fiind folosit în procesul de învățare, colecțiile putând fi vizitate de alți potențiali interesați și 

de musafirii școlii (fig. 5-6). 
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Fig. 5-6. Colecții etnografice 

2. Obiective turistice de cult religios, cu valoare istorică și cultural-spirituală   

 Biserica “Sf. Ierarh Nicolae” (fig. 7) este cel mai vechi lăcaș bisericesc din actualul 

oraș  Ungheni, după ce inițial pe acest loc fusese construite biserici rurale modeste din luturi 

și lemn. Biserica actuală a fost înălțată de boierul Constantin Moruzi mare proprietar de 

terenuri în această zonă, în anul 1882, ca parohie a moșiei Dănuțeni, sat situat până în 1967 în 

sudul orașului după care a fost înglobat municipiului. Boierul Constantin Moruzi  a ales 

pentru construcția bisericii cel mai înalt loc situat pe podul unei terase de luncă majoră astfel 

ca sfântul lăcaș să fie văzut de toți locuitorii, iar de pe turnul clopotniță să poată fi văzut 

orașul Iași.  
 

 
 

Fig. 7. Bisericile ”Sf. Nicolae”  

 Arhitectura bisericii este de influență arhitecturală rusă
79

 fiind în formă de cruce cu 

nouă turle de diferite dimensiuni care impresionează și astăzi. În acest ansamblul religios a 

fost înhumat ctitorul bisericii (fig. 7) și alți membri ai familiei acestuia. În cavoul său a stat 

adăpostită pe timpul urgiei sovietice crucea comemorativă a soldaților români care au luptat 

pentru eliberarea Basarabiei de sub imperialismul comunist rusesc. Redescoperit în 1994 

                                                           
79

 Aprobările construcțiilor bisericești pe vremea ocupației Basarabiei de către Rusia țaristă se dădeau de un 

oficiu specializat aflat la Sankt Petersburg și trebuiau să respecte cerințele ecleziastice rusești 

(www.crungheni.md) 
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acest monument a fost depus ulterior și poate fi vizitat în cadrul muzeului orașului, din 

Palatul culturii. 

Biserica „Sf. Alexandr Nevski” 
Biserica "Sfântul Alexandr Nevski" monument istoric și de arhitectură devenit un 

centru spiritual important al orașului, a fost ridicată în perioada 1903-1905 și sfințită în 1906, 

la sărbătoarea ”Tuturor Sfinților”. Proiectul bisericii a fost conceput de către cunoscutul 

arhitect rus A.I. Bernardazzi, descendent al unei renumite familii de arhitecţi italieni stabiliţi 

la începutul secolului al XIX-lea în Rusia. Bernardazzi a donat orașului proiectul în memoria 

războiului ruso-turc de la 1877-1878, iar biserica a devenit ulterior o adevărată operă de 

cultură şi arhitectură ecleziastică rusă, fiind de formă circulară (altarul cu naosul) și doar 

pronaosul având o turlă pătrată pentru acces. Desființată pe timpul prigoanei ateiste sovietice 

biserica a fost salvată de la demolare cu ajutorul unui grup de intelectuali locali și 

transformată în muzeu orășenesc, între 1967-1989. În 1968 clădirea a fost declarată 

monument de istorie și arhitectură națională.  În 2011 biserica a fost transformată în catedrală 

episcopală prin decizia Sinodului Mitropoliei Moldovei, care este dependentă de Patriarhia de 

la Moscova (fig. 8). 

 
Fig. 10. Biserica Sf. Alexandr Nevski 

 

Mănăstirea ”Sf. Gheorghe” este o construcție recentă (fig. 9) care a început a se ridica  

din 2000 și urcată la rang mănăstiresc în 2003. Are două biserici, una de vară ”Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe” și una de iarnă ”Sf. Pantelimon”. Mănăstirea are un rol important pe 

timpul zilelor de sărbătoare creștină pentru enoriașii și vizitatorii din partea de vest a 

Republicii Moldova. Prin poziția geografică centrală mănăstirea este accesibilă tuturor celor 

interesați să-i treacă pragul. 
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Fig. 9. Biserica ”Sf. Gheorghe” 

 

3. Obiective turistice tehnogene, care conservă tradiții ocupaționale locale  

 Societatea pe acțiuni Moldabela (Combinatul de covoare) este considerată drept cea 

mai mare din Republica Moldova (fig. 10), iar  prin producția realizată se situează în primele 

50 de fabrici din lume. Prin tipul producţiei și expoziția cu vânzare deschisă la sediul său  se 

înscrie într-un obiectiv turistic de tip tehnogen - industrial. Instituţia dispune de un muzeu al 

mostrelor produse de-a lungul existenţei sale care trezeşte interesul vizitatorilor, mai ales din 

rândul grupurilor organizate de elevi. 

