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Programul conferinţei: 1 – 5 iunie 2017 
 

Joi, 1 iunie – Sosirea participanţilor 
 Ora 16:30 – Şedinţa Solemnă „Carol I – fondatorul Societăţii de Geografie din România”, Biblioteca 

Centrală Universitară, salonul regal „Carol I”, intrarea oficială din strada Dem Dobrescu, nr. 1 (reper: 
statuia ecvestră Carol I); 

 Ora 18:30 – Vizită la Muzeul Naţional de Artă (Palatul Regal), Calea Victoriei, nr. 49 – 53. 
 

Vineri, 2 iunie – Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti 
 830 – 930 – Primirea participanţilor (etajul III – hol) 

 930 – 1030 – Deschiderea oficială a Conferinţei Naţionale Anuale a SGR, Gala Premiilor SGR pentru 2016 
(Amfiteatrul Simion MEHEDINŢI – etajul III) 

 1030 – 1100 – Pauză de cafea  

 1100 – 1300 – Comunicări în plen 

 1300 – 1430 – Pauză de masă (catering – etajul IV, pe hol) 

 1430 – 1600 – Lucrări pe secţiuni 

 1600 – 1630 – Pauză de cafea  

 1630 – 1800 – Lucrări pe secţiuni 

 1800 – 1900 – CONCLUZII (Amfiteatrul „Simion MEHEDINŢI! – etajul III) 
 

Sâmbătă (3 iunie) şi duminică (4 iunie)  
 Aplicaţia geografică itinerantă - Bulgaria 

 

 
 

Luni, 5 iunie 2017 
 Plecarea participanţilor 



Programul Conferinţei 

 
 

Amfiteatrul „Simion MEHEDINŢI”, etajul III 
 

 

930 – 1030: Deschiderea oficială a Conferinţei Naţionale Anuale a SGR, Gala 
Premiilor SGR 
  Luări de cuvânt: 

 Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU, Decan al Facultăţii de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti 

 Acad. prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU, Preşedinte interimar al Societății de 
Geografie din România 

 Prof. dr. Cătălina ŞERBAN, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
 
 
1030 – 1100: Pauză de cafea 

 
 
1100 – 1300: Comunicări în plen 
Moderatori: Pompei COCEAN, Gheorghe VLĂSCEANU 
 

 Dan BĂLTEANU - Rolul cercetării științifice interdisciplinare în dezvoltarea 

Societății de Geografie din România. 

 Dimitar ZHELEV –  Bulgarian Geographical Society. Recent activities and 

cooperation perspectives. 

 Silviu NEGUŢ, SIMION MEHEDINȚI – un om polivalent al marilor idei 

împlinite. 

 Nicolae POPA, Dinamici regionale și dezvoltare polarizată în Europa Centrală 

și de Sud-Est. 

 Moo Young SOON, What is the role of natural scientist between 

Development and Conservation? 

 Steluţa DAN, Geografia în învățământul preuniversitar. 

 

1300 – 1430: Pauză de masă 

 
 



Amfiteatrul „Simion MEHEDINŢI”, etajul III 
 

 

Geografie umană (I) 
 

1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Vasile SURD, Dumitru VOICU 
 

1. Gheorghe VLĂSCEANU, Turismul în ţările nordice.  

2. Vasile POPA, Energia regenerabilă din România: evoluție și factori de influență.  

3. Vasile SURD, Sabin NICULA, Modificări în structura funcţională a aşezărilor din Munţii Apuseni  

4. Ana HAN, Depopularea satelor și crângurilor din Țara Moților.  

5. Alexandra TĂTARU, Colecția Muzeală “Simion Mehedinți” în satul natal al savantului.  

6. Constantin DINCĂ, Adriana-Mioara DINCĂ, Obiectivele turistice religioase din Municipiul Sibiu.  

7. Nicolae DAMIAN, Industria berii în România. 

8. Monica OPREA, Constantin-Răzvan OPREA, Analiza gradului de dezvoltare al localităților din Bazinul 
Subcarpatic al Cricovului Sărat.   

 
 
 
 

1600 – 1630: Pauză de cafea 
 
 

Amfiteatrul „Simion MEHEDINŢI”, etajul III 

 
1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Vasile SURD, Dumitru VOICU 
 

1. Dumitru VOICU, Valorificarea potenţialului turistic al Mureşului.  

2. Iulia DIACONU, Tomşani - studiu geografic.  

3. Cristina-Maria POPESCU, Turism ecumenic în București si împrejurimi.  

4. Ştefania MARINEANU, Reconfigurarea spațiului urban al Municipiului Slatina.  

5. Diana GRIGORIU, Potențialul turistic al municipiului Călărași.  

6. Denisiu-Nucu FILIP, Satul Lunca din comuna Băița, Județul Hunedoara, studiu geografic complex.  

7. Iolanda IACOB, Drumuri europene, de la Tarifa la Nordkapp.  

 
 
 
 



Sala „Turism”, etajul III 
 

 

Geografie umană (II) 
 

1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Marius-Cristian NEACȘU, Nicușor-Daniel SANISLAI 
 

1. Tamerlan ISKANDAROV, The Political and diplomatic relations of Romania with the countries in the 

Caspian Sea area.  

2. Silviu-Marius SUDITU, Geopolitica Mării Caspice, negocieri pentru un viitor sustenabil.  

3. Dragoş-Ionuţ PALA, Punctele geostrategice de la Marea Neagră.  

4. Constantin COCERHAN, Dumitru BUNCESCU, Amprenta etniei poloneze în evoluția istorică și 

demografică a Bucovinei. 

5. Mihaela DIACONU, Potențialul turistic al patrimoniului cultural din zona Câmpiei Galați.  

6. Nicolae-Cătălin CIUNGU, Potențialul turistic al județului Vâlcea.  

7. Leonard GHEORGHE, Lipovenii din Brăila.  

8. Marius-Cristian NEACŞU, Ideile lui Simion Mehedinți asupra geopoliticii.  

 
 
 

1600 – 1630: Pauză de cafea 
 
 

Sala „Turism”, etajul III 
1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Marius-Cristian NEACȘU, Nicușor-Daniel SANISLAI 
 

1. Maria-Valentina GĂULEA, Megalopolisul englez - evoluție și tendințe.  

2. Marin ALNIŢEI, Human Geography in NATO.  

3. Ana Puncioiu, Zona defavorizată Nehoiu.  

4. Liliana MUREŞAN, Țara Lăpușului. Turism și infrastructură turistică. 

5. Marius-Ovidiu SEBE, Valorificarea elementelor de patrimoniu cultural, istoric, etnografic și folcloric în 

arealul turistic al văii Pasărea, Județul Ilfov. 

6. Florica DEMETER, Codruţ-Mihail DUMITRACHE, Smaranda ISPĂŞESCU, Centre comerciale ale grecilor 

în spaţiul geografic românesc.  

7. Nicuşor-Daniel SANISLAI, Mari-Elena BELCIU, Daniela GOVOR, Valențe turistice promovate de ”Axa 

Satu Mare - Călărași”.  (poster) 

 



Amfiteatrul „George VÂLSAN”, etajul III 

Geografie fizică şi regională (I) 
 

1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Cristian-Nicolae BOȚAN, Cristina GHIȚĂ 
 

1. Nicuşor-Daniel SANISLAI, Mircea-Horaţiu IEDERAN, Cristian NEMET,  Câmpia Someșului între ”ținut” 

și ”țară”.  

2. Bogdan SCRIPCARU, Biserica de lemn ''Cuv. Parascheva'' Fărcașa-1774, Județul Neamț. 

3. Paul-Vasile SCRIPCARU, Plutăritul pe Bistriţa. 

4. Laura-Ioana CARDOŞ, Forme ale reliefului petrografic, glaciar și periglaciar în America de Nord  

5. Andrei INDRIEŞ, Munții Apuseni. Fragmentarea verticală. 

6. Cristina GHIȚĂ, Florina GRECU, Robert DOBRE, Mădălina TEODOR, Analiza multicriterială în 

reprezentări tematice pentru diferite unități de relief.  

7. Mariana MIHĂESCU, Un model grafic privind evaluarea resurselor turistice dintr-o regiune. Studiu de 

caz.  

8. Vasile-Viorel POP, Modelarea versanților  prin alunecări de teren. Studiu de caz, alunecarea de teren 
de la Cireșoaia, Județul Bistrița-Năsăud. 

 
 
1600 – 1630: Pauză de cafea 

 
Amfiteatrul „George VÂLSAN”, etajul III 

1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Cristian-Nicolae BOȚAN, Cristina GHIȚĂ 
 

1. Cristian-Nicolae BOŢAN, Viorel GLIGOR, Silviu-Florin FONOGEA, Brand-uri identitar-regionale ale Tarii 

Hațegului. 

2. Tonia-Steluţa BUCURICĂ, Filipeștii de Pădure, localitatea cu prima stație de biogaz din România. 

3. Georgiana UDREA, Resursele de apă şi gestiunea acestora în comuna Borcea. 

4. Răzvan SĂCRIERU, Dănuţ SĂCRIERU, Bazinele noroioase de la Andreiașu de Jos - Subcarpații Vrancei. 

Aspecte geomorfologice și tectonice. 

5. Alina-Viorica DUMITRAŞCU, "Recifii jurasici Cheia – studiu antreprenorial". 

6. Emil MARINESCU, Sandu BOENGIU, Oana MITITELU-IONUŞ, Toponimele din Masivul Parâng reflectate 

pe hărţi de-a lungul timpului. 

7. Viorica-Elena RETEGAN, Iulia HĂRĂNGUŞ, Determinarea arealului favorabil creării unei amenajări de 

tip „Park and Ride” în zona estică a  Municipiului Cluj-Napoca utilizând tehnologia GIS.  

8. Ioana-Maria MUSCALU, Studiul eroziunii solurilor și al alunecărilor de teren din bazinul hidrografic 

Izvorul Muntelui (poster). 



Sala „L.A.”, etajul III 

Geografie fizică şi regională (II) 
 

1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Sigismund DUMA, Nicolae-Rusalin SICOE 
 

1. Ioan-Andrei VODĂ-MARC, , Adriana-Bianca OVREIU, Andrei-Iulian BÂRSOIANU Analiza spațială și 

temporală, utilizând tehnici geo-spațiale; studiu de caz - Depresiunea Giurgeu.  

2. Iulian-Marius SĂNDULACHE, Cătălina SĂNDULACHE, Roxana CÎRNU,  Valea Călmățuiului de Bărăgan 

între Cireșu și Lișcoteanca, prezentare geomorfologică. 

3. Octavian-Vasile COSMESCU, Solonețul gleic – Caracteristici generale. 

4. George MURĂTOREANU, Noi date asupra paleoclimatului din Carpații de curbură evidențiate în urma 

cercetărilor arheologice din Cheile Vârghișului (Munții Perșani).  

