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SEZONT CIUBARĂ – SAVANT ŞI PEDAGOG DISTINS
Sezont CIUBARĂ s-a născut la data de 11 aprilie 1941 în localitatea Zăicani din raionul Rîșcani,
în familia Elizavetei și a lui Alexandru Ciubară, fiind al treilea copil în familie. În anul 1947 urmează
Școala medie din Zăicani, pe care o absolvește în anul 1957. În același an este înmatriculat la Colegiul
de Educație fizică și Sport din Chișinău, pe care îl absolvește în anul 1959. După absolvirea colegiului
a fost repartizat la muncă în calitate de profesor de educație fizică în Școala medie din satul Zăbriceni,
raionul Edineț.
În anul 1960 este transferat în calitate de educator al Casei de copii nr. 2 din orășelul Cupcini,
raionul Edineț, iar în anul 1961 a fost angajat la Școala medie din satul Ochiul Alb din raionul Rîșcani.
Pasiunea față de geografie și natură l-a determinat să depună actele și să fie admis la Institutul Pedagogic
de Stat din Tiraspol „T. G. Șevcenko” la Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie,
iar ulterior să fie transferat la specialitatea Geografie și limbă străină (engleză). A fost admis la facultate
în anul 1961. În anul 1966 absolvește institutul cu mențiune.
După absolvire este repartizat în calitate de profesor de geografie cu predare în limbă engleză la
Școala medie generală nr. 6 din orașul Tiraspol, unde a activat până în anul 1968. În anul 1968 este
înmatriculat la studiile de aspirantură/doctorat în cadrul Academiei de Științe al URSS la specialitatea
„Geografia economică și politică a țărilor de peste hotare”, fiind recomandat să își continue studiile pe
parcursul a 3 ani în cadrul Institutului Africii al Academiei de Științe.
După încheierea studiilor de doctorat, în anul 1971, este repartizat la muncă în cadrul Institutului
Pedagogic din Tiraspol în calitate de asistent universitar la Catedra de Geografie Economică. Sezont
CIUBARĂ a activat în cadrul Facultății de Geografie în perioada 1971-1997. În 1975-1977 a deținut
funcția de prodecan al Facultății de Geografie.
Participă activ la lucrările Conferinței unionale a africaniștilor și a I-ului Congres al Societății
de Geografie din Moldova, dar și ca autor și coautor a mai multor manuale de geografie socialeconomică a țărilor de peste hotare pentru școlile medii generale. În anul 1979 susține teza de doctor în
geografie în cadrul Universității de Stat din Moscova ”M. Lomonosov”, cu tema ”Problemele
dezvoltării și amplasării metalurgiei neferoaselor în Africa”. Tot în acest an este reales în funcția de
lector superior la catedră. În anul 1981 este ales în funcția de șef de catedră, iar în anul 1988 obține titlul
de conferențiar universitar. În această perioadă, Sezont CIUBARĂ elaborează indicații metodice la
unitățile de curs: Geografia economică a țărilor de peste hotare; Bazele producției industriale.
Bucurându-se de un respect deosebit din partea colegilor, Sezont CIUBARĂ a fost ales în funcția de
decan al Facultății de Geografie, pe care a deținut-o în anii 1987-1992 – perioada cea mai instabilă din
spațiul transnistrean al Republicii Moldova, iar din anul 1992 a devenit șef al catedrei Geografie Umană
și Economică, pe care a condus-o până la stingerea sa.
În calitate de decan, Sezont CIUBARĂ s-a manifestat ca un manager iscusit, organizând eficient
procesul educațional la facultate. În anii de activitate didactică și științifică a avut o prestație deosebită,
lecțiile sale deosebindu-se prin accesibilitate științifică și creativitate.
Pe parcursul activității sale, în cadrul Facultății de Geografie, susține generația de tineri geografi
în cercetările în domeniul economico-geografic, studenții beneficiind de stagii la universitățile de profil
din România – Iași, București și Cluj-Napoca.
Participă la simpozioanele internaționale organizate de Societatea de Geografie din România și
la cele din cadrul universităților din spațiul românesc. Vastele cunoştinţe și munca de cercetare au fost
materializate în numeroase lucrări ştiinţifice şi didactice.
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S-a dovedit a fi deosebit de prodigios, mai ales în ultimii ani de viață, când a reușit să realizeze
primele lucrări de geografie umană în limba română editată în Basarabia: Geografia umană şi
economică generală a lumii în anul (1995), Geografia umană şi economică a lumii – (în anul 1996) destinate studenţilor, dar şi manualele şcolare: Geografia umană şi economică generală, în calitate de
manual experimental pentru clasa a VIII-a (1997), (lucrările sus menţionate având şi coautori),
Geografia umană și economică a lumii – manual pentru clasa a 11-a de liceu (în limbile română și
rusă), apărut la sfârșitul anului 1997, după moartea autorului.
La evenimentul de comemorare a 70 de ani de la nașterea geografului Sezont Ciubară, care a
avut loc la 14 aprilie 2011, în cadrul Facultății de Geografie, a fost inaugurată Sala de curs „Sezont
Ciubară”.
Plecarea prematură a acestei personalități a fost o mare pierdere pentru familie, rude, prieteni,
dar și pentru oamenii de bună-credință, cărora le-a fost un sprijin de nădejde și un bun îndrumător.
Sezont CIUBARĂ rămâne în memoria noastră ca un geograf de o competență deosebită, un
adevărat patriot român, un om de o bunătate sufletească rar întâlnită.
Ion Mironov, doctor în geografie, conferențiar universitar, decan al Facultății de Geografie
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APLICAREA SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAȚIEI DE FOLOSINȚĂ ȘI PROTECȚIE A RESURSELOR DE APĂ ÎN
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD A REPUBLICII MOLDOVA
BACAL PETRU, dr. conf., Institutul de Ecologie și Geografie
BURDUJA DANIELA, Institutul de Ecologie și Geografie, Școala Doctorală ASEM
Abstract: At the present, in the very difficult climatic and socio-economic conditions of the Republic of Moldova, the
contravention sanction is a main instrument of the mechanism for regulating the use of water resources. The main topics
analysed in this study are: 1) the current methodology of contravention sanctions for violating water use legislation; 2) the
application, at regional and local (district) level, of fines for all categories of violations and damages caused to waters; 3)
identification of problematic situations and elaboration of recommendations for optimizing the contravention sanction for
the purpose of rational use and prevention of excessive pollution of water resources.
Cuvinte cheie : resurse de apă, amenzi, regiune, nord

Introducere
În Republica Moldova, sancțiunile contravenționale administrative pentru încălcarea legislaţiei de
folosinţă şi protecţie a resurselor naturale, în particular, a resurselor de apă au fost introduse încă din
anii 1950-60 ai secolului trecut, odată cu crearea sistemelor publice de aprovizionare cu apă și sanitație
și aplicarea evidenței centralizate a captării și utilizării resurselor de apă. Scopul aplicării acestor pârghii
de reglementare a fost prevenirea conectării neautorizate la sistemele respective și asigurarea cerințelor
sanitaro-igienice la sursele de apă. La sfârşitul anilor 70, odată cu implementarea normativelor privind
concentrația poluanților și deversările admisibile în obiectivele acvatice, au fost introduse sancțiuni
administrative (contravenționale) și penale pentru persoanele juridice (în special, întreprinderi
industriale) și cu funcții de răspundere, care erau dur sancţionate în cazul răspândirii periculoase a
poluanţilor microbiologici în sursele de alimentare cu apă, infectării masive a populaţiei [3, p. 209]. În
perioada post-sovietică, după dispariţia acestei presiuni, în condiţiile evidenței superficiale a volumelor
reale ale utilizării resurselor de apă și ale deversărilor de apelor reziduale, precum și a controlului
episodic și formal al surselor de aprovizionare cu apă și poluare a obiectivelor acvatice, poluatorii
preferă să nu prezinte informația completă, iar în cazul depistării încălcărilor în domeniu, achite
amenzile aplicate şi să se eschiveze de la compensarea integrală a prejudiciului cauzat.
Materiale și metode
Rezultatele cercetărilor prezentate în acest articol au fost obținute în cadrul etapei a II-a (2021) a
Proiectului instituțional aplicativ „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul
asigurării dezvoltării durabile” implementat de Institutul de Ecologie și Geografie. De asemenea, sunt
prezentate rezultate obținute în Proiectului doctoral „Aspecte economico-geografice ale gestionării și
valorificării resurselor de apă ale Republicii Moldova” realizat la Școala Doctorală a ASEM.
Principalele materiale folosite pentru realizarea prezentului studiu au fost: Edițiile din 1985 [4] și
2009 [5] ale Codului Contravențional al Republicii Moldova (cu modificările ulterioare ale acestora),
Anuarele Inspectoratului Ecologic de Stat (IES)/Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) [1],
Anuarele Inspecțiilor și Agențiilor Ecologice, Rapoartele Biroului Național de Statistică (BNS) privind
aplicarea sancțiunilor contravenționale [7], studii analitice în domeniu [3, p. 191-224; 6].
Metodele principale utilizate: statistică, analitică, comparativă, analogică, precum şi
consultarea autorităţilor ecologice și altor autorități publice abilitate cu depistarea şi examinarea
contravenţiilor ecologice. Metoda statistică a fost utilizată la procesarea informaţiei statistice referitor
la aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei de folosinţă şi protecţie a resurselor de apă în
raioanele Regiunii de Dezvoltare (RD) Nord și municipiul Bălți pentru fiecare component natural şi tip
7

de contravenţii în domeniul apelor. Metoda analitică a fost folosită pentru: a) evaluarea mecanismului
de sancţionare contravențională în domeniul apelor și formularea recomandărilor de optimizare.
Rezultate și discuții
Conform prevederilor în vigoare ale Codului Contravențional [5], sancționarea contravențională
se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice și persoanelor cu funcții de răspundere. Formele de
sancționare contravențională pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a resurselor de apă
sunt: a) amenzile, aplicate în majoritatea absolută a contravențiilor de mediu depistate; b) munca
neremunerată în folosul comunității (pentru persoanele fizice); c) privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate (sistarea activității economice) pe o perioadă de până la 1 an; d) privarea de dreptul
de a deţine anumite funcţii de răspundere; e) arestul administrativ. Cuantumul amenzilor pentru
încălcarea legislaţiei în domeniul apelor depinde de statutul contravenientului, de tipul şi mărimea
prejudiciului cauzat apelor, precum și de frecvența acestor încălcări comise de contravenientul în cauză.
La această se adaugă mărimea prejudiciului ecologo-economic real sau multiplicat, cauzat prin folosirea
și poluarea neautorizată a resurselor de apă. Suma amenzilor aplicate se stabileşte în unităţi
convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 50 lei. În cazul repetării contravenției timp de 1
an, suma amenzii aplicate se dublează, iar în cazul comiterii acesteia de trei sau mai multe ori – se
triplează. De asemenea, se aplică încasarea a 50% din amenda stabilită, dacă aceasta a fost achitată în
termen de 72 de ore de la întocmirea procesului verbal. Această măsură a simplificat substanţial
modalitatea de încasare a amenzilor prin evitarea procedurii judiciare îndelungate [3, p. 192].
Conform noului Cod Contravenţional [5], încălcările legislației de folosință și protecție a apelor
supuse sancționării respective sunt stipulate expres în articolele 109-113, 170-176, precum și în articole
cu arie complexă de aplicare 143-149, 156, 337 și 349 [3, p. 282-283]. În comparație cu ediția anterioară
[4], s-au majorat considerabil contravențiile supuse sancționării pentru: spălarea mijloacelor de transport
în apele naturale (art. 109.3); nerespectarea regimului de activitate în limitele zonelor de protecţie a
apelor (art. 109.4-5, 113); folosirea neautorizată și deteriorarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi
canalizare (art.112, 170-176) [5]. De asemenea, cuantumul amenzilor a fost multiplicat de până la 10
ori, fapt care a condiționat majorarea multiplă a sumei amenzilor aplicate și încasate, dar și reducerea
similară a numărului de contravenții depistate. Prin urmare, amenzile se transformă treptat într-un
instrument eficient de constrângere pentru poluatori, dar care este încă insuficient aplicat.
Cuantumul amenzilor pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a resurselor de apă
depășește semnificativ cuantumul amenzilor aplicate pentru contravențiile comise față de celelalte
resurse naturale [5; 3, p. 194-224]. Astfel, cuantumul maxim al amenzilor în domeniul apelor este de 3
mii lei-6 mii lei - pentru persoanele fizice și de 30 mii lei – 40 mii lei pentru persoanele juridice, fiind
aplicat în cazurile nerespectării normativelor de protecţie a apelor, care s-au soldat cu poluarea apelor
(art. 109.1). Un cuantum ridicat al amenzilor (până la 3 mii lei pentru persoanele fizice și până la 14 mii
lei pentru persoanele juridice) poate fi aplicat pentru neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind
expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra obiectivelor acvatice (art. 156). Cuantumul
mediu (până la 1500 lei pentru persoanele fizice și până la 12 mii lei pentru persoanele juridice) poate
fi aplicat pentru majoritatea contravențiilor cu privire la resursele și ecosistemele acvatice, inclusiv cele
stipulate în articolele 109.2-3, 110, 113, 144 și 149. Cuantumul minim (de până la 1000 lei pentru
persoanele fizice și până la 3000 lei pentru persoanele juridice) se aplică în cazurile de neachitare a
plăților pentru poluarea apelor (art. 143), nerespectare a regulilor privind exploatarea instalaţiilor şi
aparatelor hidrotehnice și de deteriorare a acestora (art. 111-112).
Majoritatea absolută a amenzilor sunt aplicate pentru contravenţii cu arie generală de aplicare
(tabelul 1), precum: folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială a apei (art.
110.2); spălarea mijloacelor de transport în apele naturale (art. 109.3); nerespectarea dimensiunilor şi
regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor (art. 109.4); nerespectarea regulilor şi
instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor de măsurat hidrotehnice (art.
111); nerespectarea normativelor de protecţie a apelor, care s-au soldat cu poluarea apelor (109.1);
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neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra
mediului (art. 156). Pentru contravenţiile cu arie de aplicare specială, precum: încălcarea regimului de
activitate economică în zonele de protecţie a apelor (art. 113); nerespectarea dimensiunilor fâșiilor
riverane de protecţie (art. 109.5); deteriorarea instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a
apelor (art. 112, 170-176); neachitarea plăţilor pentru poluarea apelor (art. 143), se aplică un număr
redus de amenzi (tabelul 1), în pofida faptului că astfel de încălcări se comit frecvent.
Tabelul 1. Aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislației apelor în RD Nord, conform articolelor CC [1]
Nr. art. Codului
Contravenţional

Numărul amenzilor aplicate

Suma amenzilor aplicate, mii lei

Anii
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anii
2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

109.1

169

70

66

93

156

237

113

35

8

12

83

41.1 45.5 54.2 120

146

109.3

5

19

11

26

47

96

52

26

10

28

2

7.6

8

17.6 27.6

43.8

27.2 58.2 23.9 21.2

109.4

27

83

21

66

58

100

106

38

24

57

6.4

19

7.7

19.4 16.8

39.6

26.3 12.3

109.5

3

0

6

10

0

5

3

1

0

0

0.64

0

1.2

2.4

0.6

0.6

109

222

172

104

195

262

438

275

100

42

97

106 67.7 62.4 93.6 165

230

131 193 52.6 83.9

110.1

6

14

11

12

7

4

11

3

13

10

11.8 21.6

110.2

1

18

33

26

27

78

58

275

60

55

8

111

17

15

12

30

63

44

43

36

17

41

7.2

10

10.2 19.2 54.4

1.8

2.4

0.4

112

34

27.6

0

76

122

0.3

19.8 30.9
8.9

31.8

0

0

5.6

2.2

8.8

2.7

42.6 52.9

21.8 64.4 55.8 98.4

285

108

584

136
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42.3

20.1 32.1 19.1

35

1.8

0.6

4

5

1

5

8

5

4

0

1

1

28
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57
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105

131

116

314

91
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6

1

12

5

5

6

1

0

4

2
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6
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0

4.3

113.2

7

2

0

0

4

0

5

1

3

0

6

2

0

0

2.6

0

6.5

0.9

3.3

0

113.3

0
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1

1

10

12
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3

2

2

0

24

0.8

0.8
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20.6
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1

3

0

1

0

4

1

2

3

1
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0
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0
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0.8
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0

1

3

4

5

5

4

4
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8

0

6
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24
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24

27

27
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28

13

16

45.8 28.3
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37

57.6

143

30
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27
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29
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41