 Fabrica de ceramică ornamentală are tradiții care vin din vremuri străvechi atestate 

pe baza descoperirilor arheologice datate din antichitate. Cercetările arheologice  efectuate în 

oraș au scos la iveală numeroase  exemplare vechi și fragmente ceramic de uz casnic și 

gospodăresc, aflate acum la muzeul local. Fabrica actuală continuă tradiția meșteșugului 

popular al olăritului de pe aceste meleaguri producând  o gamă largă de obiecte din ceramică 

de uz casnic și obiecte decorative dintre cele mai diverse. Multe produse se constituie în 

obiecte pentru oferta turistică locală. Fiind obținute manual (fig. 11) aceste produse ceramice 

conțin multă afecțiune spirituală și sufletească așa precum orice lucru izvorât din pământul 

prelucrat de om. 

 

    
Fig. 10 - 11. Obiective turistice tehnogene (industriale) 

 

 Podul feroviar peste Râul Prut este un monument de arhitectură care a fost construit 

între 1876-1877 după proiectul arhitectului francez Gustave Eiffel. Distrus în cel de-al Doilea 
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Război Mondial podul a fost refăcut pe același amplasament (1945-1947) și este funcțional 

(fig. 12).  

 Gara internațională Ungheni construită în imediata apropiere a podului feroviar 

peste Prut este o clădire impunătoare în preajma căreia se desfășoară activitățile mecanice 

tipice trecerii vagoanelor pe ecartamentele necesare continuării circulației. Clădirea a fost 

ridicată în 1873, este un monument de arhitectură (fig. 13), fiind extinsă după 1945 cu două 

aripi laterale. 

 

    
Fig. 12-13. Podul feroviar Eiffel și Gara internațională 

 

4. Obiective turistice recreative 

Potenţialul turistic al orașului este bogat și printr-un şir de obiective turistice 

biogeografice cum este și celebra ”Stradă a Castanilor” care se întinde pe o distanță de 3 km 

pe bulevardul central al orașului (Strada Națională – fig. 14), fiind considerată drept una din 

cele mai lungi alei cu castani din Europa. Aici au fost plantați în anul 1975 circa 650 de 

arbori de castani cu flori albe (Aesculus hippocastanum) alături de care vegetează și 

exemplare izolate de castan cu flori roz (Aesculus carnea). Peisajul este cel mai spectaculos 

în perioada de înflorire a acestor arbori, în lunile aprilie-mai, bulevardul central al orașului 

fiind un adevărat loc de promenadă foarte frecventat. 

          
Fig. 14. ”Aleea castanilor” (sursa: www.expresul.md) 

 

http://www.expresul.md/
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Scuarul Grigore Vieru este situat în jurul clădirilor administrative locale (primăria și 

consiliul raional), cuprinde alei amenajate pentru plimbare și recreere pe care sunt amplasate 

sculpturile în gresia și calcarul de Cosăuți (carieră situată pe Nistru) și din lemn, realizate de 

sculptorii participanți la taberele de creație și sculptură bianuale. Amintim busturile lui Mihai 

Eminescu, Ion Creangă și Grigore Vieru, scene din poveștile copilăriei imortalizate în piatră 

(fig. 15-16 și 20) ș.a. Aici putem admira și Troița eroilor neamului românesc, o copie a 

monumentului istoric aflat acum în muzeul orașului și care a stat ascuns pe timpul prigoanei 

sovietice. 

 

     
Fig nr. 15-16. Statui reprezentative din scuarul Grigore Vieru 

 

Parcul francez denumit astfel în memoria arhitectului Gustave Eiffel se află situat în 

apropierea Prutului și a podului monument, lângă Gara internațională. Aici este amplsat 

Palatul culturii care adăpostește muzeul local. 

 Lacul Delia situat în cartierul de sud al orașului (Dănuțeni), pe valea Delia la cca 1 

km de gura sa de vărsare în Prut, este un lac de baraj artificial (de cca 400 m lungime - fig. 

17), construit inițial pentru alimentarea cu apă necesară orașului.  