5. Mădălin-Sebastian LUNG, Funcționalitatea sistemului urban Huedin - Județul Cluj. 

6. Sorin-Hadrian PETRESCU, Evoluția în plan și morfometria  albiei în ultimii 100 de ani, pe baza 

documentelor cartografice succesive. Studiu de caz: albia Timișului între Buchin și Lugojel.  

7. Răzvan OPREA, Roxana CUCULICI, Humosiosolurile și înglobarea lor în ariile protejate din Carpați. 

(poster) 

8. Florin ACHIM, Atlasul semnelor convenționale geomorfologice. (poster) 

 
1600 – 1630: Pauză de cafea 
 
 

Sala „L.A.”, etajul III 

Geografia mediului (I) 
 
1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Sigismund DUMA, Nicolae-Rusalin SICOE 
 

1. Sicoe NICOLAE-RUSALIN, Aurul Ţării Abrudului - binecuvântare sau blestem?  

2. Sigismund DUMA, Încălzirea globală. Prognoză şi scenarii. 

3. Florina PĂUNESCU, Lumea deşeurilor - un proiect școlar internațional interactiv - bazat pe cercetare, 

reciclare și colaborare.  

4. Carlla-Daniela SORA, Poluarea solurilor in județul Olt.  

5. Gelu HANGANU, Energia, factor creator de civilizație. 

6. Marinela-Daniela RĂDUŢĂ, Peisaje culturale din comuna Băuțar, Județul Caraș-Severin. 

 

 
 



Amfiteatrul „Constantin BRĂTESCU”, etajul III 

 
Didactica geografiei (I) 

 
1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Steluța DAN, Marius-Florin MARCU 
 

1. Antoniu-Ioan BERAR, Marcela BERAR, Terenul geografic de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Luduş, jud. 

Mureş. 

2. Mircea FURDUI, Caietul elevului in procesul didactic. 

3. Magdalena GRIGORAŞ, Calitatea învățării prin geografie în contextul dinamicii globale.  

4. Mari-Elena BELCIU, Aplicațiile de teren - între realitate și ficțiune. 

5. Mirel-Florin BORNAZ, Rolul fotografiei in studierea orizontului local si  apropiat. 

6. Marius-Florin MARCU, Cercul de geografie-direcții și perspective. 

7. Marcel POROF, Aplicații practice de utilizare a unor concepte din domeniul Științelor în predarea 

Geografiei. 

 
 
1600 – 1630: Pauză de cafea 
 
 

 
Amfiteatrul „Constantin BRĂTESCU”, etajul III 

1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Steluța DAN, Marius-Florin MARCU 
 

1. Maria CIOBANU, Gabriela GICA, Geografia – disciplină de examen. 

2. Laura-Ioana CARDOŞ, Gabriel CIOCI, Zoltan MAROŞI, Crearea unui soft educațional și utilizarea lui in 

predarea și evaluarea la geografie. 

3. Laura-Ioana CARDOŞ, Soft educațional Medii și peisaje geografice pe Terra. 

4. Cristina GHIŢĂ, Proiectarea activităților de sprijin la ora de Geografie în vederea asigurării succesului 

școlar la examenul de Bacalaureat. 

5. Mioara BULBUCAN, Maria CIBU, Dezvoltarea responsabilității sociale și formarea deprinderilor de 

interacțiune sociala prin orele de geografie.  

6. Alina-Ioana CRIŞAN, Floare LĂNCRĂNJAN, Probleme  ale  mediului  înconjurător  în  comuna  Vințu de 

Jos, Județul Alba -  ”proiectul - strategie alternativă  de  evaluare ”.  

7. Iuliana URSALEŞ, Proiectul-metodă de învățare prin cooperare în gimnaziu. 

8. Marian ENE, Georgeta ŞERBAN, Demersuri investigative asupra metodologiei didactice în geografie, la 

elevii cu dificultăţi de învăţare (CES). 



Sala „Ion CONEA”, etajul III 

 
Didactica geografiei (II) 

 
1430 – 1600: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Cătălina HOMEGHIU, Bogdan NISTOR 
 

1. Gabriela MENŢIU, Parteneriatele europene in contextul actual al didacticii. 

2. Marinela CARASTOIAN, Metode tradiționale vs. metode moderne. 

3. Volumia SÂNGEORZAN, Nicoleta OPREA, Implementarea elementelor cadrului natural, din orizontul 
local, în procesul de educație, prin predarea geografiei în învățământul preuniversitar. 

 
4. Dumitru RUS, Studiul geografiei judeţului din perspectiva curriculumului opţional. 

5. Minelia GHEORGHE, Experienţe didactice europene. 

6. Ioana RUCĂREANU, Mioara CLIUS, Formarea competentelor de observare a mediului prin activități 

outdoor. 

7. Adina-Maria GRUIA, Metode moderne de predare a geografiei. 

 
 

1600 – 1630: Pauză de cafea 
 
 
 

Sala „Ion CONEA”, etajul III 

1630 – 1800: Lucrări pe secţiuni 
Moderatori: Cătălina HOMEGHIU, Bogdan NISTOR 
 

1. Cătălina HOMEGHIU, Aplicații practice în teren cu elevii capabili de performanta. 

2. Valentin-Irinel STANCU, Itemi de evaluare pentru elevii capabili de performanță. 

3. Bogdan NISTOR, Geografia și activitățile de învățare din România și Spania - studiu comparativ. 

4. Maria PAMFILII, Andrei FISTICANU, Larisa ZDERCA, Modalități de valorificare a Educației diferențiate 

la lecțiile de geografie. 

5. Gheorghiţă CONSTANTIN, Practică geografică în Munții Caucaz. 

6. Georgeta ŞERBAN, Metode moderne de predare a geografiei la elevii cu dificultăți de învățare. 

 
 
 

Amfiteatrul „Simion MEHEDINŢI”, etajul III 

1800 – 1900: CONCLUZII. Închiderea lucrărilor Conferinţei 



REZUMATELE CONFERINȚEI 

 

Rolul cercetării științifice interdisciplinare  

în dezvoltarea Societății de Geografie din România 
 

1
Dan BĂLTEANU 

1Institutul de Geografie, București 

 
Cercetarea științifică, alături de educație, reprezintă o activitate fundamentală a societăților de geografie. 

Societatea de Geografie din România s-a concentrat, încă de la înființare, atât asupra aspectelor teoretice, cât și asupra 

aplicațiilor practice ale cercetărilor geografice, la nivel național, regional și local.  

Uniunea Geografică Internațională a organizat în cadrul Congresului de la Beijing (2016) o dezbatere privind 
posibilitățile de corelare cu activitățile celor 40 de comisii de lucru ale acestui for.  

Direcțiile principale de cercetare actuale reflectă interesul crescut pentru modificările globale ale mediului, pentru 

Obiectivele Națiunilor Unite, referitoare la dezvoltarea durabilă globală (SDG – Sustainable Development Goals) și la 
creșterea impactului hazardelor naturale și tehnologice. În acest context, sunt prezentate unele aspecte referitoare la 

proiectul european RO-Risk, care cuprinde o evaluare unitară a riscurilor pentru securitatea națională. 

 

 Cuvinte cheie: cercetare științifică, Uniunea Geografică Internațională 
 

 

 

Terenul geografic de şcoală gimnazială nr. 1 din Luduş,  

judeţul Mureş 

 
1
Marcela BERAR, 

2
Antoniu BERAR 

1Şc. Gimn. Nr.01 Luduş, Mureş, 2Șc. Gimn. „Ioan Vlăduţiu” Luduş, Mureş 

 

Terenul geografic este un spaţiu amenajat şi dotat cu mijloacele, instrumentele şi aparatele necesare pentru 
observarea, înţelegerea şi cunoaşterea unor noţiuni, fenomene şi procese geografice, a dinamicii lor, pentru formarea 

priceperilor şi deprinderilor elevilor. Cuprinde: Platforma pentru observaţii astronomice, pentru orientare şi măsurarea 

spaţiului,platforma meteorologică, platforma geomorfologică şi hidrologică. Şcoala Gimnazială Nr.1 Luduş, una dintre 
cele mai vechi şcoli ale orăşelului situat în sudul Câmpiei Transilvaniei, la confluenţa Mureşului cu Pârâul de Câmpie, se 

poate mândri cu un teren geografic unicat în ţara noastră. Existenţa acestui teren geografic se datorează profesorului de 

geografie Augustin Micu, care a funcţionat în această şcoală în perioada 1953-1989 în calitate de profesor de geografie. 
La finele anilor ‘80, profesorul îşi propune să realizeze un teren geografic acoperit, realizat dintr-un amestec de ciment şi 

mai multe tipuri de roci. Cu o măiestrie specifică unui sculptor, profesorul Augustin Micu a reuşit să realizeze din ciment, 

în miniatură, o peşteră, să reprezinte relieful vulcanic, relieful carstic, relieful glaciar, relieful specific zonelor de deal, 

podiş, câmpie, luncă sau deltă. A reuşit să surprindă modul cum agenţii morfogenetici externi influenţează relieful în 
general. Pentru realizarea acestora a folosit foarte mult ciment iar pentru tipurile reprezentative de relief a adăugat şi 

rocile specifice aduse din excursiile pe care le-a realizat cu elevii în România, de-a lungul anilor.   Cele mai reprezentative 

elemente ale platformei geomorfologice, partea cea mai atractivă a terenului geografic, sunt: o mică peşteră, o grotă de 
dimensiuni mai mici, însă îndeajuns pentru a intra o persoană în aceasta, relief modelat de îngheţ şi dezgheţ. Apare în 

zonele montane. Este vorba de un relief muntos care apare frecvent pe teritoriul ţării noastre. Un munte reprezintă în 

miniatură Munţii Bucegi. În continuare sunt redate zone cu stânci, modelate numai de către precipitaţii şi variaţiile de 
temperatură dintre iarnă şi vară. Au rezultat forme de relief specifice, modelate, stânci rupte din zonele înalte. O altă 

categorie de relief, prezentă frecvent în ţara noastră, şi sub formă de miniatură în cadrul platformei, o constituie relieful 

glaciar. Platforma geomorfologică cuprinde în miniatură şi o zonă montană, formată prin încreţirea scoarţei din roci dure. 

Este realizată şisturi cristaline şi ciment, rocile fiind aduse de elevi din excursiile din Munţii Făgăraş. Relieful dintre ape 
(un interfluviu) este redat, de asemenea, în cadrul platformei. Apare modelat interfluviul dintre Timiş şi Cerna.  Într-un 

mod destul de reuşit este redat în miniatură horstul dobrogean (Masivul Dobrogei de Nord). Sunt evidenţiate prin 

comparaţie orogenul nou şi orogenul foarte vechi aşa cum apare în zona Munţilor Măcin. În continuare, platforma se 
continuă cu un şir de munţi vulcanici, asemenea lanţului munţilor vulcanici din Carpaţii Meridionali. Un relief mai tânăr, 

ca formare şi diferit ca altitudine şi alcătuire petrografică, care este alcătuit din podişuri şi câmpii este reprezentat în 

cadrul platformei. Ultima porţiune a platformei este dedicată reliefului de câmpie, luncă şi deltă. Relieful modelat în 

scopul cunoaşterii, are scopul de a parcurge rapid o parte din materia parcursă în cadrul orelor de geografie. 
 