0
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21.7 12.1 17.6

9.2

21.8

29.6

23.6

25

0

16.2

144

2

3

6

5

1

7

24

9

4

2

8.6

11.6

11

3.4

0.6

4.4

22.8

9.3

8

1.9
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0

4

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0.8

0

0

8

0

0

4

0.3

0

149

5

2

3

0

4

0

1

1

4

1

10.2

7.6

7.8

0

25

0

0.8

156

15

16

6

5

33

19

19

10

0

2

47

38.2

26

26

68

48.4

170

0

1

0

1

0

1

4

0

6

41

0

0.4

0

1

0

1.8

0

0

0

2.4

5.4

28.8 55.8 109 105 164
19.2 25.2 12.2

39.4 32.6 36.4 27.2

176

0

0

0

0

0

1

1

3

2

0

0

0

Total

322

307

222

328

466

682

500

489

179

275

251

239

267 295 480

2
331

0

6

139 618 204 237
2.4

10.5 44.5 10.5

26.2 37.2

0

20.1

6

0

11.6

87

0.2

0.2

2.3

1.2

0

694

378 909 362 514

În perioada analizată (2010-2019) se observă o evoluție oscilantă a numărului și a sumei amenzilor
aplicate, condiționată atât de numărul surselor de poluare şi starea tehnică a instalaţiilor lor de captare,
transport şi purificare a apelor, de numărul real de încălcări în domeniu, cât și de frecvența și eficiența
controalelor ecologice. Acestea din urmă au fost afectate de modificările legislative privind organigrama
și competențele autorităților ecologice centrale și teritoriale, Regulamentul de formare și administrare a
Fondului Ecologic Național. Ca rezultat, s-a diminuat semnificativ motivația și capacitățile de exercitare
de către autoritățile ecologice a funcțiilor de supraveghere și control ecologic, și de încasare a taxelor și
amenzilor de mediu. Astfel, în anii 2010-2015, se atestă o creștere de 2 ori a numărului și de ≈3 ori a
sumei amenzilor aplicate în domeniul apelor (tabelul 1), iar creșterea cea mai pronunțată se observă la
amenzile aplicate pentru spălarea mijloacelor de transport în apele naturale (art. 109.3) și pentru
folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială a apei (art. 110.2), ultimele continuă
să se majoreze până în anul 2017. În anii 2016-2018 se observă o diminuare de peste 3 ori a numărului
total de amenzi în domeniu, cauzată, preponderent, de modificările menționate în cadrul instituțional
din domeniu. Suma amenzilor, în schimb se micșorează mai puțin de 2 ori și doar în anii 2016 și 2018.
În anul 2017, suma amenzilor aplicate pentru încălcarea legislației de folosință și protecție apelor a
depășit 900 mii lei, iar ≈ 2/3 din acestea au fost aplicate pentru folosirea obiectivelor acvatice fără
autorizaţia de folosinţă specială a apei (art. 110.2), care reprezintă mai mult o încălcare a dreptului de
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proprietate decât a legislației ecologice. În anul 2019, pentru încălcarea legislației de folosință și
protecție a apelor în RD Nord au fost aplicate 275 de amenzi, în sumă de 514 mii lei. Creșterea din acest
an se datorează deciziilor guvernamentale de a suplini, la maximum, bugetul public național din surse
interne, în condițiile diminuării semnificative a finanțării externe.
Numărul și sumele maximale ale amenzilor aplicate se atestă în raioanele Soroca, Edineţ,
Dondușeni, Glodeni și Făleşti (tabelul 2). În anul 2019 se remarcă raioanele: Glodeni (53 de amenzi în
sumă de 31,3 mii lei, inclusiv 40 de amenzi pentru nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie
a zonelor de protecţie a apelor (art. 109.4)); Soroca (39 de amenzi în sumă de 55 mii lei, inclusiv 29 de
amenzi în sumă 22,5 mii lei pentru nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea
instalaţiilor şi aparatelor de măsurat hidrotehnice (art. 111)); Fălești (17 amenzi, în sumă de 111 mii lei,
inclusiv 4 amenzi în sumă de 39,9 mii pentru deversarea apelor uzate neepurate și 3 amenzi în sumă de
36 mii lei pentru folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială a apei); Edineț (32
de amenzi în sumă de 54,1 mii lei); Briceni (26 de amenzi în sumă de 41,7 mii lei). În municipiul Bălți
au fost aplicate 23 de amenzi în sumă de 59,2 mii lei, inclusiv 6 amenzi în sumă de 2,9 mii lei pentru
nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de măsurat
hidrotehnice (art. 111) și 8 amenzi în sumă de 24 mii lei aplicate pentru conectarea neautorizată la
sistemele de alimentare cu apă şi canalizare (art. 170) și doar 2 amenzi pentru deversarea apelor
reziduale neepurate în obiectivele acvatice de suprafață (art. 109.1).
În toate raioanele regiunii sunt încasate ≈1/2 (47%) din suma amenzilor aplicate, ceea ce se
datorează, aproape exclusiv, achitării majorității absolute a amenzilor respective în termen de 72 de ore.
În municipiul Bălți, nivelul de încasare, este în medie, de ≈40%, fapt condiționat de încasarea redusă
(20-30%) a amenzilor pentru contravențiile prevăzute la articolele 170 și 109.1.
Tabelul 2. Aplicarea amenzilor pentru încălcarea legislației de protecție a apelor în RD Nord
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Raioane și
municipii
Briceni
Ocniţa
Donduşeni
Edineţ
Drochia
Floreşti
Soroca
Sângerei
Râşcani
Glodeni
Făleşti
Bălţi
RD Nord

2010
12
21
13
26
34
25
20
1
9
16
120
25

Numărul amenzilor aplicate
Anii
2011 2012 2013 2014 2015 2016
33
8
28
30
62
36
15
17
22
50
78
24
31
13
12
57
57
82
40
33
11
9
51
42
13
8
8
18
13
10
25
12
45
30
55
48
28
32
42
49
34
46
7
13
17
23
45
36
36
29
25
23
23
52
26
9
70
47
92
47
28
26
35
116 121
47
23
22
13
14
51
30

322

307

222

328

466

682

500

2017 2018 2019 2010 2011
37
24
26
8.5 42.8
32
7
2
12
24.2
70
4
10
16.2 15.3
67
12
32
9.2 18.5
19
10
19
34.6 14.8
16
1
21
39.5 17.9
56
17
39
8.6 30.8
16
10
11
0.5
5
28
17
22
15.2
19
65
43
53
4.1
7.2
53
23
17
64.4 19.8
30
11
23
38.2 16.6

S uma amenzilor aplicate, în mii lei
Anii
2012 2013 2014 2015 2016 2017
35.2 25 42.6 65.2 79.2
93
14
18 38.4 61.4 17.8 44.1
11.4 12.2 58.8 46.9 56.7 61.7
24.7 22
8.4 63.6
39
129
24.6 17.4 33.8 16.6 9.4
49
4.8 47.8 16.6 36.1 18.2 14.3
30
35 63.2 37.8
16 57.4
26.2 12 28.6 22.1
32
52
25.6 25.6 26
24 24.6 31.8
6.4 22.2 19 70.8 12.6 77.1
23.2 34.4 107 150
48
152
41.2 22.4 37.8 99.2 24.6 148

2018
47.7
8.4
4.8
49.8
22.5
1.2
40.9
44.4
14.6
42.8
41.6
43.4

2019
41.7
2.4
20.4
54.1
48
48.3
55
14.1
28.4
31.3
111
59.2

489

267

362

514

179

275

251

239

295

480

694

378

909

Concluzii:
1. Majoritatea amenzilor pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a apelor sunt aplicate
pentru folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială a apei, spălarea mijloacelor
de transport în apele naturale, nerespectarea regulilor privind exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de
măsurat hidrotehnice, precum și pentru poluarea apelor, dar care s-au redus semnificativ în ultimii ani.
2. Un număr redus de amenzi se aplică pentru încălcarea regimului de activitate economică în zonele
de protecţie a apelor și pentru nerespectarea dimensiunilor fâșiilor riverane de protecţie, în pofida
faptului că astfel de încălcări se comit deosebit de frecvent atât în extravilan, cât și în intravilan.
3. În perioada analizată se observă o evoluție oscilantă a numărului și sumei amenzilor aplicate, marcată
de o creștere semnificativă în anii 2010-2015 și 2019, și o reducere multiplă în anii 2016-2018.
4. Amenzile reprezintă un instrument eficient de constrângere pentru utilizatorii și poluatorii resurselor
de apă, dar care este insuficient aplicat la nivel local.
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VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR TURISTICE
DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA PROGRAMULUI LEADER
CĂPĂȚÎNĂ LUCIA, dr. lector univ., Universitatea de Stat Tiraspol, capatina.lucia@gmail.com
Abstract: This paper presents the role of LEADER Programme as a sustainable tool for development of local
communities. Mainly, the study is focused on two of those 32 Local Action Groups registered in the Republic of Moldova 33 de Vaduri (Ocnita district) and Hora Ciulucului (Sangerei district) LAGs. The active involvment of the local communities
in variety of initiatives and projects supported by LEADER Programme contributes to the development of the local economy,
including tourism. The good practices and study cases presented in this paper demonstrate the interconectivity of the
economic sectors.
Key-words: LEADER, LAG, tourism resources, sustainability, local development

Introducere
Managementul eficient al resurselor turistice reprezintă o necesitate la nivel național, mai ales că
din 2017 țara noastră s-a angajat, pe de o parte, să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(ODD), iar pe de altă parte, să adapteze Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă la contextul R.
Moldova. Agenda 2030 prevede inclusiv și conservarea și protecția patrimoniului cultural și natural al
țării, care ar influența dezvoltarea turismului și în alte destinații decât cele cunoscute publicului larg cu
un accent pe revitalizarea spațiilor rurale (ODD 11 “Orașe și comunități durabile”), dar având ca bază
de dezvoltare principiile unei „economii verzi”, „consum durabil”, sau „producție durabilă” (ODD 12
„Consum și producție responsabilă”) [5].
Unul din modelele eficiente de valorificare a resurselor turistice este abordarea LEADER, care
are ca unul din principiile de bază abordarea „de jos în sus”, ceea ce ar însemna implicarea activă a
comunității locale în toate etapele de implementare a strategiei locale: de la planificare, prioritizare a
activităților, luare de decizii; abordarea dată este susținută prin Programul LEADER care la moment
cuprinde o rețea de 32 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) ce acoperă aproximativ 35% din teritoriul
R. Moldova, inclusiv peste 300 de localități rurale [1, 4, 6]. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a
economiei locale în baza unor necesități reale identificate de membrii comunității locale reprezintă un
prim pas în aderarea la rețeaua națională LEADER. Până la moment, majoritatea strategiilor prezentate
de GAL-uri includ în prioritățile strategice dezvoltarea turismului prin valorificarea eficientă a
resurselor turistice locale. Exemplele de bune practici de valorificare a resurselor turistice printr-un
mecanism durabil demonstrează că acestea, pe de o parte, generează profit prin vizitarea propriu-zisă a
acestora, iar pe de altă parte, susține și alte ramuri conexe cu legătură directă/ indirectă cu domeniul
turistic (de ex. industria alimentară, transportul, organizatorii de evenimente etc.).
Materiale și metode
Studiul dat s-a axat pe aplicarea metodelor de cercetare de analiză și sinteză având ca suport
informațiile disponibile pe site-ul oficial al rețelei naționale LEADER din Republica Moldova https://leaderin.md/. Pentru interpretarea informațiilor a fost utilizată metoda analitică. În faza inițială a
studiului a fost realizată inventarierea resurselor turistice din cadrul fiecărui GAL, după care au fost
identificate modalitățile de valorificare durabilă a acestora.
Discuții și rezultate
În procesul de inventariere a resurselor turistice din limitele celor 32 de GAL-uri au fost
identificate o varietate de resurse turistice atât naturale, cât și antropice; atât materiale, cât și imateriale.
Gradul de valorificare a unei resurse turistice nu este direct proporțională cu nivelul de atracție a acesteia
(deși acesta reprezintă un punct forte), ci este influențat și de alți factori precum ar fi: amplasarea în
proximitatea resursei turistice a altor resurse turistice - cu cât acestea sunt mai variate, cu atât oferta
turistică va fi mai diversificată; nivelul de acces către resursa turistică (pentru a o transforma din resursă
turistică potențială în resursă turistică efectivă); nivelul de dezvoltare a infrastructurii turistice și celei
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tehnico-edilitare cu mențiunea că infrastructura turistică trebuie sa fie adaptată cerințelor și normelor
destinației turistice; asigurarea securității și siguranței turiștilor pe perioada vizitei etc.
Pentru a demonstra rolul și suportul programului LEADER în valorificarea durabilă a resurselor turistice
ca studii de caz au fost selectate două GAL-uri: 33 de Vaduri și Hora Ciulucului.
GAL 33 de Vaduri a fost creat în 2019 în baza
unui Acord de Parteneriat Teritorial. Inițial acesta
includea 8 unități administrative din raionul
Ocnița (cu aproximativ 18000 locuitori), în
noiembrie 2020 acesta s-a extins până la 21 de
unități administrative cu un număr total al
populației de 49582 locuitori (fig. 1) [2, 6]. Unul
din sectoarele prioritare de dezvoltare locală care
a fost inclus în Strategia de Dezvoltare locală și
Planul Strategic de Dezvoltare pe perioada 20192023 este și turismul – Prioritatea 1: Crearea
serviciilor și infrastructurii de cazare pentru
turiști.
Materia primă pentru dezvoltarea turismului local
o reprezintă resursele turistice și infrastructura
Figura 1. GAL 33 de Vaduri. Limite GAL.
turistică aferentă acestora. Din cele mai
Sursa: [2]
importante resurse turistice naturale identificate
în limitele GAL-ului 33 de Vaduri sunt: rezervația peisagistică “La 33 de Vaduri” “Călărășeuca”, râpele
Carpov Iar și Rudâi Iar, pădurile de carpen și stejar, insula sub forma de inimă din satul Naslavcea,
defileele spectaculoase etc.
Din resursele turistice antropice pot fi menționate: casa-muzeu Petru Zadnipru din s. Sauca, casamuzeu a familiei Luca din or. Ocnița, casa memorială Constantin Stamati din com. Ocnița, monumentul
istoric Fântâna Cadânei din s. Lipnic, monumentul istoric Stâlpul Leahului din s. Berezovca (1620),
mănăstirea „Adormirii Maicii Domnului” din com. Calarașovca, biserica Sfinții Mihail și Gavril din s.
Dângeni, Gara feroviară din or. Ocnița (1897), clădirea fostei școli feroviare din or Ocnița, construită
din cărămidă roșie (1905), meșteșugăritul (apicultura, țesutul covoarelor, confecționarea costumelor
populare etc.). La această categorie poate fi inclusă și Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”
(1775) de pe teritoriul Muzeului Satului din or. Chișinău, aceasta fiind adusă din s. Gârbova.
Astfel, ca urmare a potențialului turistic existent în limitele GAL 33 de Vaduri prin intermediul
micro-proiectelor de finanțare din 2019 până în prezent, turismul a devenit unul din instrumentele
eficiente de protejare și promovare a patrimoniului cultural și natural local. Una din condiții care ar
determina impulsionarea dezvoltării turismului local este prezența spațiilor de cazare, astfel cu suportul
programului LEADER au fost inițiate două proiecte de creare a acestora, și anume Casa rurală „Conac
Apicol” din s. Naslavcea și Casa rurală „Popas la Sauca” din s. Sauca, proiecte în curs de realizare. Casa
rurală „Conac Apicol” reprezintă și un centru de artizanat a produselor apicole (miere de tei, polifloră,
de mai, miere cu diferite amestecuri din nuci și fructe uscate) care sunt livrate consumatorilor atât în
formă tradițională, cât și în seturi în cutii de lemn. Pentru diversificarea ofertei turistice și creșterea
duratei de ședere a turistului în destinația dată a fost inițiată ideea unei activități de terapie cu aer din
stup, sau apiterapie, iar la apelul de propuneri de proiecte pentru 2020-2021 inițiat de Programul
LEADER, Gospodăria Țărănească (G.Ț.) ”Macoviciuc Petru”, persoana juridică care gestionează
Conacul apicol a câștigat proiectul pentru construcția Căsuței apiterapeutice. Astfel, apicultura, ca
meșteșug tradițional în GAL 33 de Vaduri, a devenit punct de atracție turistică.
Un alt meșteșug tradițional care a fost valorificat și ca urmare a suportului din partea Programului
LEADER, tradiția de coacere a pâinii, inclusiv a produselor de patiserie, activitate specifică nu doar
pentru membrii GAL-ului, dar și regiunii de Nord. Fapt demonstrat și prin organizarea Festivalului
regional al Pâinii “Preacurată-i fața pâinii” la inițiativa Consiliului Raional Edineț, eveniment organizat
13

anual. Prima ediție a fost în anul 2016, ediție ce s-a remarcat prin varietatea de produse de patiserie și
panificație prezentate de brutarii din raionul Edineț și alte cinci raioane din zona de nord a țării: Râșcani,
Briceni, Ocnița, Dondușeni și Sângerei. Valorificarea și promovarea acestei tradiții în limitele GAL 33
de Vaduri are loc și prin amenajarea centrului pentru produse de artizanat de patiserie ”Cuptorul
Fermecat” din s. Sauca, organizarea atelierelor de lucru pentru prepararea produselor de patiserie la
cafeneaua “Твой Уют” din or. Ocnița, producerea de produse de patiserie de către S.R.L ”Irina-Daria”
din or. Ocnița, ultimul beneficiind și de un micro-proiect din apelul de propuneri 2020-2021 - construcția
unei mini brutării în format european cu servicii de catering. Iar pentru a oferi turiștilor oportunitatea de
a trăi din plin experiența, Casa rurală „Popas la Sauca” prestează servicii de cazare. Din alte proiecte
susținute de programul LEADER care sunt la etapa inițială de implementare (2020-2021), dar care vor
contribui la o valorificare durabilă a resurselor turistice sunt: confecționarea de costume populare pentru
ansamblul folcloric sin s. Bârnova (APL Bârnova); deschiderea pensiunii Moara cu noroc (G.Ț ”Voleac
Cristina”), restaurarea monumentului răscoalei din Hotin (A.P.L Grinăuți-Moldova), procurarea
utilajului tehnic pentru bucătăria de la agropensiune (S.R.L ”Naslavagroteh”), promovarea raionului
Ocnița ca destinație turistică (Secția Cultură a Consiliului Ocnița), dezvoltarea fermei piscicole (S.R.L
”Cvinta-Grup”), sporirea securității orașului Ocnița (A.P.L Ocnița).
Cel de-al doilea studiu de caz este Hora Ciulucului, un GAL creat în 2019 care cuprinde doar 6
unități administrative cu o populație totală de 13000 locuitori (satele Chișcăreni, Coșcodeni, Iezărenii
Vechi, Ciuciuieni, Tăura Veche, Dumbrăviţa din raionul Sângerei). Ca și în primul studiu de caz, în
limitele GAL Hora Ciulucului se practică intens apicultura, meșteșug practicat în fiecare sat din limitele
GAL-ului, iar cu suportul programului LEADER această resursă a fost valorificată prin amenajarea unei
pensiuni Casa Rurală ”Albinuța” unde se practică diverse activități ce promovează acest meșteșug,
inclusiv apiterapie, costul pentru o oră de apiterapie este de 50 lei (fig. 2) [3, 6].