 

 
Fig. 17.  Barajul de pe Valea Delia  
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Cu o suprafață totală de 104 ha, o lungime a luciului de apă de peste 3,2 km și cu o adâncime 

maximă de 4 metri 
80

, lacul a fost folosit în perioada comunistă ca zonă de agrement, aici 

fiind amenajate plaje și unități de alimentație publică. Aceste construcții și dotări favorabile 

turismului de agrement s-au distrus în timp pe fondul lipsei investițiilor de întreținere. 

Rezolvarea problemele juridice ale administrației locale față de foștii proprietari pot 

determina renașterea lacului și redarea lui turismului recreativ estival. 

Piscinele în număr de două (”Delfi” în zona centrală și o alta în sudul orașului) sunt 

realizate prin investiții private fiind obiective turistice sezoniere utilizate mai ales de 

localnici. 

       
Fig. 18-19. Plaja la Prut și Hotel ”Vila verde” 

 

Plaja de la Prut (fig. 18) este situată într-un meandru al râului, într-un mal concav, 

necesită investiții urgente pentru un turism modern. Este folosită ca zonă de agrement estivală 

mai ales de localnici. 

 Manifestările cultural - artistice și comerciale atrag fluxuri turistice regionale 

importante. Amintim festivalurile artistice de sărbătoare religioase sau muzicale: festivalul 

internațional de muzică populară ”Hora de la Prut”- aprilie-, Sărbătoarea recoltei și a 

promovării tradițiilor naționale –august-, ”Zilele orașului Ungheni (hramul)” (sfârșitul lui 

august, 27-31), Festivalul datinilor și tradițiilor de iarnă ”După datina străbună” şi târgul 

anual al olarilor. 

IV - Infrastructura turistică de cazare și alimentație publică a orașului Ungheni nu 

este foarte dezvoltată, ținând cont de poziția geografică de tranzit transfrontalier și a 

potențialului turistic existent. Din cele 6 unități de cazare aflate în oraș și în apropiere, există 

două hoteluri de 3 stele (”Vila Verde”- fig. 19- și ”Iri-Dana”) situate în proximitatea Gării 

Internaționale, a podului peste Prut și în nordul orașului, fiind singurele spații de cazare care 

întrunesc condițiile de calitate specifice statelor vest-europene.  

Rețeaua stradală rămâne una deficitară ca întreținere în condițiile resurselor modeste 

locale și guvernamentale alocate lucrărilor de reparații limitând accesul și circulația, în 

general. Construirea noului pod peste Prut conectat cu centura de nord și vest a orașului 

(aflată în construcție – fig. 3) creează premise favorabile dezvoltării rapide a turismului în 

orașul Ungheni. 

                                                           
80

 http://unghiul.info/cine-este-proprietarul-lacului-delia/ 7 aprilie 2016  



189 

 

Analiza SWOT şi problemele sectorului turistic din municipiul Ungheni și împrejurimi 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Resurse naturale 

 O parte importantă a teritoriului 

raionului este împădurită și deține un 

fond cinegetic și turistic (cca 28,8 mii ha 

adică 26,59% din suprafață) 

 Rezervaţii peisagistice în proximitatea 

teritorială a orașului (Plaiul fagului, 

Cazimir-Mileşti, Nisporeni, Pădurea 

Domnească) 

 Monumente naturale: hidrologice, 

geologice şi paleontologice  

 Râul Prut cu potențial de agrement 

(pescuit, plajă naturală…) 

 Exploatarea ineficientă a resurselor 

naturale recreative în scopuri de turism şi 

odihnă organizată  

 Puţine atracţii naturale protejate de stat, iar 

resursele naturale sunt gestionate de 

Administrația Publică Locală 

 Nedelimitarea clară a obiectelor protejate 

de stat şi a zonei de protecţie a acestora 

 Slaba informare a antreprenorilor privind 

cadrul normativ de exploatare în scopuri 

economice a resurselor naturale recreative. 

 

Resurse antropice şi patrimoniul etno-folcloric  

 Situri istorice antice, medievale 

importante (locuri istorice - fosta cetate 

medievală Țuțora) și numeroase, dar fără 

proiecte de management 

 Podul feroviar de peste Prut și gara 

internațională 

 Numeroase biserici vechi (două 

monumente istorice) şi  mănăstiri  

 1 muzeu orășenesc și raional și muzee 

rurale sau școlare în orașe și sate 

(Pârlița, Sculeni ș.a.) 