 

 



Probleme ale mediului  înconjurător  în  comuna  Vințu de Jos.  

”Proiectul - strategie alternativă  de  evaluare” 

 
1
Alina - Ioana CRIȘAN 

1Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Vințu de Jos, Alba 
 

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu 

competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de 
timp. 

Scopul proiectului ”Probleme ale mediului înconjurător în comuna Vințu de Jos” a fost identificarea principalelor 

probleme de mediu, a zonelor expuse  riscurilor  naturale  din Vințu de Jos și propuneri de combatere a acestor 
probleme/fenomene. 

Obiective specifice :  

 să participe şi să coopereze activ alături de părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare a mediului;  

 să  identifice  zonele expuse riscurilor naturale din orizontul local;  
 să-şi formeze deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din orizontul local;  

 să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite în activităţi cu specific gospodăresc;  

 să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile prin înfiinţarea unui 
punct de colectare a materialelor refolosibile;  

 să ia atitudine atunci când sesizează comportamente neconforme cu normele de protecţie a mediului cunoscute de 

ei;  
 să înregistreze rezultatele obţinute şi să alcătuiască un portofoliu;  

În urma cercetării efectuate în teren, de către  25 de elevi din grupul țintă, s-au pus în evidență  principalele 

aspecte de mediu  identificate la nivelul localităţii: 

a) poluarea atmosferei (cauze) 
- poluarea aerului datorată spargerii accidentale a conductelor de distribuţie a gazelor naturale; 

- poluarea aerului prin noxele generate de traficul auto intens; 

- poluarea atmosferei prin arderea combustibililor fosili – gaze naturale, lemn. 
b) poluarea apelor de suprafaţă şi subterane (cauze) 

-  utilizarea de către locuitorii Vinţului de Jos a sistemului de latrine uscate şi bazine vidanjabile constituie o sursă 

de poluare a apelor subterane; 

c) deteriorarea solului 
- defrişarea pădurilor cu influenţă directă asupra degradării peisajului şi o influenţă indirectă prin facilitarea 

apariţiei alunecărilor de teren şi influenţarea echilibrului din ecosistemul forestier. 

d) inundaţii apar pe terenurile agricole aflate pe ambele maluri ale râului Mureş (cca. 750 ha), pentru 
preîntâmpinarea acestor inundaţiii fiind absolut necesară extinderea digurilor existente. În prezent, există astfel de 

diguri în comunele Vinţu de Jos şi Vurpăr. 

e) văile torenţiale reprezintă un alt risc natural şi apar in principal pe afluenţii de pe partea dreaptă a râului Mureş: 
Pârâul Tocanu, Pârâul Ticului, Valea Botului, Valea Crucii, Pârâul Hidescu, Valea Stăuinilor, Valea lui Mihai, 

Pârâul lui Nistor şi Valea Goblii. Afluenţii de pe partea stângă a Mureşului care intră în aceeaşi categorie sunt: 

Pârâul Lisca si Glod, Pârâul Cingau. 

f) alunecările de teren sunt întâlnite pe versantul sudic al Dealului Curmătura – localitatea Dealul Ferului – pe 
versantul sud-estic – localitatea Mereteu şi pe partea stângă a Văii Vinţului, în aval – Localitatea Vinţului. 

g) eroziunile de maluri se manifestă pe malul drept al Râului Mureş pe o distanţă de cca 3 km, în dreptul localităţilor 

Câmpu Goblii, Mereteu şi Vinţu de Jos, la vărsarea Pârâul Vinţu de Jos în Mureş şi pe cursul inferior al Văii 
Vinţului, la vărsarea acestuia în Mureş.De-a lungul Pârâuluil Vinţu de Jos şi la confluenţa Pârâului lui Mihai cu 

Mureşul au fost identificate zone mlăştinoase care se întind pe cca. 30 ha. 

Propuneri - directii de dezvoltare  

 înființarea unui deponeu ecologic pentru colectarea deșeurilor menajere și industriale și introducerea unui sistem 

de reciclare a deșeurilor;  

 extinderea zonelor împădurite cu rol de protecție, inclusiv de valorificare a materialului lemnos provenit din 

plantații cu creștere rapidă;  

 regularizări de văi și terenuri expuse torenților și alunecărilor de terenuri, inclusiv întrețineri de șanțuri și rigole; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Industria berii în România 
 

1
Nicolae DAMIAN 

1Şcoala Gimnazială Pufeşti, Vrancea 

 

Ca orice ramură industrială din România şi industria berii a cunoscut o dinamică accentuată, după 1990. Trecerea 
la economia de piaţă cu elemente productive susţinute de capital privat, deschiderea pieţelor de consum şi accentuarea 

globalizării, interesele unor societăţi comerciale producătoare de bere din străinătate pentru fabricile de profil din 

România, rafinarea gusturilor consumatorilor români, toate acestea au determinat schimbări majore în profilul ramurei 
industriale ce o analizăm.  

 

 

 
 

Geografia localității Lunca 

 
1Filip DENISIU 

1Colgiul Național “Decebal”, Deva 

 

Lunca, localitate aparținătoare comunei Băița, este situată în partea de nord a județului Hunedoara, încadrată fiind 

între două brâie de dealuri ale sudului Munților Metaliferi. Localitatea este străbătută pe toată lungimea sa de Valea 
Căianului, afluent din nord al Mureșului, ocupând lunca netedă a acestui râu și se află la o distanță de cca 7 km de Băița, 

30 km de municipiul Brad și 20 km de municipiul Deva. Coordonatele geografice care o localizează sunt: 45º, 96’ 

latitudine nordică și 22º, 86’ longitudine estică, deci în plină zonă temperată. În zare poate fi admirată frumusețea 

peisajului montan al Munților Metaliferi și a dealului de calcar Măgura Băiței ce închide orizontul spre nord și care 
seamănă mai degrabă cu masa de altar al cine știe cărui templu nimicit de un cataclism geologic. În ținutul acesta complex 

și variat, încărcat de istorie, s-a născut și s-a dezvoltat Lunca și destoinicii săi locuitori. Centrele polarizatoare spre care se 

îndreaptă Lunca sunt Fabrica de ciment de la Chișcădaga (2 km), municipiul Deva (20 km), Mintia (10.817km), centre 
care absorb o bună parte din forța de muncă. Bine amplasat din punct de vedere geografic, într-un areal de tranziție spre 

ținuturi muntoase, având un relief de vale îngustă și coline cu priveliști  încântătoare, dominată fiind, la fel ca celelalte 

sate ale comunei, de vârful  Setras (1084m) și alți muncei asemănători unor clăi de fân, dovada erupțiilor vulcanice 

petrecute în zonă, Lunca este una dintre frumoasele localități ale  județului. Poziția geografică favorabilă este dată pe 
lângă cadrul natural amintit și de faptul că localitatea este situată pe  traseul unor căi de comunicație lesnicioase prin care 

Lunca se leagă de centrul de județ și de localitățile limitrofe  care i-au înlesnit o bună dezvoltare social-economică. 

 
 

 

 
 

Potențialul turistic al patrimoniului cultural din zona Câmpiei Galați 

 
1
 Mihaela Diaconu ISTRATE 

1Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei" Galați 

 
Vatră de străveche locuire, Câmpia Galațiului, cunoaște o serie de prefaceri generate de mutațiile economice, 

populația migrând intens către apus, iar valoarea patrimoniului cultural-istoric se reevaluează în prezent, reconsiderându-

se potențialul turistic al zonei. 
Spațiul dunărean, din perspectivă turistică, rămâne extrem de ofertant, aici la confluența fluviului cu Siretul, pe 

locul castrului roman de la Tirighina-Barboși, arheologii au descoperit cea mai veche mărturie a creștinismului din spațiul 

carpato-danubiano-pontic, mormântul (M7)  cu fibula imperială, datat sec III d.Hr., ce constituie mărturia elocventă a 
existenței milenare pe aceste meleaguri.  

Turismul ca activitate economică pentru a se dezvolta durabil, reclamă cunoașterea patrimoniului cultural, a  

resurselor  moştenite din trecut, a acelor elemente cu care se identifică locuitorii Câmpiilor Tecuci și Covurlui, de-a 

lungul timpului. 
Prefacerile socio-culturale, spirituale și economice au condus la diversificarea formelor de turism gălățean, 

turismului consacrat adăugându-i-se ,,turismul de nișă"(Gherțoiu, Dan, Mihai, 2014, p. 7 ), dezvoltat   în ultimele decenii. 

Identificarea elementelor de favorabilitate și restricționalitate ale potențialului turistic, văzut  ca fenomen de masă, 
este indisolubil legată de mediul natural și vulnerabilitatea teritoriului, a gradului de expunere la riscuri (deopotrivă 

naturale și antropice), știind că  ,,evoluția societății nu poate fi separată de evoluția factorilor naturali." (Fulțăr, Monica, 

p.6, 2012) 



Situația geopolitică conflictuală din Ucraina, limitează legăturile transfrontaliere ale României cu cele două state 

vecine de la răsărit (Rep. Moldova - Ucraina), iar în zona Câmpiei Galațiului, se reduc posibilitățile de dezvoltare ale unui 

turism internațional, primând importanța regională. 
Globalizarea și regionalizarea au condus la secularizarea populației, în zona de interferență a celor două provincii 

istorice Moldova și Muntenia, dar ca un paradox actualmente, fenomenul religios cunoaște un reviriment.  

Pelerinajul reprezintă cea mai veche formă de turism și se desfășoară sub atenta organizare a Centrului de 
Pelerinaje, din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.  

Valorile creștine se regăsesc în tradiția românească, iar educatorii gălățeni înscriu în proiectele școlare numeroase 

deplasări în orizontul local, tocmai pentru  menținerea valențelor cultural-spirituale în actualitate. 
 

 

 

 

Obiectivele turistice religioase din municipiul Sibiu 

 
1
Constantin DINCĂ, 

2
Adriana-Mioara DINCĂ 

1Liceul Teoretic”O. Ghibu”, Sibiu, 2Liceul de Artă, Sibiu 

 
Bisericile sunt edificii religioase care devin resurse atractive pentru turism prin stilul arhitectonic al construcţiei, 

prin decoraţiunile interioare şi exterioare, prin pictura sau fresca care redă diferite scene biblice sau prin vechimea şi 

funcţia îndeplinită. Toate aceste elemente, adăugate la faptul că multe lăcaşuri de cult au fost şi importante focare de 
cultură spirituală, fac din biserici obiective turistice cu mare impact sentimental şi psihologic. În municipiul Sibiu, ca 

urmare a diversității etnice deosebite, apar monumente de cult specifice celui și evanghelic, romano-catolic, greco-catolic, 

protestant, ortodox, mozaic, unele cu vechime de peste 750 de ani. Poziționarea acestora în cadrul municipiului Sibiu ne 

arată și importanța etniilor ce alcătuiau populația orașului, cât și zona în care aceștia locuiau ca urmare a deciziilor 
administrației ”burgului” sibian. Astfel, bisericile evanghelice (1), romano-catolice (4), greco-catolice (1) și protestante 

(1) sunt situate în interiorul zidurilor cetății, pe când cele ortodoxe (3), cu excepția Catedralei Mitropolitane, și cele 

mozaice (1) sunt în exterior. La acestea se adaugă bisericile evanghelice ale comunităților rurale din Turnișor și Gușterița 
care au intrat în componența ”burgului” datorită aglutinării acestuia. Cu toate că prezintă un potențial turistic și 

arhitectonic deosebit, foarte puține din aceste edificii religioase sunt cuprinse în circuite turistice, valorificarea lor 

necesitând o altă gândire a municipalității sibiene și a agenților turistici. 