Figura 2. Căsuța apicolă pentru apiterapie din s. Chișcăreni, Sângerei, GAL Hora Ciulucului
Sursa: [6]
Promovarea acestei activități se desfășoară și de către Asociația de Apicultori din Chișcăreni, unde
sunt membri și apicultori din toate satele din limitele GAL, membrii asociației fiind activi, se implică
în diferite proiecte investiționale, printre care se remarcă cele din domeniul amenajării spațiilor de
cazare: Casa Rurală „Casa din vale”, Pensiunea „Casa Rustică” (fig. 3), Casa Rurală „La bunica”, ultima
fiind și parte a traseului turistic „La Chișcăreni ACASĂ”. Din alte proiecte investiționale pot fi
menționate cele din domeniul eficienței energetice, amenajarea popasurilor turistice la cele două iazuri
din Chișcăreni și în pădurea din apropiere, unde în afară de activități de recreere se poate practica și
pescuitul.
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Figura 3. Pensiunea „Casa Rustică”, s. Chișcăreni, Sângerei, GAL Hora Ciulucului
Sursa: [6]
Informații detaliate despre activitățile realizate de fiecare GAL în parte pot fi analizate pe
platforma https://maps.leaderin.md/ro/ - Harta producătorilor locali, care a fost realizată de Rețeaua
Națională LEADER din Republica Moldova în parteneriat cu Latvian Rural Forum și Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Letonia [6].
Concluzii și recomandări
1. Programul LEADER este implementat în peste 300 localități rurale din R. Moldova, care acoperă
aproximativ 35% din suprafața țării, iar diversitatea resurselor turistice din limitele acestora e suficient
de mare;
2. Numărul mare de resurse turistice din limitele unui GAL nu este direct proporțional cu intensitatea
valorificării acestora și încadrarea în anumite circuite turistice de interes local sau național;
3. Suportul logistic și financiar din partea programului LEADER prin intermediul rețelei naționale a
contribuit la valorificarea durabilă a resurselor turistice din R. Moldova – de ex. resursele turistice
etnografice, în special meșteșugăritul: apicultura practicată în cadrul GAL-urilor 33 de Vaduri și Hora
Ciulucului;
4. Modalitățile de valorificare a uneia și aceeași resursă este diferită în dependență de mai mulți factori,
precum ar fi interesul comunității locale față de aceasta, resursele financiare disponibile, implicarea
activă atât a membrilor comunităților locale, precum și a APL;
5. Exemplele de bune practici rămân a fi un factor de motivare, pe de o parte, și de încurajare, pe de altă
în parte, a comunității locale în ceea ce privește posibilitățile de valorificare într-un mod creativ, dar și
durabil a resurselor turistice locale.
Bibliografie:
1. Căpățînă, Lucia, Rolul programului LEADER în dezvoltarea turismului din Republica Moldova, În:
Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea
durabilă”, Ediţia a 5-a jubiliară, 90 de ani ai UST, 30-31 octombrie 2020, Tipografia UST, Chișinău,
2020, p. 257-262
2. GAL 33 de Vaduri: https://www.facebook.com/lag.33.Fords
3. GAL Hora Ciulucului: https://www.facebook.com/hora.ciulucului
4. LEADER/CLLD: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
5. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă/ PNUD Moldova:
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html
6. Rețeaua Națională LEADER: https://leaderin.md/
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METODE DE MONITORIZARE A UTILIZĂRII TERENURILOR DIN CADRUL
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
CUJBĂ VADIM, conf., univ., dr., Universitatea de Stat Tiraspol
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Abstract. This article presents the results of the transformations valuation concerning land use in Chisinau municipality, in
spatial and temporal aspect, for the period 2002-2018, through the Balance Method and the Gini Concentration Index. The
Balance Method allowed to determine the contribution of different factors to the modification of the researched phenomenon.
The Gini Coefficient (CGC) was applied to assess the degree of land concentration by categories of use, which evolved from
0.429 in 2002 to 0.419 in 2018, and the absolute minimum 0.408 was recorded in 2011. Locally, 5 classes of land
concentration were established according to the GCC, which highlight the differentiated nature of land use.
Key words: Chisinau municipality, Land Fund, Land Balance, Land Categories, Corrected Gini Index

Introducere
Fondul funciar constituie o parte însemnată a activelor economice, din aceste considerente, modul
de gestionare, necesită o monitorizare adecvată, care de regulă se realizează prin intermediul auditului,
atât intern cât și extern. Astfel, în rezultatul acțiunilor întreprinse de Curtea de Conturi a Republicii
Moldova, în municipiul Chișinău sunt elucidate, în mod constant, situații de administrare
neregulamentară și nejustificată a patrimoniului municipal. Ca regulă, nu sunt întreprinse măsuri de
rigoare cu privire la întocmirea unui registru al terenurilor aflate în proprietatea municipiului, sub aspect
juridic, cadastral, tehnic și cantitativ-valoric, cu indicarea tuturor caracteristicilor necesare ale acestora
[5, p.4,5].
Totodată, la nivelul municipiului Chișinău, se atestă că diferența dintre datele registrului cadastral
al terenurilor și cele din registrul deținătorilor de terenuri, constituie peste 190 ha. Diferența în cauză,
în mare parte, reprezintă o suprafața neidentificată în procesul delimitării terenurilor municipiului, cum
ar fi terenuri situate în zona albiei rîului Bîc, căii ferate etc [5, p.8].
În ansamblu, Cadastrul funciar al terenurilor pe municipiul Chișinău nu deține informații veridice,
dat fiind faptul că AAPL de nivelul I (comune/orașe), responsabile de întocmirea și transmiterea
registrului cadastral către organele ierarhic superioare, nu asigură prezentarea situațiilor patrimoniale
veridice, ceea ce afectează credibilitatea datelor din cadastrul funciar pe municipiu.
Reieșind din constatările prezentate mai sus, în studiul dat ne propunem să evaluăm sistemic și
cantitativ-valoric, modul de utilizare a terenurilor din municipiul Chișinău, prin aplicarea metodei
balanțiere și a Indicelui Gini corectat.
Materiale și metode
Metoda balanțieră se utilizează pentru determinarea contribuției diferiților factori la modificarea
fenomenului cercetat, în raport cu o bază de comparație atunci când între factori există relația
matematică de sumă și/sau diferență. Modelul general al unui fenomen care presupune aplicarea metodei
balanțiere este următorul:
M = a+b-c
(1)
Pentru stabilirea influenței modificării unui element asupra variației fenomenului analizat se
calculează diferența dintre valoarea efectivă (informația de stare) și valoarea luată ca bază de
comparație, ținundu-se seama de semnul cu care elementul respectiv figurează în model. Suma
influențelor elementelor componente trebuie să fie egală cu variația totală a fenomenului utilizat [1,
p.31].
Cuantificarea influențelor variației elementelor componente se prezintă astfel:
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∆M = M1 – M2
(2)
∆a (∆M) = a1 – a0
∆b (∆M) = b1 – b0
∆c (∆M) = - (c1 – c0)
(∆M)
∆a
+ ∆b (∆M) + ∆c (∆M) = ∆M
(3)
Cu ajutorul coeficientului de concentrare Gini (CG) sau Gini corectat (CGC), a fost evaluată sub
forma gradului de concentrare, structura și dinamica fondului funciar, conform relației:
CG = √∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖2
𝑛
CGC =√

(4)

2
∑𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖 −1

(5)

𝑛−1

unde: pi - ponderea față de unitate a fiecărui element al seriei, respectiv ∑ 𝑝𝑖 =1;
n = numărul momentelor/elementelor seriei.
Rezultate și discuții
În cazul municipiului Chișinău, metoda balanțieră și coeficientul Gini (CGC), au fost utilizați
pentru o evaluare sistemică a transformărilor în dinamica și structura fondului funciar, pentru perioada
2002-2018.
Tabelul 1.
Balanța categoriilor de terenuri din municipiul Chișinău,
în perioada 2002 – 2010 (%)
Destinația
2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/
terenurilor
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
agricolă
13,6 21,6
3,1
1,1
4,3
intravilan
8,6
-85,9 -100 33,7 -65,9
industrială
57,5 -12,0 10,5 62,1
9,8
ocrotirii naturii
0,9
34,6 51,9
0
85,5
fondul silvic
5,9
-2,1
10,5
3,2
-5,9
fondul apelor
13,6
7,1
20,1
0
0,4
fondul de rezervă -100 36,6
4,0
-100 -28,2
Suprafața totală
221
560 1105
95
255
modificată (ha)
Sursa: elaborat de autori în baza datelor: Chișinău în cifre

Destinația
terenurilor
agricolă
intravilan
industrială
ocrotirii
naturii
fondul silvic
fondul
apelor

-43,7
29,4
22,7
5,9
42,0
0
-56,3
119

33,8
-93,8
3,1
63,1
0
0
-6,2
61

41,0
-100
38,5
16,7
0
0
3,8
78

Tabelul 2.
Balanța categoriilor de terenuri din municipiul Chișinău,
în perioada 2010 – 2018 (%)
2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2002/
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
29,6
-98,7
20,9
49,6

0
99,5
0
-17,6

100
-30,8
0
-23,1

-20,4
59,9
28,2
7,5

-2,4
99,7
-95,1
0,2

1,6
-99,6
22,0
30,4

0
0
0
0

-66,7
0
0
0

9,1
4,4
- 47,4
62,5

0
-0,4

0
0,5

0
0

3,2
1,1

-0,2
0,1

-0,4
0

0
0

0
100

8,8
15,2
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fondul de
-0,9 -82,4 -46,2 -79,6 -2,4
46,0
rezervă
Suprafața
330
222
13
372 1181 250
totală
modificată
(ha)
Sursa: elaborat de autori în baza datelor: Chișinău în cifre

0

-33,3

-60,7

0

3

1961

Reieșind din calculele efectuate și rezultate prezentate în tabelul 1 și 2, pot fi deduse următoarele:
• În perioada 2002-2018, în municipiul Chișinău, suprafața medie modificată a fondului funciar a
constituit 1961 de ha;
• Conform balanței anuale a terenurilor, fondul de rezervă a reprezentat categoria cea mai frecvent
supusă schimbării destinației, între 50-100% din necesarul de terenuri, pentru anii (2002, 2005, 2007,
2011, 2013) și până la 50% în ceilalți ani. Terenurile excluse din fondul de rezervă au fost incluse, în
categoria terenurilor din intravilan, terenurilor destinate industriei, și într-o proporție mai redusă în
cadrul terenurilor agricole;
• Din 16 ani de evidență statistică (2002-2018), terenurile din fondul de rezervă au înregistrat o
balanță negativă pe parcursul a 11 ani, terenurile din intravilanul localităților – 8 ani, terenurile cu
destinație agricolă – 4 ani, iar terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor – 2 ani.
Compensarea terenurilor în fondul de rezervă a avut loc doar pe parcursul a două intervale de timp
(2003/2004 și 2015/2016) în proporție de 36,6% și respectiv 46,0%, în special din contul intravilanului;
• Transformările în dinamica și structura fondului funciar al municipiului Chișinău, au determinat
o rată medie anuală negativă în cazul terenurilor din fondul de rezervă (- 0,6%) și a terenurilor destinate
industriei (-1,0%), cu o balanță negativă pentru toată perioada analizată de (-60,7%) și respectiv (47,4%);
Pentru celelalte categorii de terenuri ritmul mediu de dinamică indică o creștere relativă ≈ 1,0%
anual și o balanță multianuală pozitivă. Valoarea maximă a ritmului mediu anual este caracteristic doar
pentru terenurile destinate ocrotirii naturii (34,3%), iar balanța multianuală indică cea mai favorabilă
situație pe categorii de destinație a terenurilor (62,5%).
Coeficientul Gini, ca măsură de calculare a gradului de concentrare a terenurilor, pentru
municipiul Chișinău, a cunoscut o evoluție disproporționată, cu evidențierea a trei etape succesive
(fig.1).

Figura 1. Dinamica coeficientului de concentrare CGC a terenurilor din municipiul Chișinău,
perioada 2002-2018
Sursa: Chișinău în cifre. Anuarele statistice pentru anii respective
Prima etapă se înscrie în intervalul (2002 – 2005), când coeficientul Gini a scăzut de la cel mai
înalt nivel înregistrat de 0,429 la 0,413, ceea ce reprezintă în medie o reducere de 3,7%.
18

A doua etapă (2005-2014) corespunde cu tendința constantă de reducere a coeficientului Gini,
iar în anul 2011, a fost înregistrată valoarea minimă de 0,408 a gradului de concentrare. Acest fapt, a
fost posibil, datorită asigurării echilibrului între categoriile de terenuri din grupa a treia, cuprinse între
1-5 mii de ha (terenuri destinate industriei, terenuri destinate ocrotirii naturii, terenuri ale fondului silvic
și terenuri ale fondului apelor);
În a treia etapă (2014-2018), coeficientul Gini a înregistrat o creștere bruscă în intervalul
2014/2015 cu 2,7%, determinată în fond, de formarea unor dezechilibre accentuate între categoriile de
terenuri, prin schimbarea destinației a peste 1000 de ha de terenuri destinate industriei (36% din totalul
acestora), în terenuri destinate intravilanului, care au crescut cu 8%. Începând cu anul 2016, gradul de
concentrare a terenurilor s-a redus până la valoarea de 0,419, rămânând stabil pe parcursul ultimilor ani,
ca urmare a creșterii suprafețelor unor categorii de terenuri epuizate - fondul de ocrotire a naturii și
fondul de rezervă.