 Parcuri importante urbane (strada 

castanilor, parcul central, monumente 

comemorative, taberele de sculptură…) 

 Acumulări de apă cu potențial de 

agrement piscicol și agrement 

 Două piscine și locuri de agrement urban 

 Personalităţi marcante 

 Acţiuni culturale importante (festivalul 

internațional de muzică populară ”Hora 

de la Prut”- aprilie), Sărbătoarea recoltei 

și a promovării tradițiilor naționale 

(august), ”Zilele orașului Ungheni” 

(sfârșitul lui august), Festivalul datinilor 

și tradițiilor de iarnă ”După datina 

străbună” şi târgului anual al olarilor. 

 Ignoranţa populaţiei privind valorile din 

comunitate 

 Accesibilitate redusă la monumentele 

locale 

 Resurse financiare reduse pentru 

valorificarea monumentelor şi 

evenimentelor etno-culturale în scopuri 

turistice 

Infrastructura turistică 
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 Cel mai important nod feroviar din 

vestul țării, legături rutiere și feroviare 

cu marile orașe: Iași, Chișinău și Bălți 

 Punct vamal feroviar important ”poarta 

de intrare în U.E.” 

 1 tabără pentru elevi funcţională cu cca 

120 locuri de cazare 

 Clientelă permanentă a unităţilor de 

cazare de cca. 5  mii turiști anual (2015) 

 2 hoteluri de 3* și alte 4 slab clasificate  

 Motivarea de către Direcţia raională de 

Învăţământ a unui număr constant de 

elevi la taberele estivale. 

 Implementarea unor proiecte de 

dezvoltare a afacerilor, inclusiv în turism 

 În unele localităţi au fost elaborate 

planuri de dezvoltare a economiei locale. 

 Zonele de odihnă şi turistice locale sunt 

izolate, puțin cunoscute şi cu un grad 

mediu de ocupare 

 Baza materială este relativ limitată ca și 

capacitatea de diversificare a ofertei 

turistice 

 Dependenţa mare de o singură categorie de 

turişti sporeşte gradul de vulnerabilitate pe 

piaţa turistică, management neperformant 

 Ocupaţiile de deservire a turiştilor nu 

constituie o pondere sectorială importantă  

 Un număr mic de persoane deservesc direct 

consumatorii de servicii turistice 

 Veniturile realizate exclusiv din turism 

sunt modeste și nu asigură salarii 

motivante 

 Dificultatea obţinerii unor noi abilităţi 

legate de ospitalitate şi turism în cazul 

antreprenorilor agricoli 

Oportunităţi Pericole 

Cooperare transfrontalieră 

 Proiecte internaţionale şi cu finanţare 

UE de turism realizate pe teritoriul 

naţional şi în raion – Proiectul ”O 

abordare integrată pentru dezvoltarea 

durabilă a producției de turism”, 2010, 

cu finanațare europeană 

 Formularea în cadrul Euroregiunii a 

unor politici comune pentru zona 

transfrontalieră în domeniul valorificării 

non-degradante ale mediului şi 

valorificarea potenţialului natural şi 

cultural în scopuri turistice. 

 Elaborarea planului de măsuri privind 

integrarea complexului de transport 

regional în sistemul paneuropean de 

transporturi. 

 Existenţa unor tradiţii de cooperare 

multilaterală privilegiată de frontieră 

(Republica Moldova-România)  

 Problemele legate de trecerea frontierei cu 

România (UE) pentru cetăţenii Republicii 

Moldova 

 Capacitate redusă a grupului de lucru 

privind problemele turismului ESPN. 

 Nu există o concepţie clară şi concretă 

privind dezvoltarea turismului regional 

integrator 

Cadrul legal-normativ 

 Elaborarea Agendei Locale 21 cu 

priorități clare și pentru dezvoltarea 

turismului bazat pe tradițiile locale și 

încurajarea turismului rural din 

 Date statistice inexacte privind dezvoltarea 

turismului naţional şi local 

 Turismul este perceput ca un sector 

economic excesiv reglementat 
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împrejurimi 

 Interes faţă de sectorul turistic (Strategie 

naţională în turism, Strategia Națională 

de Dezvoltare, Programul Sectorial 

„Satul moldovenesc”) 

 Implementarea măsurilor de delimitare 

şi valorificare a ariilor naturale protejate 

din cadrul coridorului ecologic de-a 

lungul râului Prut . 

 Dezvoltarea într-un mod durabil şi 

echilibrat a patrimoniului cu valoare 

turistică este un obiectiv de bază a 

Strategiei Naționale de Dezvoltare;  

 Elaborarea unor trasee naţionale pentru 

valorificarea resurselor turistice 

existente prin Programul Național 

„Drumul Vinului”. 