 
 

 

 

Demersuri investigative asupra metodologiei didactice în geografie, la elevii cu dificultăţi de învăţare 

(CES) 

 
1
Conf. univ. dr. Marian ENE, 

2
Prof. Georgeta ŞERBAN 

1Universitatea din Bucureşti, 2Şcoala Profesională Specială nr. 2, Bucureşti 
 

Obiectul cercetării a fost acela de a determina eficienţa utilizării metodelor moderne de predare-învăţare în 

formarea competenţelor generale specifice geografiei în învăţământul special, la elevii cu dificultăţi de învăţare (CES). 
Acest obiectiv se înscrie în contextul preocupărilor specialiştilor din domeniul educaţiei în vederea perfecţionării 

practicilor educaţionale din învăţământul preuniversitar românesc. 
Au fost urmărite o serie de obiective specifice: 1 – determinarea impactului metodelor moderne de predare-

învăţare asupra performanţelor şcolare ale elevilor cu CES la orele de geografie; 2 – constatarea gradului de utilizare la 

clasă a metodelor moderne de predare-învăţare în general şi în cadrul orelor de geografie, în special; 3 – demonstrarea 

faptului că utilizarea preponderentă a metodelor moderne de predare-învăţare conduce la sporirea calităţii şi eficienţei 

procesului instructiv-educativ din şcoala specială. 
Studiul a implicat un eşantion de 342 de elevi de clasele a IX din Bucureşti şi 4 profesori de geografie care predau 

la şcoli de învăţământ special pe parcursul anului şcolar 2014-2015. 

 

 

 

 

 



Caietul elevului în procesul didactic 

1
Prof. Mircea FURDUI 

1Colegiul Economic “G. Bariţiu”, Sibiu 

 
Caietul elevului –Geografie, clasele IX-XII, constituie o alternativă  de proiectare a unor aplicaţii cu suport 

teoretic, grafic şi cartografic adecvat. În realizarea acestor suporturi de instruire, s-a avut în vedere curriculumul şcolar de 

geografie clasele IX-XII 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. 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. 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 şi 

interpretare a unui suport grafic şi 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.  Parcurgerea caietelor  asigură o învăţare activă şi o evaluare ritmică prin exerciţii model, aplicaţii, teme, 

întrebări, asigură familiarizarea elevilor cu exigenţele examenului de Bacalaureat. 

 
 

 

 

Calitatea învățării prin geografie în contextul dinamicii globale 

1Magdalena GRIGORAȘ 
1Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni 

 

Societatea umană se află într-un accentuat proces de dezvoltare, pe o planetă în transformare, ceea ce atrage 
schimbări semnificative ale mediului social și natural. Astfel apare nevoia de a face față unor situații noi, pe întreaga 

planetă. 

În acest context, Geografia ca obiect de studiu, trebuie să ofere elevilor cadrul de înțelegere și acțiune viitoare, 
prin trei dimensiuni cheie: 

•  Dimensiunea spațială – percepția fizică a elementelor și fenomenelor; 

•  Dimensiunea ecologică - modul in care oamenii interacționează cu mediul; 

•  Dimensiunea interumană – relații sociale, politice. 
 

Pentru a aborda și dezvolta aceste dimensiuni, activitatea didactică în cadrul orelor de geografie poate oferi 

oportunități educaționale care: 
•  să angajeze și provoace toți elevii pentru a maximiza particularitățile lor individuale și capabilitățile de învățare 

pe tot parcursul vieții; 

• să se bazeze  pe învățarea și experiența anterioară a elevilor, pentru a le permite acestora să explice procese și 
fenomene dinamice, să evalueze consecințele și să contribuie la gestionarea fizică, socială,  a mediilor existente: 

• să permită tuturor elevilor să dezvolte  atitudini pozitive și capacitatea de a se adapta unei societăți aflate în 

schimbare; 

•  să încurajeze și să permită tuturor elevilor să se bucure de învățare,  să fie auto-motivante și să valorizeze elevii 
capabili de performanță; 

• să promoveze o societate echitabilă dar care apreciază diversitatea.  

 
Acestea reprezintă doar câteva aspecte cu un caracter larg, dar noul curriculum, care prezintă o abordare  

graduală, o detaliere și particularizare a competențelor, asociat cu o didactică modernă, flexibilă, care să răspundă 

nevoilor de învățare a fiecărui elev, pot genera calitate în învățare prin geografie. 

Acționând în acest sens, activitatea didactică prin orele de geografie, va contribui substanțial la formarea elevilor 
pentru o societate în schimbare, conturând pas cu pas o bază pentru a înțelege, pentru a  răspunde evoluției  constante a 

mediului  la nivel local, regional, național, global și pentru a participa activ la viața comunității. Doar în acest fel vom 

putea răspunde provocărilor prezente și viitoare. 
 

 

 
 

 

 

 



Cercul de geografie – direcții și perspective 

 
1
Marius-Florin MARCU 

1Liceul Tehnologic „D. Dumitrescu”, Buftea 

 
Învățământul geografic a parcurs mai multe etape de la înființarea sa de către marele savant Simion Mehedinți și 

până în prezent. De la introducerea în curriculumul național a cunoscut mai multe transformări care au vizat conținuturi, 

obiective, competențe și număr de ore alocat. Principala formă de organizare a activității de transmitere a cunoștințelor 
geografice o reprezintă lecția, uneori canalizată strict pe direcția dată de program, devenind neinteresantă pentru elevi, de 

aceea considerăm ca în sprijinul activității didactice, profesorul și alți factori implicați în procesul instructive-educativ să 

se apeleze la alte metode și modalități de desfășurare a învățământului geografic. Cercul de geografie reprezintă o 
alternativă de atragere a elevilor către această disciplină, dar nu neapărat în contextul atingerii performanței, pur și simp lu 

de stimulare a interesului pentru cunoaștere, fapt ce se va reflecta în atitudinea și personalitatea adultului de mai târziu. 

Cuvinte cheie: cercul de geografie, geografie, învățământ geografic. 

 
 

 

 

Toponimele Masivului Parâng reflectate în documente cartografice de-a lungul timpului 
 

1
 Emil MARINESCU, 

1
 Sandu BOENGIU, 

1
 Ionuș Oana MITITELU 

1Universitatea din Craiova 

 

În acest studiu se realizează o inventariere și analiză a toponimelor Masivului Parâng plecând de la patru categorii 
de hărți. Prima categorie de hărți în care se regăsește partea nordică și centrală a Masivului Parâng sunt hărțile militare din 

timpul Monarhiei Austro - Ungare realizate în trei etape: Prima ridicare topografică militară (Harta Iosefină) denumită 

după împăratul Iosif al II-lea, care a dispus realizarea acesteia în perioada 1764-1785 (1769-1773 pentru Marele Principat 

al Transilvaniei).  
A doua ridicare  topografică militară dispusă de împăratul Francisc I al Austriei, numită și Harta Franciscană 

(ridicată pentru Ardeal între 1853-1858 și 1869-1870). A treia ridicare topografică militară dispusă de împăratul Franz 

Joseph I, ridicată în perioada 1869-1887, hărțile fiind editate în mai multe ediții până în 1910 (Harta Austriacă). A doua 
sursă din care au fost analizate toponimele Masivului Parâng sunt hărțile și studiile realizate de Emmanuel de Martonne și 

Gh. Murgoci (1898-1906), L. Pavelescu (1964), Silvia Iancu (1970).  

A treia categorie de hărți analizate de pe care au fost extrase toponimele au fost hărțile topografice scara 1:25000 
realizate de DTM. A patra categorie de hărți sunt hărțile turistice ale Masivului Parâng realizate de-a lungul timpului 

(1962, 1964, 1974, 1983, 1986, 2002, 2005, 2006, 2012, 2016) publicate în câteva colecții (Călăuza Turistului, Munții 

Noștri, Hărți Turistice Montane Carpați, Munții Carpați) și la diverse edituri.  

La aceste materiale cartografice s-au adăugat informațiile culese în teren de la săteni, silvicultori și păstori. 
Studiul evidențiază vechimea și semnificația toponimelor, diversitatea acestora (oiconime, geomorfonime, hidronime, 

hodonime, antroponime, hileonime), conservarea sau pierderea unora în timp. Un aspect important este neconcordanța 

unor toponime din materialele cartografice cu localizarea și denumirile atribuite de localnici. 
 

 

 
 

Un model grafic privind evaluarea resurselor turistice dintr-o regiune. Studiu de caz 
 

1
Mariana MIHĂESCU 

1Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște 

 

Studiul de caz se referă la regiunea Subcarpaților dintre Ialomița și Prahova și prezintă evaluarea resurselor 
turistice, denumite turistosituri, care au fost grupate în resurse turistice naturale (geosituri) și resurse turistice antropice 

(antroposituri). S-a realizat un model grafic al distribuției spațiale a turistositurilor folosindu-se metoda grafului. 

Se constată că regiunea studiată dispune de o mare varietate de turistosituri care au conturat apariția unor axe 

turistice în lungul unor văi, și anume, axa Ialomiței, axa Prahovei și axa Cricovului Dulce. În axa turistică Ialomița se 
remarcă faptul că, în cadrul geositurilor sunt preponderente ecositurile reprezentate prin rezervații naturale, acestea având 

o relație directă și cu zona montană limitrofă. Tot aici au o bună reprezentare și geomorfositurile, cu deosebire cheile și 

peșterile, dar și hidrositurile, reprezentate prin izvoare de ape minerale. În axa turistică Prahova geositurile prezintă o 
structură proporțională mai echilibrată, față de axa turistică Ialomița; aici se remarcă pădurile de agrement, între ecosituri, 

și lacurile din arealul Câmpina, între hidrosituri.   



Analiza antropositurilor relevă faptul că acestea sunt numeroase, prezintă atracție față de turiști, cu deosebire 

lăcașurile de cult și monumentele, fiind bine repartizate în spațiu, în toate cele trei axe turistice din regiune. Modelul 

grafic realizat se prezintă ușor dezechilibrat, deoarece axa turistică Cricovul Dulce are o pondere mai redusă în totalul 
turistositurilor, în comparație cu celelalte două axe turistice, diferențele sunt mai pronunțate dacă ne referim la evaluarea 

geositurilor. De menționat este și faptul că, axa respectivă nu a dispus multă vreme de căi de acces turistic, prin 

intermediul cărora să poată fi puse în valoare acele turistosituri care, acum, pot fi descoperite de către turiști. 
Cuvine cheie: axe turistice, geosituri, antroposituri, graf. 