Figura 2. Coeficientul de concentrare al terenurilor (CGC)
din suburbiile municipiului Chișinău, anul 2015
Sursa: Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, 2015
În profil teritorial, coeficientul Gini, prezintă diferite intensități ale gradului de concentrare a
terenurilor pe categorii de folosință (fig.2). Indexul variază de la valoarea minimă de 0,278 înregistrată
de orașul Vadul lui Vodă până la valoarea maximă de 0,701 pentru orașul Codru. Acest fapt, se explică
printr-o distribuție inegală a categoriilor de terenuri la nivel de comună dar și prin exercitarea unor
funcții economice și sociale prestabilite, cum ar fi, cea agricolă, industrială, urbană etc.
Concluzii
Metoda balanțieră reprezintă un instrument operațional ce a permis o evaluare complexă și o
apreciere mai obiectivă a transformărilor în utilizarea terenurilor din municipiul Chișinău, în timp și
spațiu, având o valoarea informațională mai mare comparativ cu indicatorii de structură.
S-a constatat că, terenurile din fondul de rezervă a municipiului Chișinău, au înregistrat cea mai
îndelungată balanță negativă, comparativ cu alte categorii de folosință, ca urmare a valorificarii
exagerate a acestora în sectorul construcțiilor.
Utilizarea coeficientului Gini a permis evaluarea gradului de concentrare a terenurilor pe
categorii de folosință, fiind stabilite 5 clase de concentrare, care evidențiază caracterul diferențiat de
utilizare a fondului funciar.
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Abstract: The teleological character of the investigative competence guarantees the student's orientation by studying
geography, one of the oldest concerns of the human spirit, deeply involved in the systemic research of the terrestrial
environment from the locality to the planet, a science that through the thematic contents offers positive attitude towards
education, knowledge, society, culture, civilization and availability for lifelong learning. The formation of the culture of
investigations is a desideratum of the learning process within the geography classes in the high school cycle. The article
proposes a comparative analysis of curricular values and attitudes in Romania and the Republic of Moldova.
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Introducere
Dezvoltarea unui caracter integru și dezvoltarea competențelor structurate pe axa cunoștințelor,
deprinderilor și atitudinilor sunt expresii ale finalităților educației stipulate în Codul Educației
Republicii Moldova [4], iar Carta internațională asupra educației prin geografie 2016,[3] în baza căreia
sunt elaborate documentele normative curriculare, subliniază dimensiunea internațională și de înțelegere
a vieții cotidiene a competenței sociale, ca o contribuție specială la educației prin disciplina geografie.
În acest sens, atitudinile și valorile înscrise obiectului de studiu al Geografiei ar trebui să vizeze:
• angajarea în rezolvarea problemelor civice
• disponibilitatea de a gândi geografic în viața cotidiană
• respectarea unicității și frumuseții mediilor geografice
• conștientizarea importanței sistemului de atitudini și valori în luarea deciziilor.
Neidentificând în cele 11 dicționare ale limbii române, caracterul primordial al educației,
profesorul Vlad Pâslaru, surprinde valoarea eminamente teleologică a educației, definind-o „procesul
de convertire triadică a stării latente a individului” [11], în spiritul marilor filozofi, pedagogi, oameni
de cultură din toate timpurile - a desăvârșirii ființei umane „a devenirii întru ființă”, expresie consacrată
de C. Noica. În contextul deschis, cu o dinamică exponențială a informației, în ipostaza sa de cunoaștere
dar și de manieră particulară de cunoaștere, caracteristică disciplinelor geografice, viabilitatea educației
ca valoare sustenabilă a societății este dependentă total de obiectivele și metodele din viitor. A Toffler
[13].
Comunicarea didactică, instrumentul care conferă sistematizarea procesului de învățare prin
vehicularea unor conținuturi purtătoare de instruire, influențează dezvoltarea umană în egală măsură și
subscrie scopului major de „feed-before” al educației, deoarece transferă perpetuu către generația „Z”
si „Alfa” „valori absolute” sau „valori-mijloc” ale umanității [12, p. 234].
Disciplina Geografie constituie o importanță educativă deosebită: gnoseologică - de cunoaștere a
mediului înconjurător, a mediului social și cultural conform principiilor geografice, o valoare
praxiologică - de utilizare a rezultatelor învățării pentru rezolvarea problemelor concrete din viața reală
și o valoare axiologică, care de fapt orientează întreg procesul educațional formal, informal și informal,
dar și autoinstruirea adulților, profesională, pe tot parcursul vieții.Paradigma curriculumului centrat pe
competențe operează teleologic cu finalități de sistem, de proces și de activitate didactică exprimate în
termini de competență - norme valorice, iar autorul Cristea S.,[apud 8] propune pentru analiza acestora
o triadă criterială axiologică: spațialo-temporalo-acțională asumată, aplicată la toate nivelurile
sistemului și a proceselor de învățământ.
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Exegeza cercetărilor axiologice evidențiază o preocupare științifică deosebită pentru explicarea
intreconexiunilor dintre cultura antropologică, fiziologică, psihologică și funcționalitatea dispoziției
spiritului uman „complex sufletesc” care include holistic voința, sentimentele, psihicul și judecata [5].
Dacă acceptăm definirea valorii ca „raportare a atitudinii la elementele interioare/exterioare ale
individului” (V. Pâslaru), sau în termeni de „rezultat al procesului de cunoaștere” Andrei, P [1, p.8] iar
educația „o însuşire transformatoare a valorilor care potențează identitatea umană”, atunci, obiectivele
educației pot fi reformulate sub forma achiziționării competențelor generale (valori personale) şi a
competențelor speciale (cunoştințe, capacități, atitudini).
Materiale și metode
Deoarece atitudinile necesită un palier temporal mare de formare și dezvoltare precum un ciclu de
școlarizare, iar procesul lor de evaluare presupune cunoașterea manifestării lor concrete ca o raportare
a universului interior la exteriorul lumii înconjurătoare, chiar dacă sunt cartea de vizită care recomandă
achizițiile concrete ale educabilului, sunt elemente constitutive ale competențelor școlare mai puțin
prezente în sfera activităților didactice din lipsa indicațiilor metodologice de tip ghiduri de implementare
a competenței școlare. V. Pâslaru propune cinci direcții de raportare a evaluării atitudinilor [11, p.9]:
• în sfera afectivă: emoții, sentimente, stări sufleteşti
• în sfera dezirabilului: dorințele, aspirațiile, idealurile
• în sfera volitivǎ: actele de voință
• în sfera evaluǎrii: opinii, aprecieri/autoaprecieri, acte evaluative
• în sfera conceptualǎ: convingeri, idei, principii, concepții personale.
Plecând de la premisa că atitudinile reprezintă ,,o stare de pregătire mintală, organizată prin
experiență, care exercită o influență dinamizatoare asupra răspunsurilor indivizilor la toate obiectele și
situațiilor cu care intră în relație" W.Allport [apud 6] și corelând domenii de manifestare a atitudinilor
menționate anterior, cu competențele cheie formulate de documentele U.E. și cu competențe specifice
disciplinei geografie din curriculumul la geografie din România, am realizat în tabelul 1, o
sistematizare a atitudinilor geografice recomandate a fi formate și dezvoltate în cadrul competenței de
investigare.
Tabelul 1. Sugestii metodologice privind formare atitudinilor de investigare geografică
Competențe
Atitudini
Competențe specifice
Sugestii didactice:
cheie
geografiei
Comunicare
• atitudinea pozitivă pentru 1.Interpretarea realității Tehnica proiectului
geografice prin mijloace Experimentul didactic
dialog constructiv
• conștientizarea impactului şi limbaje specifice, Metode de comunicare și
a
valorilor
manifestând
interes dobândire
limbajului asupra celorlalți
dezvoltarea socioculturale
• aprecierea
diversității pentru
Dezvoltarea
interesului
culturale
și
comunicare sustenabilă a mediului;
pentru
literatură
geografică
interculturală
Competenţe
matematice

• perseverența de a găsi
argumente și a le evalua
validitatea
• apreciere
critică
și
curiozitate

2.Raportarea
realităţii
geografice la auxiliare
statistice, grafice și
cartografice, dovedind
spirit analitic și practic;

Respectarea
principiului
cognoscibilităţii
Metode
de
explorare
sistematică
a
realității
obiective,
utilizarea
elementelor
matematice
pentru modelarea proceselor
mediului înconjurător.

Competenţe
• interes pentru probleme 3.Investigarea spaţiului Respectarea
de bază în etice respect pentru adevăr, geografic prin conexiuni realismului
din
securitate dezvoltare durabilă interdisciplinare,
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principiului

ştiinţe
tehnologii

şi a progreselor ştiinţifice şi perspectiva educaţiei pe Metode fundamentate pe
tehnologice
tot par-cursul vieții;
acțiune(practică), metode de
acţiune efectivă, reală sau
autentică,
metode
de
simulare,
metode
de
raționalizare
a
conținuturilor și operațiilor de
predare/învățare
Competența
importanței
• atitudine critică şi reflexivă 4.Utilizarea elementelor Înţelegerea
digitală
faţă de informaţia disponibilă de bază ale tehnologiei mediului IT în evidențierea
informaţiei adevărurilor
geografice;
• utilizarea responsabilă a soci-etăţii
(TSI)
în
instruirea modelarea
virtuală
a
mijloacelor interactive
şi
în elementelor, proceselor și
• interes de implicare în permanentă
comunităţi şi în reţele cu prelucrarea informaţiilor fenomenelor geografice
prevalent geografice
scopuri culturale/sociale
Competența
Proiectarea
atentă
și
• încrederea
în
sine,
socială
și integritate, disponibilitatea de
desfășurarea
proiectelor
civică
interdisciplinare STEM, cu
a
învinge
prejudecăţile,
tematică autentică, pentru
identitate culturală valorisoluționarea
problemelor
zarea diversității, luarea de 5.Valorificarea
patrimoniului natural și globale ale omenirii și
decizii democratice
sub
aspect pentru
respectarea
Competența
• disponibilitate de a avea cultural
intercultural, diversității umane a lumii
antreprenorial iniţiative, de a fi independent social,
contemporane, a principiilor
ă
şi inovator în viaţa personală, antreprenorial
demonstrând
spirit
civic
bunei practici ştiinţifice,
în societate, motivaţia şi
schimbul liber de idei,
hotărârea de a realiza
recunoaşterea
erorilor
obiectivele propuse
proprii
Competența
Conștientizarea importanței
• motivaţia şi încrederea
de a învăța să pentru a continua şi a reuşi în
utilizării
investtigației
înveți
cartografică a realităţii
învăţarea, atitudinea centrată
înconjurătoare prin metode
pe
rezolvarea
de
de explorare directă a
probleme,manifestarea
realității
dorinţei de a exploata
experienţele de învăţare

Discuții și rezultate
Provocările educației prin geografie pot fi atribuite diferențiat tuturor actorilor procesului de
învățământ după cum urmează:
Profesorii trebuie să fie vizionari și să conștientizeze faptul că pregătesc specialiști pentru meserii
care încă nu s-au inventat. Pentru comparație și o privire de ansamblu asupra dinamicii cerințelor
societății în domeniul studiilor în domeniul Geografiei, se pot consulta categoriile de meserii clasificate
de Societatea Regală de Geografie din Marea Britanie [7], specializări specifice secolului al XXIlea:cartograf rezidențial, ofițer de sisteme de informații geografice, inspector de planificare și
dezvoltare, cercetător social, urbanist, consultant de mediu online, inginer în modelarea evoluției
exploatărilor bazinelor petroliere, activant de mediu, etc.
Elevii trebuie să își dezvolte prin geografie competența de investigare a proceselor și fenomenelor
geografice pentru a acționa competent, cu atitudine, pe baza unor valori general-umane, științifice,
intrinseci personalității lor individuale, surmontând resursa de timp insuficientă, corespunzătoare plajei
orare din planul cadru- 1 oră pe săptămână de geografie, prin prelungirea cercetării geografice sub forma
educației nonformale și informale.
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Familia, instituțiile de stat, O.N.G-urile își pot aduce contribuția la fenomenul de depoluare a
cunoașterii cu informații nesemnificative care nu își aduc aportul personal la dezvoltarea omenirii și
obstrucționează canalele de construire a cunoașterii prin exemple de bune practici.
Concluzii și recomandări
Prin urmare, dacă știința nu este viabilă fără cercetare (Janez Potočnik), iar educaţia ar trebui
axată pe „un sistem axiologic congruent, relativ imperturbabil, ataşat unor valori constante şi
fundamentale, care să scape perisabilităţii şi facticităţii cotidiene [2] cum sunt valorile geografice, putem
conchide și recomanda dezvoltarea smnificativă a competenței de investigare științifică și în cadrul
disciplinei Geografie paralel cu creșterea numărului de ore alocat în planul cadru.
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CZU:911.3:314(478)
DEZVOLTAREA GEODEMOGRAFICĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD ÎN
VIZIUNEA POPULAȚIEI
HACHI MIHAI, dr., conf. univ., ASEM, IEG, mihaihachi@gmail.com
MOROZAN STELA, drd. IEG, ASEM, stelamorozan@gmailcom
Abstract. The geodemographic situation in the Republic of Moldova in general, and in R.D. The North, in particular,
had a strong involution throughout the period of state independence. The main causes were both objective (socio-economic
transition, accentuated external migration, lack of development opportunities in the interior, etc.) and subjective (uncertainty
and fear of poverty, taking over patterns of reproductive behavior denatalism, etc..) both determining the negative trend in
the dynamic evolution of the population. Beyond the explanations of the authorities, the measures taken by them to rectify
the situation, an attempt was made to obtain answers to the multiple questions regarding the geodemographic problem
deduced by the population from several localities in R.D. North subjected to a sociological survey with reference to their
assessment of the situation in these localities.
Cuvinte-cheie: situație geodemografică, chestionar sociologic, R.D. Nord

Introducere. Populaţia R.D. Nord reprezintă componenta de bază în cadrul sistemului dezvoltării
regionale, asigurând „energia sitemului teritorial”1 . Componenta umană orientează prin aspectele sale
calitative și cantitative tendințele de evoluție ale sistemului teritorial din care fac parte, reprezentând un
element structural esențial al întregului teritoriu. Similar tendințelor geodemografice la nivel de țară,
populația R.D. Nord se caracterizează prin trăsături comune, dar și particulare, situația geodemografică
având o tendință de declin constant în perioada independenței statale a Republicii Moldova. În studiul
realizat s-a încercat a deduce care este opinia populației cu privire la situația geodemografică creată,
dincolo de interpretările care s-au făcut, în baza statisticii oficiale prin anumite lucrări științifice cu
referire la această problematică. Folosind metodele tradiționale a observației și a sondajului sociologic
s-a urmărit modul cum interpretează populația locală situația socio-demografică din localitatea de
baștină.
Materiale și metode. Principalele materiale utilizate au fost datele BNS, fiind utilizate și surse
din cadrul Direcțiilor Raionale de Statistică și a primăriilor în cadrul cărora s-a realizat sondajul
sociologic. Iar metodele utilizate în realizarea acestui studiu s-au rezumat la: metoda statistică prin
procesarea datelor statistice oferite de banca de date a Biroului Național de Statistică; metoda observației
în teren și sondajului sociologic. În luna octombrie 2020 o echipa formată din membrii Laboratorului
Impact Ecologic și Reglementări de Mediu (componenta socio-umană) a realizat un sondaj sociologic
în cadrul proiectului „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării
durabile”, gestionat de către Institutul de Ecologie și Geografie, care a avut drept scop analiza
problematicii sociale a populației, în general, și cea geodemografică, în particular. Chestionarul a fost
structurat în 3 compartimente cu tematică socială, având drept scop obținerea informațiilor ce țin de
problematica socio-demografică prin prisma viziunii populației din R. D. Nord fiind realizat în 17
localități din raioanele Florești, Soroca și Edineț, Râșcani fiind chestionate 175 de familii2. Ponderea
persoanelor chestionate a fost de 60% femei și 40% bărbați, 31% din persoanele chestionate fiind de
vârsta peste 60 de ani, 24% cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani, restul fiind cuprinși în categoria 1840 de ani. Dintre persoanele chestionate 70% s-au declarat căsătorite, 13 necăsătorire, 10% - văduvi (e).
Datele au fost ponderate după patru criterii socio-demografice.
Discuții și rezultate. Problemele demografice principale ale regiunii se caracterizează printr-un
grad înalt al îmbătrânirii demografice, un grad ridicat al depopulării, fiind cel mai accentuat printre
1
2

Brunet, 1990
Chestionarul a fost avizat de către IData companie națională specializată în realizarea sondajelor la nivel național
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regiunile de dezvoltare ale țării, prin rate ale mortalității care depășesc cu mult ratele natalității, prin
nivel al fertilității net inferior nivelului reproducerii simple, prin modificări structurale accentuate, printun grad ridicat al migrației populației, etc. Astfel, analiza dinamicii populației atestă o diminuare în 10
din 12 unității administrativ-teritoriale din componența regiunii ( tab. 1.).
Tabelul 1. Dinamica populaţiei prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord în perioada 1991-2019
Raioane și
Anii
2019/1991, %
municipii
1991
2000
2010
2019
1. Briceni
83,6
81,0
75,6
72,7
86,9
2. Dondușeni
68,1
63,7
3. Drochia
80,2
80,2
4. Edineț
90,8
88,1
5. Fălești
93,6
95,9
6. Florești
77,2
74,8
7. Glodeni
65,4
65,1
8. Ocnița
64,7
58,6
9. Râșcani
83,8
81,7
10. Sângerei
90,5
94,3
11. Soroca
101
94,8
Mun. Bălți
165
155
Total
1064,1
1033
Sursa: calculat în baza de date a BNS; https://statbank.statistica.md/

44,4
85,7
81,6
89,1
86,8
59,5
54,9
67,6
87,0
99,2
127,1
959,0

40,6
80,4
78,2
84,5
80,8
54,7
51,8
62,5
83,1
92,8
127,2
909,0

59,6
100
86,1
90,3
105
83,6
80,1
74,6
91,8
91,6
77,1
85,5

Declinul populației în acest interval de timp a avut ritmuri diferite pe UAT de nivel raional.
Astfel, doar două unități administrativ-teritoriale de nivel 2 au înregistrat o creștere nesemnificativă a
populației, cauzate parțial de transformările de ordin administrativ-teritorial. Modificările principale în
noua structura regională, care a vizat în mod direct și R. D. Nord, a fost determinată de includerea
raioanelor Rezina și Șoldănești în R.D. Centru, precum și un șir de localități trecute în componența
raionului Florești [4 p. 53].
Descreşterea populaţiei, cu peste 150 de mii de locuitori, este cauzată de involuția majorității
indicatorilor demografici, de valorile bilanţului natural și migrator negativ în majoritatea unităţilor
administrativ-teritoriale (tab. 2). Datele atestă cel mai mare declin al populației la nivelul unităților
administrativ-teritoriale din R. Moldova. Mai multe fenomene demografice își au începutul din nordul
republicii, fiind radiar transmise în celelalte regiuni ale republicii.
Tabelul 2. Evoluția unor indicatori demografici în R.D. Nord, în intervalul 1989-2018
Numărul
Rata
Rata
Rata fertilității
Coeficientul
Anii
născuților- natalității mortalității (copii per femeie de îmbătrânirii
vii
(‰)
(‰)
vârstă fertilă)
populației
1991
16 324
15,3
11,9
1,72
15,3
2000
10 258
9,6
14,1
1,38
17,8
2010
10 881
2011
10 422
2012
10 554
2013
10 139
2014
10 578
2015
10 697
2016
10 334
2017
9 450
2018
8 942
Sursa: https://statbank.statistica.md/