 Neîncrederea antreprenorilor în dezvoltarea 

afacerilor turistice la ţară.  

 Programul Național „Satul Moldovenesc” 

este un document fără acoperire financiară 

adecvată dezvoltării spaţiului rural şi 

turismului, în special  

 Lipsa mecanismelor de stimulare 

economică a întreprinzătorilor din 

domeniul turismului rural şi a 

participanţilor la implementarea 

Programului Național „Drumul vinului în 

Moldova”.  

 

Concluzii. Rețeaua turistică din Ungheni rămâne relativ slab dezvoltată pe fondul 

cererii reduse și a veniturilor mici ale consumatorilor de turism din Republica Moldova, 

turismul de tranzit transfrontalier fiind prima opțiune a dezvoltării acestui sector terțiar. 

Potențialul natural și antropic existent este promițător dar sunt necesare investiții rapide în 

infrastructură și profesionalizarea lucrătorilor din turism. Analiza SWOT realizată ne 

confirmă dorința administrației locale pentru dezvoltarea serviciilor turistice și a 

oportunităților deschise de colaborarea transfrontalieră. Asigurarea resurselor pentru 

dezvoltarea turismului va cădea pe potențialul și inițiativele private. 

Anul 2017 poate fi unul al relansării turismului la Ungheni cu prilejul manifestărilor 

anuale prilejuite de aniversarea a 555 de ani de la atestarea documentară a localității
81

, când 

sunt așteptați numeroși oaspeți străini la manifestările organizate cu acest prilej.  

 Realizarea pliantului de promovare turistică a orașului Ungheni este contribuția 

autoarei prezentului articol, care dovedește utilitatea și finalitatea practică a acestuia (fig. 21). 
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 ungheni.md/site/wp-content/uploads/2017/03/Callendar-Ungheni-2017.pdf 
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Fig. 20. Ungheniul văzut din balon (www.primariaungheni.md) 

 

 

 
Fig. 21. Itinerariu turistic cultural, istoric și spiritual 

(harta de bază: http://simpals.com/obnovlennaya-karta-point-map-za-dekabry-7-novyh-gorodov/ - accesat iunie 

2017) 
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Feteşti. Monografie, ediţia a II-a. 

Autori: Mariana Călin, Viorel Dobre, Dumitru Dubău, Alexandru 

Georgescu, Valentin Gheorghe, Mariana Iordache, Mihai Iorga, Mircea 

Mănoiu 

Editura Metamorfosi, ISBN 978-606-8706-16-0, Slobozia, 2016, 471 pag. 
 

 
 

În anul 2016 a văzut lumina tiparului a doua ediţie a monografiei oraşului dunărean 

Feteşti (situat pe stânga braţului Borcea, în judeţul Ialomiţa), realizată de un grup de autori 

pasionaţi de istorie şi geografie.  

Din „Nota asupra ediţiei”, realizată de profesorul Mihai Iorga aflăm că „în urmă cu 

paisprezece ani, un grup de şapte cadre didactice elabora o lucrare monografică despre 

localitatea Feteşti. Încurajaţi moralmente de elaborarea primei ediţii, ne-am simţit datori, ca 

prin cercetări minuţioase, spre desăvârşirea planului ce ne-am propus, a da la lumină o istorie 

cât mai complexă a vechimii […] municipiul Feteşti”. 

 Şi obiectivul autorilor a fost îndeplinit!  

Datorită lor, acum avem în faţa noastră o veritabilă lucrare monografică, unitară prin 

abordare şi complexă prin conţinut.  

Conţinutul volumului este structurat în stil clasic, în douăzeci de capitole:  

Cap. I localizează oraşul Feteşti pe hărţile judeţului Ialomiţa, României şi Europei, în 

funcţie de coordonatele geografice şi de diferitele puncte reper. 

În cap. II („Numele aşezării”) se încearcă identificarea originii oiconimului Feteşti, iar 

în cap. III („Cadrul natural”) sunt descrise amănunţit geologia regiunii, relieful, clima, apele, 

vegetaţia, fauna şi solurile. 
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Cap. IV, „Repere istorice”, prin cele aproape 100 de pagini poartă cititorul prin 

trecutul zbuciumat al regiunii geografice Feteşti, din cele mai vechi timpuri până la sfârşitul 

secolului al XX-lea. 