 

 
 

 

Ideile lui Simion Mehedinți asupra geopoliticii 

 
1
Marius-Cristian NEACȘU 

1Academia de Studii Economice, București 

Scopul studiului de față este acela de a releva că cel mai mare geograf român Simion Mehedinți, pe lângă 

dezvoltarea geografiei ca știință a întregului planetar în mediul universitar, a elaborat studii complexe și în domeniul unor 
ramuri ale geografiei, dezvoltând deopotrivă, printre altele, și antropogeografia, etnografia sau geopolitica.  

În mod special atenția este îndreptată asupra geopoliticii, pe care Simion Mehedinți o distinge de o ramură 

incipientă a geografiei, și anume geografia politică, aducând contribuții în ceea ce privește definiția acesteia și relevând,  
în studiile sale, o problematică geopolitică complexă legată de Strâmtorile Bosfor și Dardanele ca punct geostrategic al 

Mării Negre și influența lor asupra sistemului geopolitic regional pontic și balcanic, rolul geopolitic al României la Marea 

Neagră și frontiera geopolitică dintre Europa și Asia (Occident și Rusia) pe istmul ponto-baltic, poziția geopolitică a 

României și evoluția Rusiei ca superputere continentală. 
Cuvinte cheie: Simion Mehedinți, geopolitică, geografie politică, frontieră geopolitică, chestia orientală, Rusia, 

superputere continentală.  

 
 

 

Simion Mehedinți – un om polivalent al marilor idei împlinite 
 

1
Silviu NEGUȚ 

1Academia de Studii Economice, București 

 
Simion Mehedinți, cunoscut mai ales ca geograf, a fost, în fapt, o personalitate polivalentă, cu contribuții de 

esență în mai multe domenii. Ca geograf și titular al primei catedre de geografie din România, la Universitatea București 

(1900), a creat școala geografică românească, a publicat lucrări reprezentative și a dat cea mai bună, simplă și concludentă 
definiție a geografiei. S-a afirmat și în domenii precum: etnografia, recent un biograf al său descoperind și publicând 

manuscrisul lucrării „Ethnos”, preconizată de marele savant ca o contrapondere la „Terra”; filosofia științei, lămurind 

locul științelor naturii și despre om prin interpretări filosofice; educația și pedagogia, Mehedinți având o înclinare naturală 

spre a îndruma tineretul și școala pe căile unei educații conforme specificului poporului român, dezvoltând ideea „școlii 
muncii”; geopolitica, făcând distincția între aceasta și geografia politică și abordând tema statului-națiune în raport cu 

vecinătățile sale; literatura și descrierile geografice, Mehedinți având un talent literar nativ, care s-a reflectat atât în 

întreaga sa operă științifică, cât și în opera sa literară propriu-zisă și în descrierile sale de natură; fondator și conducător de 
reviste: „Dumineca Poporului”, „Buletinul Societății Române Regale de Geografie”, „Convorbiri literare”. 

Cuvinte cheie: Simion Mehedinți, polivalență, geografie, etnografie, educație, pedagogie, geopolitică, literatură, 

descrieri geografice, reviste. 
 

 

 

 

Geografia și activitățile de învățare din România și Spania -   

Studiu comparativ  
 

1
Bogdan NISTOR 

1Inspectoratul Școlar Județean Suceava 
 

Pornind de la specificul ei științific, Geografia trebuie considerată o știință atât a naturii, cât și a societății, având 

ca obiect principal de studiu interacțiunea dintre om și mediul său de viață.  



Geografia, ca disciplină fundamentală de studiu, prin dimensiunea ei reflexivă este responsabilă pentru 

înțelegerea lumii înconjurătoare și asumarea valorilor, iar prin dimensiunea sa acțională, oferă posibilitatea de identificare 

de soluții și rezolvare de probleme.  

ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE DIN ROMÂNIA 

Clasa a V-a – Terra - Elemente de geografie fizică  Observarea realității înconjurătoare sub aspectele ei 

sesizabile direct sau într-o formă indirectă, prin imagini ale acesteia, reprezintă sursa principală de învățare ofertată 
elevilor. În acest context, rolul profesorului este determinant în selectarea activităților de învățare care să conducă la 

realizarea competențelor asumate prin programă.  

Clasa a VIII-a - Geografia României Studierea Geografiei României în clasa a VIII-a permite elevilor să 
observe realitatea înconjurătoare, atât direct, cât şi indirect şi, totodată, să exerseze raţionamentul geografic.  Programa 

şcolară pune accent pe caracterul practic-aplicativ al geografiei, evidenţiat prin aplicaţiile practice propuse, care au scopul 

formării competenţelor asumate.  

ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE DIN  SPANIA  
Cei mai numeroşi rezidenţi români se află în Italia, urmată de Spania, unde trăiesc 728.252 de români 

rezidenţi (acolo sunt cea mai numeroasă minoritate de cetăţeni străini).  Cele mai mari comunităţi de români din Spania 

se regăsesc în zona capitalei Madrid, dar şi regiunile Valencia, Andaluzia şi Catalonia. 
Educaţia secundară obligatorie – ESO (clasele VII – X )  are caracter obligatoriu şi gratuit și constă din 4 clase care se 

desfăşoară, în general, între 12 şi 16 ani:  

- clasa a VII-a: clasa a I-a a educaţiei secundare (1º de la ESO),  
- clasa a VIII-a: clasa a II-a a educaţiei secundare (2º de la ESO),  

- clasa a IX-a: clasa a III-a a educaţiei secundare (3º de la ESO), 

- clasa a X-a: clasa a IV-a a educaţiei secundare (4º de la ESO).  

Materiile studiate sunt comune: Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale, geografie şi istorie etc. 
În Spania, dar și România, prin noua programă școlară (ajutată de noile manuale școlare), portofoliul elevilor 

poate cuprinde, în format electronic sau letric: lucrări scrise, teste, eseuri, prezentarea unor itinerarii geografice, referate 

tematice, lucrări practice şi aplicaţii pe teren, proiecte, prezentarea unor obiective / elemente geografice, analiza şi 
interpretarea unor date geografice, a unor hărţi, grafice, cartodiagrame. 

Pentru elevi, Geografia contribuie la investigarea într-o formă specifică, adaptată la niveluri diferite de înţelegere, 

a realităţii oferite de orizontul local, planetă ca întreg, geosfere, ţări şi regiuni în contextul existenţial zilnic, precum și la 

identificarea unor răspunsuri şi soluţii care au la bază exemple din viaţa cotidiană. 

 

 

 

 

Punctele geostrategice de la Marea Neagră 
 

1
Dragoș-Ionuț PALĂ 

1Universitatea București, Facultatea de Geografie, 

Școala Doctorală Simion Mehedinți, București 
 

Marea Neagră reprezintă tabla de șah geopolitic ce se desfășoară între marile puteri mondiale. Astfel studiul 

elementelor geostrategice cheie ale acesteia, capătă o conotație de maximă importanță în analiza situației geopolitice 

actuale. Cel ce are o înțelegere deplină a acestei regiuni dobândește abilitatea de a decide ritmul cât și direcția jocului 

geopolitic. În acest context caracteristicile geostrategice ale celor trei mari puncte geostrategice: cuplul de strâmtorile 
Bosfor și Dardanele, gurile de vărsare ale Dunării și peninsula Crimeea, preiau prim-planul acestui studiu. Exista un 

număr mare de puncte geostrategice în Marea Neagră dar dintre acestea trei se remarcă în orice fel de analiză geopolitică 

sau geostrategică. Gurile de vărsare ale Dunării, acționează ca o punte de legătură între comerțul Europei - Centrale și 
oceanul planetar, strâmtorile Bosfor și Dardanele  acționează ca o poartă între Marea Neagră și oceanul planetar iar 

peninsula Crimeea oferă o poziție geostrategică dominantă în Marea Neagră prin simplul fapt că se află la confluența 

tuturor rutelor comerciale navigabile importante. Având în vedere acest lucru, este ușor de înțeles de ce de-a lungul 

istoriei toate forțele geopolitice importante riverane Mării Negre au intenționat să obțină control într-o formă sau alta 
asupra acestor pârghii geopolitice. Controlul acestor trei puncte geostrategice înseamnă controlul absolut al Mării Negre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Turism ecumenic în București și împrejurimi 
 

1
Cristina Maria POPESCU 

1Colegiul Economic Viilor, București 

 
Interesul principal al elaborării acestei lucrări a fost acela de a valorifica cultural și mai ales educational 

potențialul religios, respective ecumenic, al orașului în care locuim dar și al împrejurimilor acestuia. Orașul București 

reprezintă un mare patrimoniu religios, cu moștenire arhitecturală și cultural- religioasă de însemnătate deosebită, astfel 

că e de datoria mea ca professor să o prezint elevilor întru conștientizarea acestora dar și a participării lor active la 
valorificarea acestei bogății. De aceea această lucrare a fost concepută ca un manual (opțional) cu exerciții, portofolii, 

lucru pe grupe, multe imagini, proiecte de grup, virtual, în clasă sau pe teren. Mănăstirile studiate și interpretate din punct 

de vedere instructiv - educative și de predare la clasă au fost:  
În București – Mănăstirea Antim, Mănăstirea Stavropoleos și Mănăstirea Plumbuita. 

În Județul Ilfov – Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Călărușani. 

Se adaugă, în contextul ecumenic al turismului religios local, Templul Coral din București. 
Lucrarea este structurată pe 4 capitole după cum urmează: 

În  Capitolul 1, concept şi termeni privind definirea noţiunii de turism cultural, religios şi de pelerinaj voi aborda 

teoretic, concepte, termeni din sfera geografiei turismului, cu accent pe cele care se referǎ la turismul religios, cultural - 

religios, ecumenic ca o introducere în problematica specifică acestei teme. 
În Capitolul 2, Bucureṣti - regiune cu grad ridicat de favorabilitate pentru turismul cultural, religios şi de 

pelerinaj – suport natural și antropic abordarea este din punct de vedere al poziţiei geografice şi limitelor zonei studiate, 

inclusive Ilfov, adică relief, climă, rețea hidrografică, vegetație. Suportul antropic al regiunii studiate, cel care oferǎ 
atractivitate turisticǎ din perspectiva resursei umane și de infrastuctură cuprinde: accesibitate, infrastructura de transport, 

clădiri și monumente de patrimoniu, spatii de cazare pentru pelerini etc. 