10,8
10,4
10,5
10,2
10,7
10,8
10,5
9,6
9,2

14,1
13,2
13,1
13,0
13,0
13,1
12,6
12,3
12,2
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1,41
1,35
1,36
1,34
1,40
1,43
1,41
1,31
1,26

18,0
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,2
20,7

Astfel, practic la toți indicatorii care determină dinamica populației se înregistrează înrăutățirea
lor sub aspectul declinului valorilor cu referire la natalitate (rata natalității, rata fertilității) sau creșterii
valorilor (rata înbătrânirii demografice, rata mortalității). Numărul copiiilor născuți-vii s-a diminuat cu
54% în anul 2018, comparativ cu anul 1991. Cauzele principale ale scăderii numărului de copii născuțivii este determinat de micșorarea ponderii tinerilor de vârstă fertilă, în special în grupele de vârstă 1824 ani și 25-32 ani, vârste ale fertilității maxime. Fenomenul s-a amplificat și pe fondul migrației masive,
tinerii fiind cei mai predispuși emigrării. S-a diminuat mult și rata natalității de la 15,3‰ în 1991 la doar
9,2 ‰ în 2018. Dintre indicatorii demografici cea mai mare reducere în R.D.Nord o înregistrează rata
fertilității. Numărul de copiii per femeie de vârstă fertilă a scăzut sub nivelul critic de 1,50, aceasta
însemnând practic pierderea continuității demografice în regiune, fapt destul de alarmant care ar trebui
să determine factorii de decizie să aplice măsuri pronataliste active, pentru a putea evita colapsul
demografic total.
Toate aceste caracteristici au determinat înrăutățirea situației geodemografice. În acest sens, prin
studiul realizat, ne-am propus să analizăm situația geodemografică nu doar din informația statistică
oficială, dar și prin studiul opiniei populației din regiune cu privire la fenomenele și procesele
geodemografice care au loc, utilizând instrumentarul sondajului sociologic.
Chestionarul a fost structurat în trei compartimente: problematica socio-demografică, migrația
munca și situația materială. Compartimentul chestionarului cu privire la „Problematica sociodemografică” a cuprins 7 întrebări, una dintre ele fiind de tip deschis, restul întrebărilor cu variante de
răspuns (alegere multiplă sau a unui singur răspuns). Este interesantă opinia respondenților cu referire
la aprecierea celei mai acute probleme din localitatea de baștină (fig. 1).
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Figura 1. Problema cea mai acută a localității
Astfel la întrebarea Care este problema socială cea mai acută în localitatea Dvs.? răspunsurile
respondenților au fost următoarele: 62% din numărul total al respondenților au menționat problema cu
caracter socio-demografic ca cea mai importantă la moment pentru localitate, această opinie coincide și
cu părerea autorilor, dar și a statisticii oficiale. Acutizarea mai multor probleme cu caracter sociodemografic la etapa actuală este determinată de tranziția socio-economică prin care trece R. Moldova în
prezent care a avut repercursiuni mari asupra evoluției geodemografice. 35% dintre cei chestionați
indică problemele cu caracter socio-economic ale localității și doar 2% din cei chestionați susțin că ar
exista probleme și de ordin socio-cultural, manifestat prin intoleranța etnică, confesională, R.D. Nord
având o structură etnică și confesională destul de neomogenă.
La întrebarea care dintre problemele cu caracter socio-demografic credeți că caracterizează
localitatea Dvs.? răspunsurile cetățenilor s-au dispersat în: aproape 1/3 menționează problema
emigrației ca ce a mai acută pentru localitate, care la rândul ei condiționează alte probleme, precum
depopularea (19%), îmbătrânirea demografică (19%), celelate opțiuni având o pondere sub 15%, dar,
de fapt, și ele au tangență directă cu problemele de bază menționate. Migrația internă, dar mai ales
externă a afectat întreaga regiune în general, dar și fiecare localitate luată în parte, în particular (fig. 2).
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Figura 2. Tipul de probleme socio-demografice caracteristice
O altă întrebare inclusă în chestionar a solicitat opinia populației locale cu privire la numărul
mic de copiii per familie. Este știut faptul, că tranziția demografică care a început în această regiune sa răspândit ulterior pe întreg teritoriul. La această întrebare cel mai frecvent răspuns oferit de respondenți
a fost teama de sărăcie (74%), chiar dacă regiunea se consideră a fi una dintre cele mai prospere la nivel
național. De fapt, acesta ar putea servi ca un pretext justificativ, care de fapt nu are nimic comun cu
nivelul sărăciei, știut fiind paradoxul demografic, numărul de copiii per familie fiind invers proporțional
nivelului de bunăstare. Această justificare prin invocarea motivului sărăcie este parțial justificată, dacă
ne gândim la bunăstarea populației actuale care este mult mai bună decât în perioadele baby- boomului
din anii ′60 – ′80 ai secolului trecut, când numărul mediu al copiilor în familiile din R.D. Nord era de 34 copiii per familie. Numărul redus de copiii este mai degrabă o consecința a instabilității socioeconomice care se manifestă la nivelul întregii țări, a plecării masive a populației de vârstă reproductivă,
incertitudinea la care este supusă familia tânără în prezent, etc. O altă cauză derivă din modificările
comportamentului demografic și al sistemului de valori, familiile tinere din cauza incertitudinii, a lipsei
oportunităților în țară, nu mai vede în familie, copiii, sensul continuității vieții, aceasta fiind explicația
numărului mare de persoane (16,5%) care au menționat că copiii nu mai sunt o prioritate a vieții tinerilor.
Această constatare are explicație de ordin subiectiv, persoanele în vârstă fiind majoritatea dintre cei care
au dat un astfel de răspuns, iar tinerii își justifică numărul mic de copiii prin lipsa unei perspective clare
a acestora (fig. 3).
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Figura 3. Cauzele numărului mic al copiilor în familie
O altă întrebare, urmărea scopul identificării viziunilor populației cu privire la numărul
optim/dorit de copiii în familie. Includerea acestei întrebări urmărea scopul de a analiza ce rol atribuie
cetățenii copiilor în sistemul lor de valori. În pofida faptului că numărul copiilor per familie a fost întro descreștere permanentă, totuși în răspunsurile majorității respondenților se specifică regretul pentru
numărul mic de copiii, un număr destul de mare susținând această părere prin faptul că n-a conștientizat
la timp valoarea spirituală, esența și continuitatea vieții prin copiii născuți. Copiii rămân a fi o prioritate
a vieții, chiar dacă numărul acestora per familie este foarte mic. Acest răspuns vine în contradicție cu
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afirmația din întrebarea precedentă potrivit căreia numărul mic în familie s-ar datora nivelului de
pauperizare a populației. Majoritatea respondenților consideră ca numărul optim de copiii în familie
trebuie să fie 2 și mai mulți copiii (circa 90%, inclusiv 25% care consideră numărul optim format din 3
și mai mulți copiii) (fig. 4). Mai multe răspunsuri la întrebarea dată, fără a fi indicat numărul concret de
copiii a fost „cu cât mai mulți cu atât mai bine”, „dacă aveam judecata de acum în mod sigur că aveam
mult mai mulți copiii”, teama de sărăcie n-a fost justificată nici într-un mod, exprimându-și regretul că
nu au mai născut mai mulți copiii (în special regretul femeilor). Aceasta ne conduce la ideea că
instituțiile statului responsabile de politica demografică, inclusiv biserica n-au promovat familia
numeroasă ca un model de perpetuare umană, dar și de supraviețuire. S-a lăsat la latitudinea fiecărui
cetățean în parte această problematică, care fiind constrânși de incertitudinea tranziției socio-economice,
dar și de tentațiile migrației, a neglijat familia în sensul reproducerii extinse. Statul n-a acordat un sprijin
real familiilor cu copiii, alocațiile sociale familiei, copiilor fiind foarte modeste. Lipsa unor planuri de
acțiuni concrete de susținere a familiei, ajustată strategiilor și politicilor demografice este aproape
absentă.
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Figura 4. Numărul optim dorit de copiii per familie
O problemă acută la nivelul întregii țări, dar în special manifestată în R.D. Nord e cea a depopulării.
La întrebarea cum apreciază respondenții chestionați cauzele depopulării localităților din R.D. Nord,
opiniile au fost împărțite după cum urmează: 45% consideră că motivul principal al depopulării îl are
emigrația, 17% - bilanțul natural negativ, iar 40% ambele cauze (fig. 5).
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Figura 5. Cauzele depopulării
Acest fapt este confirmat și de datele statisticii oficiale. Respondenții consideră că depopularea e
cauzată în principal de emigrație, care s-a amplificat odată cu dezmembrarea ex. URSS, perioadă
precedată de transformări socio-economice majore. Emigrația a fost preluată de către populația țării ca
o strategie de adaptare și supraviețuire în noile condiții. În același timp, manifestarea fenomenelor de
integrare regională, de oportunitățile ce țin de circulația în condiții libere, atât în est, cât și în spațiul UE
(liberalizarea regimul de vize din 28.04.2014, pentru cetăţenii R. Moldova posesori ai paşaportului
biometric) a determinat creșterea cererii forței de muncă, atât în statele Uniunii Europene, cât și în unele
state CSI. Populația din R.D. Nord a fost antrenată în migrația de muncă preponderent către spațiul CSI.
Tendința actuală e de revenire din spațiul CSI și orientarea către statele UE [3, p. 67].
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La întrebarea ce ține de posibilitatea de revitalizare demografică în perspectiva viitoare a
localităților din R.D. Nord mai mult de ½ dintre aceștea rămân încrezători pentru viitorul localităților
lor și susțin că aceștea pot reveni, doar că trebuie să fie aplicate măsuri de politică demografică din
partea instituțiilor statului, bisericii – ca instituție cu un grad de credibilitate mare.

14%

54%

32%

a) da;
b) nu;
c) nu știu.