Cap. V tratează evoluţia teritorială şi administrativă a localităţii, textul fiind însoţit de 

numeroase planuri şi hărţi, iar cap. VI („Fizionomia oraşului”) arată faptul că „oraşul este de 

tip polinuclear în sensul că are multe nuclee bine individualizate, nuclee (localităţi) care 

formează, sub aspect administrativ, o aşezare prin voinţa autorităţii publice” (p. 195). 

În cap. VII sunt trecute în revistă numeroasele monumente istorice din oraş, respectiv: 

„Aşezarea La Scursoare”, bisericile, clădirile de patrimoniu, podurile dintre Feteşti şi 

Cernavodă etc. 

Cap. VIII, „Populaţia”, tratează toate aspectele geodemografice sugestive: evoluţia 

numerică a populaţiei (de la 250 locuitori în anul 1790, la 30.217 persoane în 2011), bilanţul 

natural al populaţiei, bilanţul migratoriu, structura populaţiei etc. 

Cap. IX („Economia”) informează sugestiv cititorul despre evoluţia activităţilor 

economice din zona Feteşti, din cele mai vechi timpuri până la începutul secolului al XXI-lea. 

Capitolele X-XVI tratează punctual învăţământul, sănătatea, cultura, lăcaşurile de 

cult, sportul, serviciile publice şi strategia de dezvoltare a municipiului Feteşti. 

Cap. XVII („In Memoriam celor căzuţi la datorie”) este dedicat eroilor căzuţi pe 

câmpurile de luptă din primul şi al doilea război mondial şi monumentelor închinate 

memoriei acestora, iar cap. XVIII „Efigii” pune în valoare numeroasele personalităţi 

originare sau care au venit din alte părţi şi au locuit în acest oraş dunărean.  

Cap. XIX şi cap. XX trec în revistă reprezentanţii conducerii administrative (din anul 

1927, până în prezent) şi cetăţenii de onoare ai Municipiului Feteşti (19 persoane, plus 54 de 

veterani decoraţi cu diferite ordine şi medalii). 

În încheiere, monografia cuprinde o bibliografie selectivă, câteva rânduri din partea 

autorilor, o postfaţă (semnată de primarul Gheorghe Catrinoiu), un glosar şi un rezumat în 

engleză. 

În încheiere, recomandăm cu căldură parcurgerea acestei interesante lucrări, care ne 

poartă printr-un „colţ” de Românie şi care ne îmbogăţeşte cunoştinţele geografico-istorice. 

De asemenea, prezenta monografie constituie un model pentru cei care au ca obiectiv 

realizarea unor astfel de studii destinate aşezărilor umane. 

 

Prof. dr. Ioan Mărculeţ – Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti 
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Valori patrimoniale  locale în Vadu Crişului 

Editor responsabil: dr. Sóvágó László 

Editat de Autoguvernarea Oraşului Hajdúszoboszló, 2016, 120 pag., 

 ISBN: 978-963- 89145-2-1 

 

 
Volumul bilingv româno-maghiar intitulat 

„Valori patrimoniale locale în Vadu Crişului” a 

apărut cu prilejul aniversării a 760 de ani de la 

prima atestare documentară a localităţii Vadu 

Crişului (jud. Bihor). Editat în condiţii grafice 

deosebite cu sprijinul Asociaţiei Pro Vadu 

Crişului, a Ministerului Agriculturii din 

Ungaria şi a Comisiei Hungaricum în cadrul 

proiectului HUNG-2015. Volumul conţine 120 

de pagini, autorii, în număr de opt, au utilizat 

167 de imagini sugestive, majoritatea color, o 

schiţă a unui traseu montan, trei hărţi şi două 

tabele. S-a avut grijă ca nicio imagine utilizată 

în textul în limba română să nu se repete în cea 

maghiară. Lucrarea este structurată pe două 

capitole care, cu excepţia primului, tratează o 

tematică variată: 

 1.Context natural (autor Juhászné Orth 

Ibolya), în care se trece în revistă valorile 

naturale ale Defileului Crişului Repede: aşezarea geografică, geologia şi geografia regiunii, 

potenţialui turistic (peşteri, cascade), flora şi fauna specifică. 