Capitolul 3 propune o analizǎ diagnostic și prognostică a obiectivelor turistice monahale studiate, din perspective 

culturalǎ și educationalǎ, cu analiza SWOT dar ṣi proiecții si strategii de valorificare.  
Studiul de caz, partea de cercetare și aplicații practice este cuprinsǎ în Capitolul 4 care înseamnǎ un proiect de 

opțional la clasa a X a, structurat pe noțiuni teoretice si argumentare, dar, mai ales pe metode moderne aplicative de teren 

(interviuri, reportaje, fotografii, chestionare, excursii, observații și proiecte de teren – Cercul Geografului Școlar -, hǎrți, 
tabele, exerciții la clasă, Știați că..?, Dicționar, etc). Modelul de lucru presupune respectarea întregii metodologii de 

alcătuire a unei Programe școlare de optional și realizarea unui manual cu toate conținuturile referitoare la mănăstirile 

cuprinse în studiu. Principalele metode de cercetare folosite sunt: metoda observaţiei, metoda analizei, metoda sintezei, 
metoda descriptivă, metoda cartografică, metoda comparative şi metoda statistică.  

Demersul meu didactic constituie un punct de vedere asupra valorificării eficiente şi durabile a potenţialului 

turistic natural şi antropic, activ şi latent, românesc și autentic, estetic si intrinsec. 

 
 

 

 

Zona defavorizată Nehoiu 
 

1
Ana PUNCIOIU  

1Școala Gimnazială Nr.143, București 

 

Zonele defavorizate reprezintă arii geografice, strict delimitate teritorial, alcătuite din una sau mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale alăturate, care îndeplinesc, conform ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, cel puţin 

una dintre următoarele condiţii: au structuri productive monoindustriale, care, în activitatea zonei, mobilizează mai mult 

de 50% din populaţia salariată; s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor 
agenţi economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul angajaţilor cu domiciliul în zona respectivă; rata 

şomajului depăşeşte cu 30% media existentă la nivel naţional; sunt zone izolate, lipsite de mijloace de comunicaţii şi 

infrastructura este slab dezvoltată. Problemele legate de restructurarea economica au determinat autorităţile locale să 

înceapă demersurile pentru declararea oraşului Nehoiu zonă defavorizată. Prin H.G. nr.661/2001, orașul, a devenit zonă 
defavorizată pe o perioadă de 3 ani (22.10.2001 - 22.10.2004).Facilităţile fiscale acordate în conformitate cu legislaţia 

specific zonelor defavorizate au determinat înfiinţarea până la sfârşitul anului 2002, a unui număr de 9 societăţi 

comerciale (majoritatea lor sunt SRL-uri şi toate fac parte din categoria IMM-urilor). Cele mai însemnate afaceri sunt cele 
din industria lemnului, către acest domeniu de activitate fiind orientate cele mai importante fluxuri investiţionale (peste 1  

milion euro), fabrica de mobilă şi cea de cherestea înregistrând cele mai ridicate valori ale exporturilor şi ale cifrei de 

afaceri. Forţa de muncă ieftină și calificată, precum si legăturile cu restul ţării au atras investitori străini în oraşul Nehoiu. 

Recent, în oraşul Nehoiu s-a localizat reprezentanţa concernului IKEIA, S.C Nikmob S.A care desfăşoară activităţi de 
producţie de mobilier şi are contracte de livrare în 24 de ţări. 

Cuvinte cheie: zonă defavorizată, orașul Nehoiu, restructurare economică, industria lemnului, investitori străini.  



Determinarea arealului favorabil creării unei amenajări de tip „Park and Ride” în zona estică a 

municipiului Cluj-Napoca utilizând tehnologia GIS 
 

1
Violeta-Elena RETEGAN, Iulia HĂRĂNGUȘ 

1Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Geografie 
 

În prezent, mobilitatea populaţiei nu reprezintă o alegere, este o necesitate, iar odată cu dezvoltarea economică a 

municipiului, a creşterii populaţiei localităţilor din zona metropolitană şi extrametropolitană care îşi desfăşoară activitatea 
în mediul urban şi a ineficienţei sistemul de transport public, oamenii au ajuns să fie dependenţi de autoturisme. 

Congestionarea traficului rămâne una dintre problemele municipiului Cluj-Napoca şi continuă să fie o preocupare majoră 

pentru cercetători. Mobilitatea extraurbană are un rol semnificativ în structura traficului oraşului. Studiul îşi propune să 
scoată în evidenţă două caracteristici din ce în ce mai importante a cercetărilor de mobilitate a populaţiei, intermodalitatea 

şi multimodalitatea. Aşadar, pe baza evaluării geomorfologice vor fi analizate locurile din partea estică a municipiului 

unde este posibilă crearea unui centru intermodal de pasageri, care să beneficieze de toate mijloacele de transport 

funcţionale din oraş. Astfel, această zonă ar devin un centru de primire a populaţiei din zona metropolitană şi 
extrametropolitană, reprezentând, totodată, o alternativă pentru transportul motorizat individual, promovând o formă 

durabilă de mobilitate a populaţiei extraurbane. Componentă integrată a multor sisteme de transport public din ţările 

dezvoltate, amenajările de tip „Park and Ride” sprijină efortul planificatorilor de a elimina cât mai multe vehicule din 
traficul zilnic. Studiile geomorfologice desfășurate pe arealul în studiu, respectiv versantul sudic al Dealului Sfântu 

Gheorghe, în ultimii 50 de ani, sunt numeroase (Morariu, Mac, 1967; Proiectul  ISPIF de combatere a eroziunii solului în 

zona nordică a municipiului Cluj-Napoca, 1986; Surdeanu et al., 2006; Poszet, 2011, etc.). Rezultatele cercetărilor 
geomorfologice anterioare relevă faptul că acest teritoriu prezintă o dinamică a versanților moderată, ca urmare a 

eficienței lucrărilor de amenajare prin îmbunătățiri funciare. Cu toate acestea, pe anumite sectoare din versant se constată 

accelerarea deplasării alunecărilor și a eroziunii torențiale și în suprafață, în special în zonele terasate. Acest aspect nu  

este, însă, un impediment în căutarea de soluții la probleme precum cea menționată anterior. Luând în calcul ritmul intens 
de extindere a municipiului Cluj-Napoca, în special pe direcția vest-est, un loc potrivit pentru amenajarea unei parcări de 

acest fel este în partea estică o orașului. Un argument în favoarea acestei opțiuni este că în acest sector urban gradul de 

ocupare cu clădiri şi infrastructuri este mai redus în comparație cu alte sectoare. Sustenabilitatea  teritoriului pentru o 
astfel de amenajare se va determina pe baza indicatorilor morfologici specifici unui studiu de risc. Lucrarea dezvoltă o 

abordare bazată pe tehnologia GIS pentru a evalua cât mai corect zona favorabilă creării unei amenajări de tip„Park and 

Ride” atât din punct de vedere geomorfologic, cât şi din punct de vedere al mobilităţii populaţiei.  

 
 

 

 

Bazinele noroioase de la Andreiaşu de Jos – Subcarpaţii Vrancei. 

Aspecte geomorfologice și tectonice 
 

1
Răzvan SĂCRIERU, 
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Dănuț SĂCRIERU 

1Liceul de Artă “Gheorghe Tattarescu” 2 Focşani, Liceul Pedagogic “Spiru Haret”  Focşani 
 

Emanaţiile de gaze naturale, cu sau fără aprindere spontană, reprezintă fenomene întâlnite în mai multe zone ale 

României atât în exteriorul arcului carpatic cât şi în Bazinul Transilvaniei. In funcţie de condiţiile geologice şi 

hidrogeologice locale exista două tipuri de manifestare la suprafaţă a acestor procese de eliberare naturală a 
hidrocarburilor: emanaţii uscate care prin aprindere generează ”focuri vii” sau emanaţii umede de tipul vulcanilor 

noroioşi. La Andreiaşu de Jos, în Subcarpaţii Vrancei, se află cel mai extins câmp de “focuri vii“ din România, atât ca 

suprafaţă (400 m2) cât şi ca debit de metan (50 tone/an). “Focurile Vii “ Andreiaşu de Jos sunt situate pe versantul drept al 
văii Milcovului la altitudinea absolută de 430m și altitudinea relativă de 65m, acolo unde versantul prezintă o ușoară 

inflexiune fapt care a determinat pe unii geografi să considere în mod eronat ca sunt amplasate pe o terasă. În zona 

Andreiaşu de Jos există un sistem de falii longitudinale (orientate N-S, ex.: Caşin-Bisoca, Jghiaburi-Butucoasa) şi 
transversale (orientate E-V, ex.: Andreiasu, Titila). Falia Caşin-Bisoca delimitează două unităţi geostructurale importante: 

Pânza Subcarpatică (vest) şi Avanfosa Carpatică (est). Cel mai probabil hidrocarburile ajung la suprafaţă în lungul faliei 

Caşin-Bisoca. Pe aceeasi falie, la 8,5 km nord de Andreiaşu, pe dealul Răiuţi (alt. 714m), există de asemenea o emanaţie 

de gaze naturale. Complexitatea tectonică a arealului analizat este dată de prezența unui diapir. Din punct de vedere 
morfologic prezența acestui diapir s-a materializat printr-un interfluviu de tip platou între pârâul Sării şi pârâul Păpăluga. 

Considerăm că în evoluția sa, masivul de sare a generat doua falii transversale (la nod și respectiv la sud de masivului de 

sare), pe care ulterior s-au adâncit cei doi afluenți ai Milcovului mai sus amintiți. Bazinele noroioase sunt situate pe 
marginea de nord și de sud a platoului interfluvial, la o distanta de aproximativ 500m NE de “focuri vii“. Sunt cel puțin 4 

astfel de areale cu manifestări de tip bazin noroios. Principalele caracteristici morfometrice ale acestor bazine noroioase 

sunt: diametrul maxim 0,9m, adancime maximă 0,7m. În perioada de observație 2009-2016 am întâlnit astfel de 

microforme în stadii active, semi-fosile și fosile, demonstrând o dinamică pronunțată a acestui tip de manifestare. 



Importanța tectonică a acestor bazine noroioase este dată de faptul că prin poziția lor este indicată existența faliilor 

transverale din profunzimile scoarței. În concluzie, existența în același areal la Andreiașu de Jos, a celor două tipuri de 

emanații de metan: uscate (“focuri vii“) şi umede (bazine noroioase)  atestă complexitate tectonică și geomorfologică a 
fenomenului şi chiar unicitatea pentru spaţiul românesc. 