Figura 6. Este posibilă revitalizarea demografică a localității în care trăiți?
În același timp 1/3 dintre respondenți nu au încredere în revitalizarea demografică, pesimismul
lor fiind justificat de realitatea geodemografică, numărul foarte mic al tinerilor rămași în aceste localități,
o rată a fertilității mult sub nivelul care asigură reproducerea simplă a populației, etc. Situația
demografică poate fi restabilită, parțial, în opinia respondenților dacă ar fi aplicate măsuri de politică
demografică, migrațională, regională, urmând experiența altor state care au revitalizat parțial situația
demografică.
Cea mai mare parte a persoanelor chestionate susțin că instituțiile statului ar trebui să se implice
activ prin promovarea politicilor care ar stimula creșterea populației (chiar dacă nu sunt specificate
aceste măsuri). Susținerea familiilor tinere, încurajarea revenirii migranților plecați prin crearea
locurilor de muncă motivate, stabilitatea socio-economică, ajustate de ancorarea în institutul bisericii
care se bucură de cea mai mare popularitate în rândul populației printre instituțiile statului. Din discuțiile
purtate cu populația localităților în care s-a realizat sondajul s-a specificat că reprezentanții cultelor
netradiționale au familii mai numeroase. În satul Recea, raionul Râșcani, spre exemplu, reprezentanții
primăriei au afirmat că casele rămase părăsite, de către populația emigrată, în ultimul timp sunt
achiziționate de către reprezențanții acestor culte care cumpără pentru copiii lor aceste case, unele fiind
în stare foarte bună.
Migrațiea populației în R.D.Nord, atestă o dinamică ascendentă a populației având loc permanent
din cele mai vechi timpuri Însă alegerea destinațiilor în scopul de a lucra a fost influențat de mai mulți
factori: în primul rând, se evidențiază factorul economic – financiar, care permite câștigurile suficiente
pentru întreținerea familiei. Un alt factor accesibilitatea pe piața muncii și de intrare în țara gazdă.
Factorul cultural -lingvistic, populația în cea mai mare parte este bilingvă, cunoscând româna și rusa.
Iar migrarea spre Federația Rusă și alte republici sovietice a fost facilitată de importanța limbii ruse ca
mijloc de comunicare pentru majoritatea populației din nordul țării. În prezent observam o redirecționare
către destinațiile cum ar fi Cehia, Israel unde deseori sunt angajați în comunitățile de evrei originari din
URSS. Totuși, limba română prezintă acces lingvistic pentru Italia, Spania, Portugalia. Aici se
evidențiază teritoriile la nivel de localități, în Franța cei mai mulți din Corjeuți și Caracușenii Vechi
(Raionul Briceni).
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Figura 7. Considerați că migrarea consătenilor în scopul de a lucra ca un lucru pozitiv?
Întrebarea inclusă în chestionar, la compartimentul migrație, a solicitat opinia respondenților cu
privire la migrarea consătenilor în scopul de a lucra .În mod evident migrarea actuală în scopul de a
lucra, va avea efecte pe multiple planuri. Opiniile au fost împărțite după cum urmează: 35% din
respondeți sunt de părerea ca Da este un lucru pozitiv migrarea consătenilor lor în scopul de a lucra,
pentru că reușesc să obțină ,,un salariu mai bun,, ,,condiții favorabile pentru a reuși să supraviețuiască
într-un mediu mai dezvoltat,, ,,reușesc să își dezvolte valori și aptitudini,,. Acești respondenți într-un
număr de 35% sunt optimiști, cu privire la migrarea consătenilor, consideră că cei care sunt plecați în
scopul de a lucra, contribuie la dezvoltarea atât a localității lor dar și a țării. Mai optimiste în acest sens
fiind femeile comparativ cu bărbații. Printre cele mai importante aspecte pozitive rezultate în urma
migrației în scop de lucru în opinia lor sunt: ,,îmbunătățirea situației financiare a gospodăriilor
migranților” majoritatea investind în repația gospodăriilor, caselor, cumpărarea automobilelor
,,schimbarea condițiilor de trai”, achită studiile copiilor, susțin afacerea existență pe baza salariului
muncit în străinătate, achitarea datoriilor pe care le au, etc Totuși, se evidențiază opinia celor care nu
sunt de acord cu migrarea consătenilor în scopul de a lucra: 63% din respondenți, susțin că nu este un
lucru pozitiv, pentrucă are loc ,,depopularea satelor,, ,,destrămarea famiilor,,. Atât femeile, cât și bărbații
sunt de părerea ca migrarea consătenilor lor, are un impact negativ asupra localităților rurale cât și
urbane din R.D.Nord, printre principalele consecințe negative menționate fiind: copiii rămași fără
îngrijire părintească, persoane în etate rămân în singurătate sau în cele mai multe cazuri au grijă de
nepoții, destrămarea familiilor,exodul de creiere. În cele din urmă, s-a observat și descurajarea
respondenților privind oportunitatea de a locui în țară, exprimată prin lipsa de posibilități de a se angaja
în câmpul muncii, sau în general nu văd un viitor în Republica Moldova.
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Figura 8. Considerați că persoanele migrate vor reveni în Republica Moldova?
La întrebarea ce ține de posibilitatea persoanelor migrate de a reveni - 42% din respondenți sunt
optimiști în revenirea migranților, revenirea acestora fiind determinată și de condițiile actuale de
pandemie globală, în condițiile în care nu vor exista oportunități motivante de angajare, însă acest proces
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ar putea fi temporar. Respondenții faptul că principalele cauze ale revenirii migranților vor fi de natură
personală: motive familiale, dorul de casă, probleme ce țin de dreptul de ședere și contractul de muncă,
pierderea locului de muncă sau diminuarea volumului de muncă în țara gazdă. 43% din respondenți,
consideră că persoanele migrate nu vor reveni din cauza condițiilor socio-economice și instabilitatea
politică din Republica Moldova, nu se creează strategii pentru atragerea migranților, fiind urmate de
birocrație corupție, insatisfacția de calitatea precară a infrastructurii, serviciilor și utilităților prestate,
care constituie bariere de reintegrare. La fel este important de remarcat gradul scăzut de încredere a
populației migrate în instituțiile statului și programele care se implementează de acestea. Unii
respondenți au accentuat ,,că oamenii au cunoscut un stil de viață și o altă cultură, au învățat alte valori
au adoptat comportamentele diverselor țări de destinație și medii sociale.,, Prin urmare puțini dintre ei
ar accepta să revină la viața lor anterioară.
În concluzie putem deduce că:
Componenta socio-demografică este definitorie în contextul revitalizării teritoriale și a dezvoltării
regionale durabile. Evoluția geodemografică în R.D.Nord în toată perioada independenței statale a fost
marcată de un declin, cauzat atât de bilanțul negativ al mișcării naturale, cât și al mișcării mecanice,
actualmente aceste procese fiind influențate și de pandemia globală. Redresarea situației
geodemografice, în opinia populației din regiune ar trebui să nu fie lăsată doar la discreția populației,
dar e nevoie de o monitorizare și o gestionare eficientă din partea instituțiilor statului care ar trebui să
sprijine prin politici pronataliste active familiile tinere, familiile cu copiii prin mijloace și instrumente
finaciare, administrative și politice, prin crearea oportunităților pentru activitate economică și viață, fapt
care ar stimula revenirea parțială a cetățenilor emigrați și revitalizarea comunităților umane din regiune.
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Abstract: Raising awareness of a problem is the first step in solving it and, perhaps, by helping students to understand
our past mistakes we will develop a more responsible generation of youth. Investigating the root causes of the natural
disasters with our students could help in finding new solutions for the current issues, in preventing possible new disasters,
but the most important outcome could be encourage the development of an ecological behavior among students. Natural
Science classes are the right framework to understand the impact of man on the environment and, at the same time, the
actions that each student can take every day to protect nature.
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Introducere
Pământul suferă și de obicei ne amintim că noi suntem principalul motiv doar cu diferite ocazii,
cum ar fi „Ziua Internațională a Pământului”, „Ziua Mondială a Apei”, „Ziua Mondială a Pădurilor”,
dar copiii trebuie ajutați să înțeleagă situația în care planeta se află acum, să aprecieze darul primit de a
zburda prin iarbă crudă, de a privi pasările din înaltul cerului, peștii din adâncurile mărilor, iar acestea
le vor avea când vor înțelege că Terra e casă lor, e casa noastră a tuturor.
Termenul „ecologie” este introdus zoologul german Ernest Haeckel în anul 1866. Etimologic
cuvântul provine din grecescul „oikos” care înseamnă cămin sau casă, astfel ecologia este știința care
studiază locul unde vieţuiesc organismele vii şi totalitatea activităţilor desfăşurate pentru întreţinerea
vieţii lor. Conștientizarea crizei ecologice în care ne aflăm s-a făcut treptat, sesizarea faptului că mediul
natural este afectat de acțiunile umane a crescut din anii 1960, recunoscându-se problemele de mediu și
că în următorii ani severitatea acestora va crește (Schultz și colab. 2005). [8]
Prin educaţie urmărim „să dăm copilului cunoştinţe generale de care, bineînţeles, va avea nevoie
să se servească” şi „să pregătim în copilul de azi pe unul de mâine” [7, p. 28]. Este o datorie morală a
fiecăruia să educăm copii în spiritul protecției mediului, dar pentru cadrul didactic este o misiune în
sine. Putem spune că prin natura ei, educaţia nu este doar o problemă individuală, ci şi una socială, iar
școala își pregătește elevii pentru a fi buni cetățeni ai societății în care trăim.
Psihologii au recunoscut de mult că problemele de mediu sunt produse de comportamentul uman
inadaptativ (Milfont și Duckitt 2006). Primii reprezentanți ai acestui punct de vedere, Maloney și Ward
(1973), au susținut că „trebuie să determinăm ceea ce știe populația cu privire la ecologie, mediu și
poluare; ce simt despre asta; ce angajamente sunt dispuși să își asume și ce angajamente își asumă ”. [8]
Locuim în zone urbane supraaglomerate, care au un nivel înalt de dezvoltare economică şi tehnică,
în care poluarea mediului ambiant: aerul, apa, solul – este strâns legată de modul de viaţă [2, p. 147].
Trebuie să îi ajutăm pe elevi să conștientizeze problemele de mediu din orizontul apropiat și
efectele directe pe care le au asupra proprie stări de sănătate, pentru a-i determina să își dorească să
identifice comportamente care, dacă nu să stopeze poluarea, măcar să nu contribuie la aceasta în mod
voit.
Cunoașterea mediului este o condiție prealabilă importantă pentru comportamentele pro-mediu,
promovarea în rândul elevilor a conceptelor ecologice cu privire la un mediu sănătos în zona în care
locuiesc și sensibilizarea lor, precum și a comunității asupra problematicii poluării cu deșeuri a mediului
înconjurător, dar și îmbunătățirea percepției acestora despre mediu prin cooptarea lor în acțiuni concrete
de cunoaștere, de cercetare și intervenție practică pozitivă în ceea ce privește mediul înconjurător,
ocrotirea acestuia prin activități extracurriculare, prin programe și acțiuni organizate în instituțiile de
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învățământ de ONG-uri, Activități prinse în programul „Școala altfel” dar și în orele de Științe ale
naturii.
În urmă cu 6 ani un proiect de lege propunea introducerea Educației Ecologice ca disciplină
obligatorie cu scopul instruirii elevilor în protecția mediului – considerată a fi una dintre problemele
urgente ale lumii contemporane, fiind din 2007 introdusă în Curriculumul Naţional ca materie opţională,
cum este şi în acest moment, sub denumirea de „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”[2], pentru
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Ecoeducația rămâne și azi opțională.
În Curriculum Național studiul științelor naturii se realizează integrat până la clasa a II-a în cadrul
disciplinei Matematică și explorarea mediului, urmând ca în clasele a III-a și a IV-a să devină disciplină
de sine stătătoare, Științe ale naturii. Pe tot parcursul învățământului primar temele studiate sunt
abordate adecvat particularităților de vârsta ale școlarului mic și se urmărește, cu precădere, raportarea
copilului la mediul de viață folosind metode specifice vârstei acestuia și nu acumularea conținuturi
științifice.[13]
Formarea convingerii de ocrotire a mediului si adoptarea unui comportament adecvat ce
promovează valorile pozitive în ce privește ocrotirea naturii înmugurește în familie și grădiniță, veriga
de bază fiind treapta primară, acestea formând un adult responsabil, un promotor al echilibrării relațiilor
existente de veacuri într-un mediu în care ne naștem și pe care dorim să-l cunoaștem cercetându-l și
deseori păstrându-l. [11]
Materiale și metode
Copiii sunt curioși pentru că sunt în proces de formare, educare, acumulare și asimilare de
informație, sunt dornici să descopere tot mai mult.
Metodele didactice sunt căi de învățare eficiente din perspectiva elevului, alese de către cadrul
didactic pentru a realiza scopurile activităților propuse, un rol important fiind creativitatea și inspirația
profesorului.
„Metodele de instruire se aseamănă cu metodele ce cercetare (ale științei) deoarece ambele sunt
căi ce duc la conturarea unor fapte legităţi, descrieri, interpretări cât mai apropiate de realitate. Dar există
si deosebiri dintre care una fundamentală constă în faptul că, în timp ce metodele de cercetare produc,
elaborează cunoștințe metodele didactice-de regulă prezintă, vehiculează cunoaşterea sedimentată la un
moment dat”.[7, p. 286]
Curiozitatea specifică vârstei, spiritul investigator și dorința școlarilor mici de a participa la
activități în aer liber facilitează activitatea didactică bazată pe metode precum observația,
problematizarea, experimentul și investigația. În acest mod, identificând probleme și găsind soluții
pentru situații din viața cotidiană, din mediul în care trăiesc, elevii își formează atitudini și valori proecologice în cadrul orelor de Științe ale naturii.„Ele sunt fundamentul creării unor personalități
dinamice, adaptabile și integrabile care prețuiesc valori precum respectul față de adevărul științific și
față de orice formă de viață, cooperarea între persoane, toleranța față de opiniile altora, grija față de
sănătatea proprie și a mediului înconjurător.” [13]
Pentru formarea unui comportament adecvat, a conștiinței ecologice, pentru a înțelege
consecințele practicilor iresponsabile acumulate treptat, ajungându-se la conturarea unor previzibile
dezastre ecologice vine Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii, clasele a III-a – a IV-a ce
introduce competențele specifice, CS 3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament
asupra mediului înconjurător - Influența omului asupra mediului de viață - Poluarea apei, a solului, a
aerului, clasa a III-a, iar pentru clasa a IV-a , Identificarea unor modalități de protejare a mediului
înconjurător - Influența omului asupra mediului de viață - Dispariția speciilor (vânătoare/ pescuit
excesiv). Protejarea mediului. [13]
Indiferent de vârsta elevului, cele mai utilizate și eficiente metode la disciplina Științe ale naturii
sunt integrate observarea, problematizarea, experimentul și investigația, fiind pe rând metode, apoi
procedee didactice.
Conversaţia euristică susţine dialogul bazat pe învăţare conştientă, pe logică, raţionamente, care
să conducă la descoperirea adevărurilor, constă într-o serie de întrebări care urmăresc stimularea gândirii
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elevilor asupra unei teme date, se îmbină cu explicaţia, observaţia şi demonstraţia, modelarea,
experimentul, investigația, problematizarea. [4]
„Ce au în comun pomii de pe marginea străzilor intens circulate?”
„Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista albinele?”
Forma reprezentativă consacrată a observației este cea independentă (Ioan Cerghit, op.cit., p. 198)
apud [6], care constă în explorarea directă, perceptivă a realităţii, a naturii.
„Validarea pedagogică a metodei observaţiei este realizată în momentul în care observaţia
sistematică, propusă de profesor, este preluată de clasa de elevi la nivel de observaţie independentă,
organizată după rigorile unui demers ştiinţific, valorificate didactic”. (Sorin Cristea, 2018) [6]
Pentru a observa unele forme de poluare prin realizarea unor experiențe demonstrative vom rula
o bandă lată de scotch pe o ramă, partea cu lipici în exterior. Elevii vor observa elementele reținute de
aceasta, înțelegând poluarea aerului.
Pentru a înțelege efectul ploilor acide se vor uda plantele puse la încolțit, timp de o lună cu suc de
citrice. Se vor nota în fișa de observație toate modificările obținute, investigând situațiile create.
Problematizarea, o altă metodă specifică disciplinei Științe ale naturii prin care vom întări
comportamentul ecologic la școlarii mici și nu numai prin crearea situațiilor - problemă sau formularea
unor întrebări problematice care generează o stare de îndoială și incertitudine la elevi.
La lecțiile mai sus menționate se pot formula situații - problemă
„Cum ar fi planeta fără pădure?”:
„Apa pură este o minune! Folosește-o cu măsură!”
„Știți de ce nu se văd stelele pe cer în jurul orașelor? De ce înfloresc pomii atunci când sunt în
preajma iluminatului public?”
„Între învăţarea prin problematizare şi învăţarea prin descoperire există o strânsă corelaţie,
deoarece găsirea soluţiilor unei probleme de către elevi constituie un act de descoperire, iar orice
învăţare prin descoperire are ca punct de plecare o problema, o întrebare-problemă.” [ 10]
Totuși, mai presus găsirii unei soluții, învățarea prin descoperire presupune crearea unui context
pedagogic în care elevi sunt puși în situația de a redescoperi adevăruri științifice. În acest mod, elevul
este implicat în propria formare reformulând conținuturi și înțelegând procesele de studiu ale științelor,
construindu-și cunoașterea. Elevul nu este singur pe calea cunoașterii, eforturile sale sunt coordonate
de profesor prin sugestiile, îndrumările oferite şi chiar prin unele soluţii parţiale. [12]
Pentru că predarea eficientă a științelor și, implicit, formarea unui comportament ecologic se
realizează prin metode activ participative, și evaluarea trebuie realizată în mod similar. Nu urmărim
doar însușirea unor cunoștințe și, cu atât mai puțin, acordarea unor calificative, ci caracterul formativ al
evaluării în triada predare - învățare - evaluare. Identificarea greșelilor nu este un scop în sine în
evaluare, ci analiza factorilor care au dus la producerea lor și găsirea demersului potrivit pentru
remedierea acestora. Vizăm formarea competențelor în totalitatea componentelor lor, cognitive,
aptitudinale, atitudinale, iar investigația este una dintre metodele moderne potrivite pentru evaluarea
îndeplinirii acestora.
Investigaţia este încadrată teoretic ca o metodă alternativă de evaluare asemănătoare proiectului,
dar deosebindu-se de acesta prin faptul că nu are o amploare aşa de mare și toate cele trei etape se
realizează la clasă, însă aceasta este o și mai valoroasă metodă de învățare ce începe cu activitatea
cadrului didactic și se bazează pe activitatea în grup dirijată de profesor, dar care conduce la învățarea
prin descoperire unde primează aportul personal, realizându-se un echilibru între învățător și activitatea
investigațională a elevului. [3]
Metoda investigației îi ajută pe elevi să învețe să își pună întrebări, să caute explicații, să identifice
relațiile de cauzalitate și să își dezvolte mecanismele cognitive care conduc la formarea gândirii critice,
a capacității de a rezolva probleme noi, și a creativității.
Îndeplinim, astfel, un deziderat al educației postulat de Sorin Cristea, „elevul trebuie învăţat cum
să înveţe”. [6]
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Discuții și rezultate
Folosirea metodelor activ participative care dezvoltă competența investigațională și realizarea
activităților în natură facilitează realizarea conexiunii elevului cu lumea reală. În acest context, pe care
copiii nu îl resimt atât de format, le este stimulată creativitatea și gândirea critică și le este încurajată
exprimarea opiniilor şi ideilor.
Totodată, învățarea capătă un nou nivel de semnificație pentru viața școlarului, activitățile fiind
nu doar interesant, ci și relevante la nivel pragmatic. Este stimulată motivația intrinsecă pentru
cunoaștere identificând consecințe ale propriului comportament și ale semenilor asupra mediului
înconjurător, dar și căutând modalități de diminuare a efectelor negative pentru protejare a mediului
înconjurător.
Comentând aceste situații, cadrele didactice au posibilitatea de a stabili cu elevii, reguli de
comportament uman pentru protejarea naturii de a face educație ecologică cu fiecare ocazie ivită pentru
pregătirea copiilor cu scopul de a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane
Se observă că prin metodele specifice disciplinei Științe ale naturii se realizează conexiunea cu
lumea reală, se formează comportamentul ecologic, dar se dezvoltă și competența investigațională și nu
în ultimul rând, se menține interesul pentru frumusețile naturii, se exersează deprinderile apoi
aptitudinea de a privi și observa cu atenție natura.
Oferindu-i prilejul de a se familiariza cu problemele ecologice contemporane și punând accent pe
formarea competenței investigaționale în cadrul orelor de Științe ale naturii, elevul acționează ca un mic
cercetător care observă, identifică probleme, prelucrează și sintetizează date, colaborează cu colegii săi,
propune soluții, dezbate asupra avantajelor și dezavantajelor, discriminând între multitudinea
posibilităților de acțiune pe cea optimă. Astfel, în încercarea sa de a proteja mediul înconjurător, elevul
își formează un comportament ecologic fundamentat pe atitudini proactive de grijă față de natură.
Concluzii și recomandări
Educația nu se realizează prin impunerea unor norme şi coerciţie a unor acțiuni de protecție a
mediului, nu s-ar putea determina astfel formarea unui comportament ecologic. Formarea
comportamentului ecologic în orele de Științe ale naturii se realizează în mod plăcut prin apropierea
elevului de natură, apelând la metode activ participative care îl poziționează ca parte integrantă al acestui
ecosistem al cărui echilibru poate fi destabilizat cu ușurință.
Copilul trebuie ajutat să devină conștient că poate fi un factor de poluare a mediului înconjurător
și să înțeleagă ce efecte are stilul său de viață asupra naturii. În același timp, o întărire a
comportamentului ecologic se poate realiza prin responsabilizarea elevului asupra capacității lui de a
influenţa prin acțiunile sale grupul de covârstnici către adoptarea unui comportament „prietenos” cu
mediul.
,,Totul a ieșit bun din mâinile naturii,
pentru a degenera în mâinile omului”
(J.J. Rousseau)
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CZU:556.53+556.532
RESURSELE DE APĂ ALE RÂULUI VILIA
JELEAPOV ANA, doctor, Institutul de Ecologie și Geografie, anajeleapov@gmail.com
Abstract. This article is dedicated to assessment of actual state of water resources of the Vilia river - tributary of the
Prut river. The Vilia is a small river that flows from Ukraine to the Republic of Moldova. Total lengths of the river is 53.8
km and the basin area is 302 km2. Assessment of water resources was performed by analysis of existing database of
hydrological data collected at the hydrological station Balasinesti. Average flow for 1953-2017 is 0.59, volume 19 mil.m3.
Flow trends differ: average is in slight increase, maximal - decrease, minimal is increasing. Climate change of the last
decades leads to a decrease of flow especially in spring and summer. However, and increase is observed in autumn. Flow
of suspended sediments has an increasing trend and is in line with water flow.
Cuvinte-cheie: râul Vilia, debite de apă, debite solide, modificări ale scurgerii