 2. Patrimoniul cultural, are o bogată tematică şi cuprinde: 

 2a. Vama sării de la Vadu Crişului, transportul sării de-a lungul văii Crişului Repede, 

de la începuturi până în epoca modernă timpurie, precum şi tradiţia Târgului de la Vama Sării 

din Vadu Crişului (autori Kavecsánszki Máté şi Lovas Kiss Antal) 

 2b. Locuri comemorative istorice şi literare în Vadu Crişului (aut. Nagy István) 

 2c. Biserica reformată de la Vadu Crişului (autor P. Szalay Emőke) 

 2d. Despre iconostasul şi picturile bisericii ortodoxe de la Vadu Crişui (autor Aurel 

Chiriac) 

 2e. Ceramica de la Vadu Crişului (Mózes Teréz) 

 2f. Panteonul artei populare de la Vadu Crişului (autor Hasas János) 

În prefaţă d-l dr. Bihari Horvát László trece în revistă argumentele care au stat la baza 

apariţiei acestui volum, precum şi interesul sporit pentru localitatea Vadu Crişului 

supranumită „Perla Crişului Repede”, evidenţiind că „...acest interes sporit este cauza faptului 

că Vadu Crişului dispune de valori care sunt unice şi deosebite pentru oamenii receptivi la 
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frumos...”  Lucrare este o sinteză având drept scop popularizarea unei zone de o frumuseţe 

înrobitoare care mai dispune şi de valori „ascunse”, foarte puţin cunoscute chiar de către cei 

care sunt oaspeţi constanţi ai regiunii.     

                                                 

Profesor Trombitás Jenő 

Colegiul Economic Năsăud 
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Teodor Epure - Consideraţiuni climatice asupra Depresiunii Vasluiului - 

fenomene, transformări recente, evoluţii. ISBN 978-606-13-3871-9, 172 pagini, 

Editura Pim, Iași . Tiraj inițial 70 exemplare 

 

Această lucrare este rodul unei  activităţi 

laborioase care s-a extins pe parcursul a 2-3 ani 

deoarece nu este altceva decât o continuare, pe  

aproximativ aceleaşi coordonate, a lucrării de  

licenţă susținută în cadrul Facultăţii de Geografie 

şi Geologie-Iaşi. Faţă de nucleul iniţial lucrarea a 

fost completată atât cu noi date cât şi cu câteva 

noi capitole.  Volumul este conceput după toate 

criteriile care privesc un studiu regional, 

indiferent de tema de bază şi include următoarele 

capitole: 

Capitolul I - Repere geografice - 

prezintă o succintă localizare a  Depresiunii 

Vasluiului în conformitate cu referinţele din 

lucrările de specialitate care fac referinţă la 

aceasta. 

Capitolul al II- lea - Repere istorice - 

este structurat pe mai multe planuri care vizează 

istoricul cercetărilor cu privire la zona cercetată, aspecte  care privesc studiul climei din 

regiune de-a lungul timpului, evenimente istorice care au marcat regiunea şi numele unor 

autori care s-au preocupat chiar şi numai tangenţial de studiul climei din aceste locuri. 

Capitolul al III – lea - Cadrul natural şi antropogen -  este mai amplu şi 

caracterizează, pe scurt, atât aspectele natural (relieful, clima,apele, plantele, animalele, 

solurile) cât şi aspecte social economice (populaţia, aşezările, tipuri de activităţi antropice 

recente şi tradiţionale) făcând cuvenitele interrelaţionări dintre toate aceste componente. 

Capitolul al IV- lea- Potenţialul climatic natural şi antropogen - se axează pe 

definirea principalilor factori de care depinde caracterul de ansamblu şi particular al climei 

din regiune definind atât aspectele naturale, fireşti cât şi anumite influenţe, de  regulă 

negative, ale activităţilor antropice din c adrul localităţilor din regiune, cum ar fi poluarea, 

sub diferite forme. 

Capitolul al V- lea - Elemente climatic specific - prezintă o amplă analiză a tuturor 

componentelor meteorologice care definesc climatul din regiune, prezentate foarte detaliat, cu 

ajutorul a numeroase suporturi grafice (diagrame, climograme, grafice, imagini), astfel se fac 

referiri la parametrii măsurabili ai stării vremii și climei (temperatura aerului, precipitaţii, 

umezeala relativă, nebulozitate, fenomene climatic) - cu numeroase referiri la fenomene trăite 

chiar de autor. 



202 

 

Capitolul al VI- lea - Dinamica atmosferei - elemente generale şi locale, se referă la 

evoluţiile specifice, direcţia, viteza, frecvenţa vântului în regiuni şi include numeroase 

comparaţii şi studii lunare, anuale şi anotimpuale. 

Capitolul al VII - lea - Câteva comparaţii cu alte regiuni ale ţării-  prezintă o serie 

de situaţii climatic de la câteva staţii meteo, de referinţă din  diferite regiuni ale ţării, pentru a 

puncta anumite asemănări şi deosebiri în regimul principalelor componente. 