 

 
 

 

Biserica de lemn ”Sfânta Parascheva” Fărcașa - Neamț 1774 
 

1
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 1Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Fărcașa, Neamț 

 
Biserica de lemn ”Sfânta Parascheva” din comuna Fărcașa, numită de localnici și ”biserica veche” este unul dintre 

cele mai valoroase monumente de lemn din județ și chiar din regiune, datorită valorii culturale și arhitecturale deosebite, 

fiind incluse pe lista monumentelor din patrimoniul național. În multe privințe este asemănătoare cu cea din satul Galu, 
comuna Poiana Teiului, aceasta însă fiind construită mai târziu, în anul 1818. Întâlnim același plan trilobat, cu pridvor la 

sud și clopotniță deasupra, cu deosebirea(neesențială) că peretele vestic al pronaosului este drept, fătă a mai fi rotunjit sau 

de formă poligonală cum se mai întâmplă în cazul altor monumente similare. Altarul este acoperit cu o boltă 
semicilindrică, iar naosul și pronaosul prezintă obișnuitele bolți din fâșii curbe pe plan octogonal, susținute de nervuri de 

lemn. Dacă din punct de vedere constructiv nu prezintă elemente inedite, lăcașul de cult de la Fărcașa se individualizează 

prin bogata sa ornamentație, fiind, în această privință, cea mai ”înzestrată” din județ. Astfel, sub acoperiș , un brâu alcătuit 

din două scânduri suprapuse înconjură monumentul și pe această ”cornișă” atât de original executată, meșterii 
constructori de pe Valea Bistriței au așternut câte doua șiruri de rozete și arce concentrice, folosind tehnica puncției cu 

vopsea și pirogravură. Bârnele de susținere a acoperișului, prelungite în consolă, au fost împodobite cu terminații rostrate 

și rozete incizate. Chenarele ușilor de la intrarea în pridvor și în pronaos, lucrate în lemn de ulm, sunt împodobite cu 
șnururi în relief, care pornesc din rozetele sculptate de la bază, simboluri ale soarelui și luminii. Cupolele din naos și 

pronaos prezintă aceleași rozete și arce punctate, executate în roșu și negru ca la exterior, iar la bolta altarului apare și 

decorul tablei de șah alcătuit prin alternanța acestor două culori. Valoarea arhitecturală și artistică a monumentului este 

întregită de o bogată colecție de icoane și obiecte etnografice, creații ale meșterilor locali și din zona înconjurătoare sau 
de peste munți, din Transilvania. Rețin atenția mai multe icoane pe sticlă, de proveniență ardelenească, de la începutul 

veacului trecut, un splendid castron (bărbânță) din coajă de mesteacăn și o Psaltire în paginile căreia se păstrează și o 

însemnare a lui David Creangă, bunicul marelui povestitor humuleștean, Ion Creangă. Construită în 1774 și refăcută în 
1951, biserica de lemn din Fărcașa se înscrie printre cele mai valoroase monumente religioase de pe Valea Bistriței, 

punând în evidență acelei inepuizabile resurse populare de creație ce apropie până la identificare meșteșugul și arta. 

 

 

 

Plutăritul pe Bistrița - scurt istoric 
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Transportul pe apă a fost și va fi, cu siguranță și în viitor cel mai ușor și mai ieftin mod de transport din lume. În 

acest context se înscriu și transportul lemnului pe ape curgătoare, plutăritul, practicat peste tot în lume, acolo unde 
cerințele de material lemnos nu puteau fi satisfăcute de oferta locală. Într-un document de la 1466, deci pe vremea lui 

Ștefan cel Mare, se amintește despre plutăritul pe Bistrița. După unii istorici, însă, plutăritul pare să se fi practicat chiar 

înaintea formării statului medieval Moldova, circa 1330, fiind vorba de așa numitul plutărit ”sălbatic” (transportul liber pe 
apă a lemnului, în derivă), cum mai este denumit de unii cercetători. Se precizează chiar că începuturile organizării 

plutăritului la noi în țară datează din timpul romanilor, după ce aceștia cuceresc Dacia. Astfel, sediul plutașilor era în acea 

perioadă pentru apele din Transilvania la Apullum (Alba Iulia). Această activitate începea în fiecare an la sfârșitul lunii 

martie(topirea ghețarilor), și ținea până la începutul lunii noiembrie, când venea frigul și apele înghețau. La începutul 
secolului actual, bazinul Bistriței contribuia cu un procent de lemne mult mai însemnat. Unele țări preferau anumite 

categorii de lemne. Astfel, Franța și Turcia ne cereau lemn pentru mine, în Bulgaria trimiteam mai ales lemn subțire 

pentru clădiri. Către diferite porturi de la Marea Mediterană, cât și țărilor din vestul Europei expediam catarge lungi de 
aproximativ 30 metri, și groase la mijloc de 40-50 centimetri. Țările Orientului Apropiat ( Egipt, Palestina) primeau de la 

noi mai ales lemn obișnuit, pentru construcții. Nu există o statistică precisă a numărului muncitorilor din pădurile de pe 

Valea Bistriței, și a afluenților săi. La nivelul anului 1947, numărul ar fi fost de 9000- 10000, iar al membrilor familiilor 

lor de 35000. Din cele 49 comune câte erau atunci în Bazinul Bistriței, în 34 comune erau 2615 plutași. Locuitorii 
celorlalte comune ( 15 ), aveau alte ocupații decât plutăritul. Cei 2615 plutași întrețineau aproximativ 9500 membri de 

familie, ceea ce revenea la aproximativ patru persoane de fiecare. Deci în total, de pe urma plutăritului, își câștigau 



existența peste 12000 persoane ( circa 13% din numărul populației acestei regiuni). Plutăritul a dăinuit, totuși, nu atât 

pentru că nu ar fi existat altă modalitate de transport, ci pentru că a reprezentat cel mai ieftin și sigur mod, ceea ce l-a 

făcut preferat înaintea altora. A constituit și un mijloc de adaptare la mediul fizic al plutașilor. Anul 1969 marchează 
sfârșitul plutăritului pe râul Bistrița ( cu toate că Barajul de la Bicaz a fost finalizat în 1960, acesta s-a făcut până la 

Potoci). 

 
 

 

 

Implementarea elementelor cadrului natural, din orizontul local, în procesul de educație, prin predarea 

geografiei în învățământul preuniversitar 

 
1
Volumia SÎNGEORZAN, 

1
Nicoleta OPREA 

1Liceul Tehnologic ,,Carsium” Hârșova, jud. Constanța 

 

Prin însuși conținutul său, geografia asigură elevilor o pregătire completă, contribuind la dezvoltarea lor din punct 

de vedere intelectual, afectiv, moral, fizic, la educarea lor pentru a-și iubi ținutul natal,  țara, poporul. Geografia este 
singurul obiect de învățământ care oferă elevilor o viziune de ansamblu asupra mediului geografic, a orizontului local. Cât 

de actuală și de indispensabilă este cultura geografică pentru cultura individului astăzi se poate constata din faptul că 

materialul acestei discipline nu a rămas între copertele manualelor, ci s-a amplificat, s-a diversificat. Mai mult, geografia 

a devenit știința cu un profund și tot mai accentuat caracter practic-aplicativ. Rolul de adevărat maestru, profesorul și-l 
poate demonstra excelent prin modul cum știe să abordeze și să includă în lecții și în activitățile practice, elementele 

cadrului natural determinându-i pe elevi să îndrăgească tot ceea ce îi înconjoară. Profesorul trebuie să abordeze metode de 

lucru deosebit de atractive, cu multe valențe educative care să-I motiveze pe elevi, să-i responsabilizeze asupra lucrurilor 
pe care le întreprind. Se întâmplă, de ziua apelor, când avem în atenție Dunărea și nu putem s-o separăm de Cetatea 

Carsium, care împreună definesc peisajul micului oraș dunărean. 

 

 
 

 

Geopolitica Mării Caspice: negocieri pentru un viitor sustenabil 
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Pe măsură ce securitatea energetică globală este tot mai importantă, resursele Europei sunt pe sfârșite, iar Rusia, 
face tot ce-i stă în putință pentru a muta cât mai bine piesele pe tabla se șah a energiei, hidrocarburile din Marea Caspică 

devin tot mai indispensabile, iar zona una de importanță geostrategică și geopolitică, deopotrivă. După destrămarea URSS 

la granița dintre Europa și Asia a început o dispută legată de statutul juridic al Mării Caspice, în sensul în care ea ar fi un 
lac, sau o mare. Interesele geopolitice, geostrategice și cele economice i-au forțat pe ruși să își schimbe modul de 

abordare a problemei. Miza din regiune nu este reprezentată doar de resursele naturale, ci și de posibilitatea unui comerț 

liber, iar în ultima perioadă s-a pus pe tapet, chiar și controlul unei eventuale prezențe militare în zonă. Cu o nouă realitate 

geopolitică, cinci țări riverane și noi zăcăminte de petrol și gaze naturale, zona Mării Caspice a suferit cele mai mari 
schimbări după căderea comunismului. Viitorul regiunii depinde de cele cinci state și de dorința lor de a abandona ideea 

unei geopolitici ostile și de a ajunge la un consens în mod pașnic.  

Cuvinte cheie: Marea Caspică, principiul condominiului, principiul medianei, petrol, gaze naturale, trasee 
alternative. 

 

 

 

Colecția muzeală “Simion Mehedinți” în satul natal al savantului 
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Soveja este satul natal al savantului Simion Mehedinți. Unde altundeva ar putea fi capitala geografiei dacă nu 

acolo unde s-a născut ”părintele geografiei românești”, la 18 octombrie 1868. Așa au considerat și membrii conducerii 

Societăţii de Geografie din România (SGR), astfel că aceștia, alături de câțiva membri ai Asociației ”Simion Mehedinți”, 
geografi inimoși din județul Vrancea, precum și localnici pasionați de cultura și personalitățile locale, încă din luna 

septembrie a anului trecut l-au provocat pe primarul din Soveja, Costică Ciolan,. Comitetul de conducere al SGR s-a 



deplasat la Soveja și a propus administrației locale, așa cum s-a stabilit în ședința SGR din iulie 2016, două proiecte care 

vor transforma localitatea, încet sau nu, în capitala geografiei româneşti. Astfel că, la Soveja s-a inaugurat Colecția 

Muzeală “Simion Mehedinți”, inaugurare ce a avut loc la 18 martie 2017. Savantul se va "bucura" de aprecierea celor care 
i-au recunoscut valoarea prin transferul obiectelor care i-au aparținut și cărților pe care le-a scris, într-un singur loc, acolo 

unde ar fi trebuit să se aşeze cu mai multă vreme în urmă. Adică acasă, la Soveja, de acolo de unde a avut cutezanța să se 

desprindă de tradiția autentică a satului și să caute dincolo de Zboina Neagră și Răchitașul ceea ce avea să afle mai târziu 
și să spună și altora. Despre lume și misterele ei. Colecţia Muzeală ,,Simion Mehedinți” și centrul de documentare cu 

același nume se află în spațiul Căminului Cultural din localitate care, tot din 18 martie 2017, va purta denumirea de 

Centrul Cultural ”Simion Mehedinți”. Titulatura a fost schimbată prin Hotărârea Consiliului Local din Soveja și a 
Primăriei Soveja.  Colecția muzeală cuprinde piese originale de mobilier donate de Facultatea de Geografie și restaurate 

de meșterul în lemn Ion Guțan, obiecte și documente care au aparținut savantului, donate de Fundația ”Simion Mehedinți 

- Miorița” și de Asociația ”Simion Mehedinți” Focșani, alte obiecte și documente donate de profesori, colecționari, săteni 

ș.a..  În concretizarea demersului s-au mai implicat Facultatea de Geografie din București, Academia Română – Institutul 
de Geografie, Editura CD Press, profesori de geografie din Vrancea, membri ai comunității locale din Soveja, 

reprezentanți ai Asociațiilor culturale, oameni de știință. 