Introducere
La momentul actual, râurile mici sunt supuse unor modificări deosebite cauzate de factori naturali
dar și, în special, de cei antropici. Poluarea apelor din surse difuze și punctiforme reprezintă principala
cauza a reducerii calității apelor, utilizarea iresponsabilă dar și schimbările climatice determină
diminuarea caracteristicelor cantitative ale resurselor de apă, iar construcțiile hidrotehnice pe cursuri de
apă, de-a lungul acestora precum și regularizarea lor cauzează modificări hidromorfologice
semnificative ale rîurilor.
Prezentul studiu este dedicat evaluării stării râului Vilia, afluent de stânga a râului Prut.
Obiectivele de bază constau în caracterizarea generală a resurselor de apă, estimarea tendințelor de
modificare a caracteristicilor hidrologice în profil multianual și lunar, modelarea repartiției spațiale a
scurgerii de suprafață, analiza stării hidromorfologice și a transportului de sedimente în albie.
Prezenta cercetare a fost efectuată în cadrul proiectului 20.80009.7007.11 "Evaluarea stabilității
ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile", IEG.
Materiale și metode
Principalele metode utilizate pentru realizarea studiului sunt cea descriptivă, și analiza statistică a
datelor hidrologice. Modelarea scurgerii de apă efectuată în baza metodei de bilanț al apei utilizând
tehnicile GIS [5]. Principalele surse de informare au fost datele monitoringului hidrologic al râului Vilia
oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Moldova [1, 2].
Rezultate și discuții.
Râul Vilia este o mică arteră de apă situată în partea de nord a Republicii Moldova, la hotar cu
Ucraina. Râul își ia începutul în apropiere de s. Buzovița, regiunea Cernăuți, Ucraina [4], traversează
teritoriul Republicii Moldova și se varsă în Prut în apropiere de s. Tețcani, Briceni. Lungimea râului
este de 53.8 km, sinuozitatea - 1,44, suprafața bazinului - 302 km2. Afluenții principali sunt: Novoselița
și Stânca, afluenți de stânga cu lungime de 15 și 22 km. Valorile altitudinale în cadrul bazinului sunt
cuprinse intre 39 și 309 m, valoarea medie fiind de 231 m. Panta bazinului este de 2,7°. În limitele țării,
utilizarea terenului este repartizată în felul următor: localități - 12,5%, păduri -19%, pășuni - 8,7%, arabil
-55,8%. Ponderea oglinzii apei lacurilor de acumulare este de 1,27%. Pe cursul râului principal sunt
situate 8 lacuri de acumulare care au transformat circa 12% din lungimea râului în acumulări de apă.
De-a lungul albiei nu sunt construite diguri de protecție contra inundațiilor. Cu toate acestea, influența
antropică este semnificativă, aprox. 30% din lungimea râul trecând prin localități rurale. Lungimea
râului ce trece prin păduri este mică, valoarea fiind de 2,8%.
Principalele surse de alimentare a râului sunt precipitațiile, topirea zăpezilor, apele freatice și
subterane. Raportul alimentării din surse de suprafață și subterane este de aprox. 60/40.
Pentru aprecierea dinamicii caracteristicilor scurgerii de apă, au fost analizate datele hidrologice
colectate pe parcursul perioadei 1953-2017 la postul Bălăsinești [1, 2]. Astfel, debitul mediul de apă
este de 0,59 m3/s, debitul specific - 2,27 l/s*km2, stratul scurgerii de apă - 77,4 mm, volumul 18,7 mil.
m3. Tendințele multianuale a caracteristicilor hidrologice sunt în ușoară creștere. Primele 2 decade de
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observații se caracterizează prin valori destul de mici a debitelor și volumelor de apă, acestea fiind în
medie de 0,38 m3/s și 12 mil. m3. Pe parcursul următoarelor 2 decade se observă o creștere a
caracteristicilor scurgerii de apă, valorile fiind în creștere la 0,78 m3/s și 22,7 mil. m3. Anii '90 se
deosebesc prin reduceri ale debitelor de apă, însă ultimele 2 decade cunosc creșteri ale acestora, valorile
fiind de 0,6 m3/s și 20 mil. m3 (fig. 3). Aceleași tendințe sunt specifice și pentru alte caracteristici
hidrologice cum sunt stratul scurgerii de apă și debitul specific.
Pentru aprecierea distribuției spațiale a scurgerii de apă a fost efectuată modelarea repartiției
spațiale a stratului scurgerii, în rezultatul căreia a fost întocmită harta din figura 2. Din cauza lipsei de
date pentru partea superioară a bazinului, situat pe teritoriu Ucrainei, modelul este limitat doar pentru
zona cuprinsă în limitele Republicii Moldova. După cum se observă cele mai mari valori sunt distribuite
în regiuni cu altitudini și pante mai mari, pe când cele mai mici se regăsesc în cadrul luncii și în partea
inferioară a bazinului hidrografic Vilia.

Figura 1. Modelul numeric al terenului,
bazinul râului Vilia [construit in baza 3, 6]

Figura 2. Scurgerea de apă, bazinul râului
Vilia (limitele Republicii Moldova)

Figura 3. Debite medii și volumul de apă [construit in baza datelor SHS]
Analiza distribuției lunare a debitului de apă a arătat că valorile cele mai mari a debitelor de apă
sunt specifice pentru perioada de primăvară, în special, se evidențiază luna martie și aprilie cu 1,15 m3/s
și 0,84 m3/s, fenomen datorat apelor mari de primăvară. Precipitații din sezonul de vară determină valori
ridicate ale debitului de apă în lunile iunie și iulie, 0,71 și 0,74 m3/s. Toamna și iarna se caracterizează
prin stabilitatea valorilor debitelor de apă, acestea fiind in medie 0,4 m3/s. Pentru a evalua modificările
cauzate de variația indicatorilor climatici din ultimele decenii, s-a recurs la analiza valorilor medii lunare
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ale debitelor pentru 2 perioade: 1953-1990 și 1991-2017. În rezultat, a fost observat, că descreșteri ale
debitelor sunt caracteristice pentru sezonul de primăvară și vară, și creșteri pentru cel de toamnă și iarnă.

Figura 4. Debite medii lunare [construit in
Figura 5. Debite medii lunare sub acțiunea
baza datelor SHS]
schimbărilor climatice [construit in baza SHS]
Pe lângă debitele medii, analizei au fost supuse și debitele maxime și cele minime. Tendința
generală a debitelor maxime este în descreștere, cele mai mari debite fiind înregistrate până în 1990.
Inundații importante s-au manifesta in 11.07-19.07.1969 când debitul maxim s-a ridicat la 349 m3/s,
volum viiturii fiind de 19 mil. m3. Un alt eveniment import a fost observat în 1.06-11.06.1988 când
debitul maxim a fost de 84,9 m3/s, iar volumul viiturii de 12,9 mil. m3. Debitul minim cunoaște tendințe
de creșteri semnificative. Atât debitul minim de iarnă, cât și cel al albiei deschise se caracterizează prin
valori mici pentru primele decade de monitoring, însă începând cu anii '70 valorile acestor debite cresc
constant, anii 2000 fiind, in special, evidențiați în acest sens.

Figura 6. Debite minime și maxime de apă [construit in baza datelor SHS]
Debite medii de aluviuni in suspensie reprezintă o caracteristică determinantă a stării
morfologice a râului. Valoarea medie a acesteia sunt de 0,26 kg/s, tendința fiind în creștere (fig. 7).

Figura 7. Debite medii de aluviuni in suspensie [construit in baza datelor SHS]
Distribuția lunară a debitelor medii de aluviuni în suspensii, dinamic, coincide cu cea a debitului
de apă (fig. 8). Cele mai mari valori sunt înregistrate în perioada de primăvară și vară, 0,35-0,58 kg/s,
cele mai mici - toamna și iarna, 0,15 kg/s. Se observă o corelare puternică a valorilor debitelor lichide
și solide lunare - 95%, și una mai mică pentru cele anuale - 62%. (fig. 9).
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Figura 8. Debite medii de aluviuni in
suspensie [construit in baza datelor SHS]

Figura 9. Raportul intre debitul solid si cel
lichid anual și lunar

Concluzii
În baza analizei efectuate , se identifică următoarele concluzii:
1. Resursele de apă ale râului Vilia sunt mici, debitul mediu de apă este de 0,59 m3/s, volumul - 19
mil. m3 de apă. Tendința generală a debitelor medii de apă este în ușoară creștere pe parcursul
perioade de monitorizare 1953-2017.
2. Scurgerea intraanuală variază de la debite de 1,15 m3/s în martie la 0,4 m3/s în lunile augustianuarie. Analiza comparativă a debitelor medii lunare pentru perioadele 1953-1990 și 1991 2017 a arătat o reducere semnificativă a scurgerii de apă în perioada de primăvară, una ușoară vara, și creșteri în perioada de toamnă - iarnă. Reducerea proceselor de formare a apelor mari de
primăvară în sezonul clasic acestor fenomene, și transferul continuu către sezonul de iarnă,
determină creșteri ale debitelor în lunile ianuarie și februarie. Redistribuirea valorilor debitelor
medii in perioada de vară - toamnă poate fi cauzată de dinamica precipitațiilor dar și de
activitatea antropică din cadrul bazinului hidrografic.
3. Debitele de apă ce caracterizează extreme hidrologice, cum sunt viiturile și inundațiile pe de o
parte, iar, pe de alta, secetele și deficitul de apă arată tendințe diferite. Debitele maxime ale căror
valoare medie este de 20 m3/s sunt în descreștere, debitele minime, media fiind de 0,14 m3/s,
cunosc tendințe de creștere, în special în perioada anilor 1970-2000.
4. Se observă o puternică legătură între debitul lichid al apei și debitul de aluviuni în suspensie.
Corelarea valorilor medii lunare a caracteristicilor menționate este de 94%. Cele mai mari valori
a debitelor de aluviuni în suspensie coincid temporal cu cele de apă. În același timp, reducerea
scurgerii de apă, cauzează diminuarea transportului de sedimente.
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CZU:911.3:314(478)
ANALIZA DINAMICII NUMARULUI POPULATIEI IN BAZINUL CURSULUI DE
MIJLOR AL FLUVIULUI NISTRU
LUNGU DORIN, doctorand ASEM
Abstract: The independent administrative-territorial unit is formed if it has a population, as a rule, of at least
1500 inhabitants and has sufficient financial means for the maintenance of the mayor's office and the institutions of the
social sphere. The boundaries of the study area include both the districts on the right bank and those on the left bank of the
the middle course of the Dniester River. Within the limits of district Ocnita as the northernmost district and descending to
the central region to Dubasari district. The current population of the study area, the middle course of the Dniester River and
its territorial distribution is the result of a long evolution under the influence of several factors: historical, economic,
geographical, social and demographic. At each stage of the development of human society, the directions and trends of
population evolution are dominated by these factors. Spatial distribution and population number is one of the main
objectives of demographic, geographical and economic studies of the population. The territorial distribution and the
number of the population represent a long process of evolution and as a result of several influences. In this analysis will
be used several indicators such as the distribution of the population by living environments, economic regions,
administrative-territorial units, natural growth index, etc.
Cuvinte cheie: populație, distribuție spațială, Nistru.

Introducere
Bazinul Cursului de Mijloc al Fluviului Nistru (BCM FN) cuprinde teritoriul din 19 raioane din
partea dreapta a fluviului Nistru (Dr N) și 3 raioane din partea stângă a Nistrului (SN). În regiunea de
studiu se află integral raioanele Camenca și Râbnița din partea stângă a Nistrului, precum și
raioanele Soroca, Dondușeni, Drochia, Florești, Sângerei, Șoldănești, Telenești, Rezina și Orhei (fără 6
localități din bazinul hidrografic Ichel) din partea dreaptă a Nistrului. Celelalte raioane din partea
dreaptă a Nistrului se încadrează doar parțial în BCM FN și sunt situate la periferia vestică și cea
sudică a regiunii de studiu în limitele bazinului râului Răut ((la hotar cu bazinul hidrografic Prut în
partea nordică și centrală și cu bazinul râului Ichel – în partea sudică), cu excepția raioanelor
riverane Dubăsari și Criuleni din extremitatea sudică a regiunii.
Populația actuala din regiunea de studiu și repartiția ei teritorială constituie rezultatul unei
îndelungate evoluții sub influența mai multor factori: istorici, economici, geografici, sociali si
demografici.[3, 4] La fiecare etapa a dezvoltării societății umane, direcțiile si tendințele evoluției
populației sunt dominate de acești factori. Distribuția spațiala si numărul populației constituie
direcții principalele ale studiilor demografice, geografice si economice ale populației. Repartiția
teritorială și dinamica numărul populației reprezintă procese geo-demografice de lungă durată.
Materiale și metode.
În lucrarea de față au fost utilizate diverse metode de cercetare, inclusiv statistice, analitice,
comparative, analogice, precum și consultarea specialiștilor în domeniul științelor sociale. Metodele
statistice au fost folosite la procesarea datelor recensămintelor populației pentru anii de studiu
(1970, 1979, 1989, 2014, 2014). În această analiză vor fi utilizați mai mulți indicatori precum repartiția
populației după medii de trai, regiuni economice, unități administrativ-teritoriale etc.
Metodele analitice au fost utilizate la: analiza situației demografice privind amplasarea populației
din regiunea respectivă; identificarea situațiilor problematice în legătură cu ruralizarea orașelor si
concentrarea populației in anumite regiuni. Metoda comparativă a fost folosită pentru evaluarea
tendințelor creșterii și descreșterii populației în profil spațial.
Principalele surse de informare utilizate sunt: 1) Recensămintele populației pentru anii 1970,
1979, 1989, 2004, 2014 [1-2, 5-7]; studii analitice in domeniu elaborate cu coordonarea
profesorului universitar C. Matei [3], [4
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Tabelul 1. Dinamica efectivului populației cursului de mijloc al fluviului Nistru (sectorul R. Moldova)
Nr.
ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Raioane și municipii

Anii
1970
1979
1989
38,3
41,7
45,1
1,4
1,4
1,3
57,2
56,6
54,1
106
106
111
87,9
94,7
96,2
41,5
44,8
46,8
9,0
8,8
8,2
21,7
23,6
23,1
104
127
161
84,1
88,2
90,4
106
104
101
52,1
48,1
54,2
56,8
55,4
52,7
76,3
75,0
74,4
15,9
15,6
12,4
19,8
20,1
17,9
114
118
121
12,8
12,3
12,3
22,1
21,0
19,2
1026
1061
1103

Numărul populației, mii locuitori
Sporul în perioade, %
2004
2014 2014/1970 1989/1970 2014/1989
39,3
31,7 83
118
70
1,2
1,1
77
96
80
46,4
37,9 66
94
70
95,0
77,7 74
105
70
87,1
74,4 85
110
77
38,8
34,8 84
113
74
8,4
6,9
77
92
84
22,6
20,6 95
106
89
128
102
99
156
63
87,2
80,4 96
107
89
89,4
76,5 72
95
76
48,5
42,6 82
104
79
48,1
39,9 70
93
76
70,1
61,1 80
97
82
8,8
8,1
51
78
65
16,3
14,7 74
91
82
110
90,0 79
106
74
12,3
11,4 89
96
93
19,4
18,7 85
87
98
977
831
81
107
75

Ocniţa
Edineț
Donduşeni
Soroca
Drochia
Râşcani
Glodeni
Făleşti
Bălţi
Sângerei
Floreşti
Şoldăneşti
Rezina
Teleneşti
Ungheni
Călărași
Orhei
Dubăsari
Criuleni
BCM FN Dr N
Republica Moldova,
3085
3372
3658
3383
2998 97
119
82
fără UTA SN
Ponderea BCM FN, % 33
31
30
29
28
83
91
92
20
Camenca
34,9
34,7
27,3
20,5
19,7 56
78
72
21
Râbnița
73,5
80,6
95,8
82,7
69,4 94
130
72
22
Dubăsari
6,6
5,8
5,3
4,7
3,5
54
81
66
BCM FN SN
115
121
136
115
92,9 81
118
68
UTA SN
496
574
683
555
476
96
138
70
Ponderea BCM FN, % 23
21
20
21
20
84
86
98
Total BCM FN
1141
1183
1238
1092
924
81
109
75
Total RM
3581
3947
4341
3938
3474 97
121
80
Ponderea BCM FN, % 32
30
29
28
27
83
90
93
Sursele datelor: BNS, Recensămintele populației pentru anii 1970 [5], [1979 [6], 1989 [7], 2004 [1], [2014 [2].