Capitolul al VIII - lea - Potenţialitatea unor activităţi poluante - istoric şi posibile 

evoluţii - prezintă, pe scurt câteva evoluţii ale influenţelor nefaste ale activităţilor antropice 

asupra climatului din regiune. 

Capitolul al IX-lea- Tipuri de microclimate naturale şi antropizate din 

Depresiunea Vasluiului face  o prezentare a unor situaţii particulare, cauzate fie de poziţia  

geografică, gradul de acoperire cu vegetaţie, aspectul suprafeţei subiacente cât şi a implicării 

omului în anumite activităţi economice. 

Capitolul al X-lea - Perspective climatice face o scurtă analiză a unor viitoare 

eventuale evoluţii ale climatului din regiune pe baza unor extrapolări posibile. 

Încheierea este în stilul caracteristic al autorului prezentând câteva mici sau mari 

probleme de natură geografică. 

Bibliografia este destul de amplă şi sugerează munca foarte acablantă la care s-a 

supus autorul  pentru concepţia acestei lucrări-provocare, deoarece este primul care se axează 

pe studiul climatic amplu al acestei subunităţi din cadrul Podişului Central Moldovenesc. 

 

 

 

Viorel Paraschiv 

Societatea de Geografie din România – Filiala Iași 
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crt. 

Numele și prenumele Afilierea științifică / locul de muncă 

1 Albăstroiu Elena Simona Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic 

de Turism, Iași 

2 Agachi Valeria Elevă clasa a XI-a B, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași 

3 Amironesei Denisa-Elena Profesor la Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” 

și Colegiul Tehnic de Electronică și 

Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași 

4 Andron Dănuț Masterand, Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj Napoca, Facultatea de Geografie 

5 Apostol Liviu Prof. univ. emerit dr., Universitatea ”Al. I. 

Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 

6 Boronia Gabriela Profesor dr., Colegiul Tehnic ”D. Leonida” 

Iași 

7 Dinicuțu Elena Cercetător drd, Institutul de Geografie al 

Academiei Române, București 

8 Epure Teodor Profesor de geografie și limba franceză la 

Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” 

Muntenii de Jos, județul Vaslui 

9 Furdui Mircea Colegiul Economic ”Simion Bărnuțiu” Sibiu 

10 Holic Cătălina Valentina Profesor la Școala Gimnazială ”Otilia 

Cazimir” Iași 

11 Ionescu Delia Profesor la Școala Gimnazială Galicea Mare, 

Județul Dolj 

12 Lesenciuc Mihaela Profesor dr. Colegiul Național ”E. Racoviță” 

Iași, inspector de geografie I.Ș.J. Iași 

13 Măcieș Doina Lămâița Profesor la Școala Gimnazială ”Alecu 

Russo” Iași 

14 Mărculeț Cătălina Cercetător dr. la Institutul de Geografie al 

Academiei Române, București 

15 Mărculeț Ioan Profesor dr. la Colegiul Național ”I. L. 

Caragiale” București 

16 Nica Valerica Beatrice Profesor la Colegiul Tehnic ” I.C. 

Ștefănescu” Iași 

17 Paraschiv Viorel Profesor dr. la Liceul Tehnologic Economic 

de Turism, Iași 

18 Radu Alina Simona Profesor la Colegiul Tehnic ”Ion Holban” 

Iași 

19 Rudico Ana Elev, clasa a XI-a D, Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași 

20 Rusu Eugen Prof. dr. la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, 

Facultatea de Geografie și Geologie 

21 Sicoe Nicolae Rusalin Profesor la Școala Gimnazială ”Avram 

Iancu” Abrud/ profesor și director la Școala 

Gimnazială Ciuruleasa, județul Alba 
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22 Scrumeda Gabriela Profesor  ing. la Liceul Tehnologic ”Petru 

Poni” Iași 

23 Stratulat Liliana Profesor la Liceul Teoretic ”D. Cantemir” 

Iași 

24 Surd Vasile Prof. univ. emerit dr. Universitatea Babeș-

Boliay Cluj Napoca, Facultatea de Geografie 

25 Teșu Maria Profesor la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism Iași 

26 Trombitás Jenő Profesor la Colegiul Economic din Năsăud, 

județul Bistrița Năsăud 

27 Volontir Nina Conf. Dr. la Universitatea de Stat din 

Tiraspol, cu sediul la Chișinău – Republica 

Moldova 

 

 

 

 