Cuvinte cheie: colecție, muzeu, mobilier, savant, Simion Mehedinți, Soveja. 
 

 

 
 

Analiza spațială și temporală, utilizând tehnici geo-spațiale; studiu de caz - Depresiunea Giurgeu 
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 Lucrarea de față își propune o analiză a evoluției în timp a Depresiunii Giurgeu, utilizând analize cantitative, prin 

intermediul domeniului geo-spațial (date GIS, teledetecție, cartografie digital, analize spațiale etc).  
 Am ales această zonă de studiu dintr-un motiv destul de interesant, este binecunoscut faptul că în această 

depresiune, culturile agricole (în special cele de cartofi), au avut parte de o distribuție spațială foarte ridicată în ultimii 

ani, iar cu ajutorul GIS-ului, s-au analizat diferiți indici și parametrii spațializați ce au permis această expansiune a 
agriculturii.  

Însă, pentru a putea aborda acest subiect, este necesar să prezentăm puțin această formă de relief. Așadar, 

Depresiunea Giurgeului (sau Depresiunea Gheorgheni) este o depresiune intracarpatică, situată în Grupa Centrală a 

Carpațiilor Orientali, axată pe Mureșul Superior, între Munții Gurghiului (vest) și Munții Giurgeului (est). 
Este învecinată cu depresiunile și văile: Depresiunea Ciucului prin Pasul Sândominic (891 m), Valea Bicazului prin Pasul 

Pângărați (1256 m), Valea Putnei spre Tulgheș prin Pasul Țengheler (1025 m), Depresiunea Borsec prin Pasul 

Creanga (1102 m), Valea Târnavei Mari prin Pasul Liban (1000 m) și Valea Târnavei Mici prin Pasul Bucin (1273 m). 
Prin Defileul Deda - Toplița comunică cu Depresiunea Vălenii de Mureș spre Podișul Transilvaniei. 

Are un fundament de șisturi cristaline peste care stau depozite de pietrișuri, nisipuri și chiar marne. Depresiunea a evoluat 

în direcția punerii în evidență a trei trepte de relief: piemonturi laterale, lunca și terasele. 
Numeroase probe arheologice dovedesc că bazinul Giurgeului a fost locuit încă din timpuri străvechi. Despre 

secuii din Giurgeu și Ciuc găsim mențiuni încă din 1285, când au luptat împotriva tătarilor în Munții Tarcăului.  

Încă un aspect de menționat, este că această analiză spațială și temporală va consta și în realizarea unor parametrii 

de observare și monitorizare a incendiilor de vegetație din cadrul acestui areal. Precum expansiunea agricolă, la fel de 
binecunoscute sunt și incendiile de vegetație din mijlocul primăverii, cauzate de localnici și agricultori, pentru a elimina 

miriștile uscate permanent și neproductive de pe terenurilor lor. Utilizând tehnicile de teledetecție, aceste hazarde vor fi 

foarte interesant de observant. 
Bineînțeles, acești indici rezultați prin analizele cantitative (adică prin mijloace de teledetecție) “se vor completa” 

cu alți parametrii morfometrici pentru a observa și mai bine pretabilitatea terenului pentru agricultură. Parametrii 

morfometrici vor fi următorii: geodeclivitatea (chiar dacă este vorba de o depresiune, iar înclinarea pantelor nu este una 

semnificativă iar preponderant se găsesc suprafețe plane, vom observa că terenurile agricole se regăsesc doar unde avem o 
declivitate redusă – de maxim 5-6 grade); orientarea versanților; eroziunea solului pe lungimea unei pante (acel 

binecunosct indicator LS Factor) și adâncimea fragmentării reliefului. De asemenea, pe lângă aceste direcții de studiu ale 

reliefului, se va ține cont și de geologie, dar și de pedologie. 
Ca metodologie și mijloace de prelucrare a datelor, procesul este unul destul de divers și complex, deoarece în 

cadrul analizelor cantitative, noi am trecut prin mai multe etape esențiale, și anume: 

1. Cercetarea terenului și istoricul acestuia din materiale geografice și cartografice vechi; 

2. Metode de obținere a datelor spațiale; 

3. Pre-procesarea acestor date; 

4. Perfecționarea datelor în funcție de anumite principii și reguli universale; 
5. Post-procesarea datelor și obținerea unor materiale finale (hărți, profile, grafice, interpretări, observații etc);  



În cadrul etapei de cercetare a terenului, s-au consultat materialele cartografice vechi, iar aici amintim hărțile 

topografice austriece din 1877 (deoarece în secolul al XIX-lea, această depresiunea intra în componența Imperiului 

Habsurgic); planurile directoare de tragere din 1920 și 1958 realizate de ex-Institutul Geografic al Armatei, actuala 
Direcție Topografică Militară, precum și consultarea hărții topografice din 1980, realizată tot de DTM. Am decis să 

consultăm aceste materiale pentru a putea observa utilizare terenului în trecut, și putem observa că din 1877 până în 1980, 

pășunile, pajiștile și treptat terenurile agricole au început să câștige teren în detrimentul pădurilor tăiate în special pentru 
această cauză.  

Obținerea datelor vectoriale putem spune că nu a fost o etapă dificilă, deoarece vectorii necesari precum: unitățile 

administrativ-teritoriale, geometria localităților, cadastrul rețelei hidrografice etc le aveam deja; operațiunea de 
vectorizare a curbelor de nivel și cotelor altimetrice de pe nivelmentul 1 : 25.000 a fost una costisitoare din punct de 

vedere al timpului fizic, însă acestea erau datele necesare creeării unui MNAT (Model Numeric al Terenului) sau DEM 

(Digitale Elevation Model), pe baza căruia să realizăm analizele morfometrice. 

Referitor la obținerea și utilizarea datelor satelitare, am utilizat imagini provenite de la sateliți optici, și anume 
Landsat 5 Thematic Mapper, Landsat 8 Oli și Sentinel 2A-MSI. Arhiva de imagini Landsat este una destul de bogată și 

ne-a permis să utilizăm imagini și date din anii ’80 (de aici și utilizarea Landsat 5); așa că am preluat și prelucrat scene și 

subscene satelitare din zece în zece ani (cu o eroare de plus sau minus un an/doi, în funcție de disponibilitatea și claritatea 
imaginilor satelitare).  

Pe măsura evoluției tehnologiei, la fel și sateliții și-au îmbunătățit tehnica. Astfel, de la Landsat 5 cu o rezoluție spațială 

de 30 de metri (adică lățimea și lungimea unui pixel este egală cu 30 de metri pe teren), ajungem la Landsat 8 cu o 
rezoluție spațială tot de 30 metri, însă cu posibilitatea de a o aduce la 15 metri, și într-un final, la Sentinel 2A, cu 10 metri.  

 Imaginile satelitare preluate provin din mijlocul luna august sau sfârșitul acesteia, deoarece atunci este sezonul de 

vegetație în plină desfășurare, iar culturile agricole se află maximă “înflorire”, fapt ce ne-a permis realizarea indicilor de 

mediu.  
 Descărcarea scenelor satelitare Landsat 5 și 8 s-a realizat de pe portalul celor de la USGS (United States 

Geological Survey), și anume https://earthexplorer.usgs.gov/, iar obținerea scenelor Sentinel 2A, de pe site-ul Agenției 

Spațiale Europene (ESA), prim programul Copernicus - https://scihub.copernicus.eu/dhus.  
 Scenele satelitare vin într-un format brut și trebuie pre-procesate. Astfel, începând cu primele imagini, cele din 

1986, Landsat 5 și terminând cu Sentinel 2A, după realizarea unui subset (”decuparea” scenei mari pe zona noastră de 

studiu), am realizat corecțiile atmosferice – extragerea radianței la sol din imagine prin calibrarea radiometrică și apoi 

extragerea reflectanței cu modulul FLAASH din Envi 5.3.1. Cu o precizare importantă, corecția atmosferică a scenei 
Sentinel 2A s-a realizat în programul SNAP (Sentinel Aplication Platform) cu plugi-in-ul Sen2Cor, deoarece Envi încă nu 

deține plug-in de realizare a corecțiilor atmosferice pentru Sentinel.  

Fără realizarea acestor corecții, informațiile spectrale rezultate din aceste date ar fi fost eronate, deci nu ar fi corespuns cu 
realitatea geografică.  

 Este bine de știut că fiecare satelit are benzi spectrale și că fiecare bandă înregistrează elementele suprinse la sol 

(sau în aer, în funcție de caz), așa că nu vom mai descrie aceste aspecte. 
 Odată realizate aceste corecții generale, am efectuat combinațiile de benzi necesare direcțiilor noastre de studiu, 

iar aici amintim: combinația în culori naturale, combinație propice clasificării de pixeli pentru extragerea informațiilor în 

funcție de răspunsul spectral al fiecărui mediu geografic în date de tip raster și convertirea lor în date vectoriale - 321 la 

Landsat 5, 432 la Landsat 8 și Sentinel 2; combinația benzilor în fals-color infraroșu apropiat, combinație favorabilă 
analizei vegetației, deoarece în cadrul acestei combinații, vegetația apare în culori de roșu deschis sau închis în funcție de 

densitatea clorofilei. O altă combinație tot în fals-color bună pentru analizele noastre este NIR, SWIR 1 și benzii albastre, 

deoarece aceasta reunește două benzi din spectrul invizibil cu o bandă din spectrul vizibil, solurile și vegetația sunt foarte 
expresive, iar versanții nu mai sunt umbriți.  

 Clasificarea pixelilor s-a făcut prin diferitelor funcții din programele de specialitate – Envi, ArcGIS și ArcGIS 

Pro. De asemenea, pentru analiza vegetației, am realizat și un NDVI (Normalized Diference Vegetation Index), care are 

următoarea formulă (NIR – R ) / (NIR + R).  
 Indicele pretabilității reliefului pentru agricultură constă în combinarea datelor raster de geodeclivitate, orientarea 

versanților, solurilor și a combinației în fals-color infraroșu apropiat (benzile 543 la Sentinel 2A, deoarece are o rezoluție 

spectrală ridicată și redă foarte bine umiditatea din sol), combinare și înmulțire a acestor date printr-un model de Graph 
Builder în ArcGIS Pro. 

 De asemenea, referitor la indicele incendiilor – NBR (Normalized Burn Ratio), s-au utilizat imagini Landsat 8 din 

martie 2017, pentru o analiză cât mai recentă a acestor hazarde. Formula de calcul este următoarea: (R – SWIR 2) / (R + 
SWIR 2). 

Așadar, în urma acestor etape de pre-procesare și perfecționare a datelor geo-spațiale, au rezultat diferite hărți și 

chiar ortofoto-hărți. 

 
 
 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus
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