Situația geo-demografică a Republicii Moldova s-a modificat considerabil într-un interval relativ
scurt de timp. Cadrul demografic a fost supus metamorfozelor demografice de ordin cantitativ. De
asemenea, evoluția numărului populației a fost determinată frecvent și de modificările în organizarea
administrativ-teritorială a republicii la nivel de raioane și comune.
Conform datelor din tabelul 1 observăm că numărul populației regiunii de studiu, între anii
1970 – 1989, înregistrează, per total, o creștere constantă (+7% sau cu 97,1 mii locuitori), care se
datorează, preponderent sporului semnificativ (+56%) a populației municipiului Bălți. De asemenea,
dinamica pozitivă se înregistrează în majoritatea raioanelor nordice, inclusiv în raioanele Ocnița (+18%),
Râșcani (+13%), Drochia (+11%), raionul Râbnița (+30%) din partea stângă a Nistrului, fapt ce se
datorează industrializării și urbanizării mai intense a Nordului Republicii. În Regiunea Centrală, creșterea
populației în perioada respectivă se atestă doar în raioanele Șoldănești și Orhei. În același timp,
dinamica negativă se constată în majoritatea raioanelor centrale ale regiunii de studiu, în 4 raioane
nordice și în raioanele Camenca și Dubăsari din componența Unității Autonom-Teritoriale din Stânga
Nistrului (UTA SN), în care se observă reducerea maximală (de 1,4 ori) a numărului populației. În partea
dreaptă a Nistrului, reducerea efectivului populației este mai
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pronunțată în raioanele de la periferia vestică a regiunii, din care fac parte doar câteva localități mai
izolate, inclusiv în Ungheni (de 1,4 ori), Călărași și Glodeni (de 1,2 ori).
Între anii 1989 și 2014, efectivul total populației regiunii de studiu s-a redus de 1,4 ori, de la
1238 mii locutori până la 924 mii locuitori. Reducerea numărului populației înregistrează o
dinamică negativă mult mai pronunțată față de perioada anilor 1970-1989, care se atestă în toate
raioanele și în majoritatea absolută a localităților atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă a
Nistrului. Datele din tabelul 1 ne oferă posibilitatea de a face diferențieri geodemografice in
evoluția depopulării între 2 recensăminte (89/14), deoarece ritmurile diferă de la un raion la altul. Din
datele tabelului este evidentă tendința unei depopulări accentuate în raioanele și localitățile nordice și
mai puțin în cele centrale. Spre deosebire de perioada 1970-1989, în care municipiul Bălți a înregistrat
o creștere maximală a populației (de 1,6 ori) în regiunea de studiu, în perioada 1989-2014, din contra,
înregistrează o reducere maximală (de 1,7 ori). Totodată, la Recensământul din anul 2014, o parte
semnificativă (cca 20 mii) din populația municipiului Bălți nu a fost recenzată.
Valori maximale (de cca 1,7 ori) ale reducerii numărului populației se înregistrează, de
asemenea, în raioanele Ungheni și Dubăsari din UTA SN. Reducere, de cca 1,6 ori, a efectivului
populației, se atestă în raioanele Camenca și Râbnița din stânga Nistrului, precum și în raioanele Ocnița,
Dondușeni, Soroca și Șoldănești din partea dreaptă a Nistrului. În raioanele Râșcani, Drochia, Florești,
Rezina și Orhei numărul populației, între anii 1989 și 2014, s-a redus de 1,5 ori. Descreșterea cea mai
lentă (de până la 1,2 ori) se observă în raioanele Criuleni, Dubăsari și Telenești, care s-au extins
semnificativ după modificările administrativ-teritoriale din raioanele riverane Nistrului, ca urmare a
formării și separării UTA SN. În plus, reducerea minimă (de 1,2 ori) din raionul Sângerei se datorează
răspândirii masive, în localitățile rurale ale raionului, a cultelor neoprotestante, care promovează o
politică pro-natalistă foarte activă.
Din punct de vedere a ariei geografice depopularea a început cu nordul geografic al țării. Începând
din 1990 am intrat în etapa în care avem unele sate, care există doar pe hartă. În unele sate, precum
Bondareuca (Sângerei), Frumușica Noua și Odaia (Șoldănești), conform Recensământului din 2004
locuiau până la 4-5 persoane. La fel se atestă sate, care au o populație mai mica de 50 persoane,
acestea aflându-se la etapa finala a dispariției lor. Depopularea diminuează suportul dezvoltării
economice, subminează organizarea teritorial-administrativă și sporește fragmentarea acesteia.
Descentralizarea unităților administrative-teritoriale mușamalizează realitatea demografică, ceea ce
ascunde un număr mai mare de populație mai mare decât cel existent cu scopul menținerii unui număr
mai mare de locuri de muncă in administrația publica locală. Studiile in domeniu confirmă faptul că
cheltuielile financiare în localități cu 1500 locuitori este cu mult mai mari decât cele cu 5000 de
locuitori.
Una din cauzele dinamicii negative este migrația interna (de la sat la oraș) pentru muncă, scop
educațional etc. O altă cauză putem menționa faptul că unele localități au cedat in fata altora din cauza
unui sir de factori: crizei economice, dezindustrializării, degradării infrastructurii de utilități publice
(drumuri, sisteme de apă si canalizare), stoparea bruscă a prestării unor servicii publice (asigurarea cu
energie termică sau prestarea serviciilor de transport public). Aceasta a favorizat reducerea populației
urbane si „ruralizarea” modului de viață orășenesc.
Existența discontinuităților între procesele demografice, ce țin de tranziția demografică, sunt
caracteristice nu numai în profil teritorial, dar și între mediul urban și cel rural. Este bine cunoscut faptul
că transformările social-culturale și economice încep mai devreme în mediul urban, apoi aceste
transformări, treptat, se manifestă și în mediul rural. Mediul rural reprezintă acel spațiu în care
tradițiile și obiceiurile se mențin, în timp, pe o durată mai mare, decât în mediul urban. Astfel,
transformările ce țin de tranziția demografică se vor desfășura ceva mai repede în mediul urban
decât în cel rural.
Procesul de urbanizare, care a avut loc pe parcursul sec. al XX-lea, a făcut ca populația urbană sa
crească considerabil.
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Din analiza numărului populației regiunii de studiu pe medii: urban și rural, între anii 19701989, 1989 și 2014 indentificăm careva caracteristici specifice pentru fiecare perioadă. Între anii
1970-1989, se înregistrează, per mediu urban, o creștere constantă (+61% sau cu 149 mii
locuitori), care se datorează, preponderent orașelor mari precum Bălți, Rîbnița, Edineț. Aceasta
creștere este datorată potențialului industrial ridicat al acestor orașe. Observăm cum în 20 de ani numărul
populației practic sa dublat pentru municipiul Bălți, acesta ne fiind unicul exemplu de acest gen, această
caracteristică de crestere a numărului populației este caracteristică raioanelor nordice. Încadrarea
populației în câmpul muncii la diverse uzine a servit drept promotor al migrării populației de la
sat la oraș. Creșterea ofertelor pentru locurile de muncă din orașe a contribuit la atragerea, îndeosebi, a
populației tinere și fertile din localitătile rurale în cele urbane. O dinamică per medii a populației din
regiunea de studiu mai mare este observată în urbe. Aceasta observăm dacă analizăm tot în aceasta
perioadă efectivul populației rurale care sa diminuat nesemnificativ dar de menționat ca a fost o tendință
negativă de la 768 mii la 702,7 mii (sau cu o scădere de 8,5 %). Între anii 1989 și 2014 odată cu
transformările politice și tranziția economică, caracterul indicilor evoluției populației urbane și rurale
se schimbă. Zonele urbane au cunoscut o descreștere ( -41.3% sau cu 144,3 mii), per total, dar nu
este cazul să abordăm dezurbanizarea ca fenomen profund. Pentru mediul rural depopularea constituie
(- 18% sau 121,7 mii) aceasta sa manifestat ca rezultat al reorganizării unităților administrativteritoriale.
Multe din localitățile rurale au fost alipite ori separate ceea ce a creat dicrepanță în echilibrul
distribuirii uniforme în spațiu a populației. Așadar, migrarea populației din mediul rural către cel urban,
contribuie la modificarea structurii pe vârstă a populației din mediul rural, fapt care a condus la
micșorarea natalității. Această migrație a populației rurale spre localitățile urbane, se exprimă prin ceea
că locatățile urbane erau mai atractive prin prezența locurilor de muncă, nivelul serviciilor, nivelul
salariilor. În același timp, în sistemul habitatului urban, s-a efectuat un număr mare de transformări
administrative ale localităților rurale în localități urbane. Astfel, în această perioadă, mai multe localități
rurale mari au căpătat statut de urbe (localitate de tip orășenesc)[4]. Multe orașe create se dezvoltau în
cea mai mare parte, în baza noilor gospodării agricole, industriale sau instituții științificele producție. O
altă cauză a concentrării populației în anumite zone urbane o constituie amplasarea acestor orașe în
apropierea sau de-a lungul magistralelor feroviare și autostrăzilor.
Concluzii:
În intervalul anilor 1970-1989 numărul populației regiunii de studiu înregistrează, per total, o
creștere constantă (+7% sau cu 97,1 mii locuitori), care se datorează, preponderent sporului semnificativ
(+56%) a populației municipiului Bălți. De asemenea, dinamica pozitivă se înregistrează în
majoritatea raioanelor nordice.
Între anii 1989-2014, efectivul total al populației regiunii de studiu a suferit schimbări
semnificative, înregistrează o dinamică negativă, care s-a redus de 1,4 ori, de la 1238 în 1989 mii
locutori până la 924 mii locuitori în 2014.
Tot în intervalul acestor perioade, per medii urban și rural sa manifestat o dinamică pozitivă pină
în 1989, după o ușoară descreștere s-a menținut pîna în 2014.
Începind cu 1990 începe un proces de dezurbanizare, gradul de depopulare a localităților
urbane este foarte diferit. Mai puțin au avut de suferit în urma tranziției economice si demografice
orașele mari, pe când multe localități urbane mijlocii și mici au pierdut, în această perioadă, 30 – 40 %
din efectivul populației.Tendința populației rurale spre urbe seva menține în perspectivă dar se va
atenua.
Efectul negativ direct se manifesta asupra turismului prin tendința de depopulare a zonelor
urbane care asigura în mare parte suportul dezvoltării economice. Lipsa de persoane calificate sa
asigure suplinirea personalului in hotele, restaurante, precum și în firme cu activități complementare
este cauza depopulării urbelor [3].
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Ca urmare a industrializării repartiția populației în cadrul regiunii de studiu este neuniformă.
Repartiția populației după mediul de trai este foarte dinamică și este influențată atât de factorii
economici, cât și de cei sociali, politici și chiar religios.
Chiar daca exista anumite criterii de definire a localităților urbane de cele rurale, cum ar fi numărul
populației, ocupația populației economic activă, prezența întreprinderilor industriale și altor
instituții lipsesc anumite criterii de delimitare a așezărilor urbane de cele rurale [4].
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Abstract: The article presents the evolution of the road network during the twentieth century in the Republic of
Moldova. The development and evolution of the road network on the current territory of the Republic of Moldova was
determined by the needs and techniques used in different historical periods, the imperatives dictated by the natural
environment, technical performance in the field of transport and state policy in the field of transport. After the end of the
Second World War, a stage of accentuated modernization of the communication routes followed. In the case of the road
network, a complex program was developed that aimed at both the modernization of roads and route changes, the widening
of certain road sections with heavy traffic, the construction of bridges, etc. As a result of these modernizations, the negative
impact of the road infrastructure on the geographical landscape has increased.
Key words : road network, Republic of Moldova.

Introducere
Dezvoltarea și evoluția rețelei rutiere pe teritoriul actual al Republicii Moldova a fost determinată
de necesitățile și tehnicile utilizate în diferite perioade istorice, imperativele dictate de mediul natural,
performanțele tehnice din domeniul transportului și politica urmărită de stat în domeniul transportului.
Principalii factori ai evoluției rețelei rutiere din Republica Moldova de-a lungul timpului pot fi
considerați: mediul natural, schimburile comerciale, conjunctura economică, influența Marilor Puteri,
creșterea populației și a nivelului de trai, inovațiile tehnologice, situația politică, acordurile
internaționale, patrimoniul cultural.
Rezultate și discuții
La începutul secolului al XX-lea, pentru transportarea mărfurilor continua să fie utilizat pe larg
transportul de tracțiune, care în gubernia Basarabia avea o largă răspândire. Drumurile de șosea erau
puține, iar pentru traficul de mărfuri erau folosite drumurile bătătorite. Lungimea drumurilor bătătorite
era de 4649 de verste în anul 1912. Lungimea totală a șoselelor constituia 387 de verste în anul 1917.
Cu toate acestea, Basarabia nu avea cea mai proastă situație din Imperiu cu privire la acest aspect.
Șosele și drumuri de acces erau prezente predominant în județele Chișinău, Orhei și Hotin.
Printre cele mai importante putem menționa șoselele Criuleni – Chișinău – Hâncești – Leușeni (137
verste); Orhei – Grătiești (28 de verste); Clișnoveț – Hotin (20 de verste); Lipcani – Novoselița (40 de
verste) [1, p. 307].
În celelalte județe, drumurile de șosea lipseau, erau prezente doar mici sectoare de șosea pe
drumurile bătătorite, în județul Bender – 7 verste, județul Bălți – 13 verste, județul Soroca – 16 verste,
județul Akkerman – 17 verste și județul Ismail – 24. Însă din cauza lungimii mici, aceste drumuri nu
aveau rol important în traficul de mărfuri. Dintre acestea menționăm: Ismail spre Bolgrad (9 verste),
Reni – vama de la gura Prutului (6 verste), Valul lui Traian – Bolgrad (4 verste), Hotin – Otaci (4 verste)
și altele.
În anul 1910, în gubernie se numărau 98 de poduri de piatră cu o lungime totală de 2 verste și
241 de poduri de lemn și din piatră-lemn cu o lungime totală de 2,5 verste. În anul 1917 a fost construit
podul de la Dubăsari peste Nistru cu o lungime de 251 metri, iar împreună cu estacada – peste 550 de
metri. Pe râul Prut au fost construite poduri în regiunea Reni, Vadul-lui-Isac, Albinița, Cahul, Văleni,
Sculeni, Leova, Nemțeni, Stalinești, Sărata-Răzeși ș.a.
Economia Basarabiei și multe aspecte ale vieții sociale a populației depindeau, în mare parte, de
starea transporturilor. Pentru realizarea produselor agricole și industriale era nevoie de o rețea cât mai

deasă de căi de comunicație de toate tipurile. În privința aceasta, Basarabia la 1918 rămânea cu mult în
urmă față de alte provincii românești. În primii ani după Marea Unire, în revista Basarabia Economică,
Basarabia este descrisă ca fiind una dintre noile provincii românești, care este cea mai lipsită de căi de
comunicație, dar și despre cât de importante sunt căile de comunicație de tranzit pentru acest teritoriu
[2, p. 27]. În acest sens, sunt prezentate și date statistice: în anul 1911 întinderea drumurilor simple și a
șoselelor în Basarabia era de 4999,2 verste (o verstă constituind 1080 metri), dintre acestea șoselele
aveau o întindere de doar 350,2 verste, iar drumurile ordinare – 4649. În ceea ce privește lungimea
drumurilor căruțabile, Basarabia ocupa locul 29 dintre guberniile Imperiului Rus, iar în ceea ce privește
șoselele – locul 33 [2, p. 27].
Raportul rețelei de drumuri la suprafața și numărul populației Basarabiei se prezenta astfel:
pentru suprafața de 1000 verste pătrate reveneau numai 8,5 verste de șosea și 113,4 verste de drumuri
ordinare. În total, pentru tot felul de drumuri, la 1000 de verste pătrate reveneau 121,9 drumuri
căruțabile. La 100 de mii de locuitori reveneau 14 verste de drum de șosea și 186 verste de drum ordinar,
în total 200 verste, ceea ce era foarte puțin în comparație cu alte gubernii ale Imperiului Rus [2, p. 27].
Drumurile ordinare, în anotimpul de toamnă și primăvară, deveneau impracticabile, mai cu
seamă pentru transportul cu greutăți, și în special al materiilor prime agricole sau industriale. În
consecință, transportul materiilor prime era cu mult mai costisitor decât prin alte părți.
Rețeaua de șosele era extrem de redusă, dar și aceasta ca urmare a războiului mondial se găsea
într-o stare deplorabilă. În primii ani după Unire era necesară o activitate încordată de refacere și de
construcție a drumurilor [3, p. 121].
În Basarabia, la 1918 exista o rețea de șosele cu lungimea de circa 254 km. Cele mai însemnate
erau șoselele: Noua Suliță – Lipcani (46 km), Chișinău – Criuleni (40,6 km), Chișinău – Orhei (33,7
km). După calcule făcute atunci, la fiecare 100 km2 de suprafață reveneau circa 575 metri de șosea, ceea
ce era de o sută de ori mai puțin decât se cerea [4, p. 89].
Căile de comunicație existente în 1919: – județul Hotin (șoseaua Hotin spre Camenetz-Podolska;
drumuri ordinare Noua Suliță – Bălți – sud-estul Basarabiei – Nistru – Odessa. Din acest drum ordinar
se desprind două ramuri: una care merge de la localitatea Mamaliga spre Hotin; alta de la Lipcani spre
prin Briceni la Otaci); județul Soroca – drumuri ordinare Soroca – Bălți; Soroca – Moghilev (Ucraina);
Soroca – Iampol (Ucraina). Județul Orhei – multe drumuri ordinare, însă cel principal este cel care vine
de la Hotin spre Odessa; Orhei – Chișinău; Orhei – Soroca; județul Chișinău – drum ordinar principal
cel ce vine de la Hotin – Chișinău – Tighina; drumuri secundare: Chișinău – Dubăsari; Chișinău –
Bolgrad; Chișinău – Cetatea Albă.
Astfel, drumul principal de exploatare al Basarabiei era cel care venea de la Hotin, trecea și prin
județul Tighina, iar apoi către Odessa. Totodată, acesta este și drumul principal pentru județul Bălți.
În județele Cetatea Albă, Cahul, Ismail sunt aproape exclusiv numai drumuri ordinare, care nu
reprezintă decât artere de comunicație de al doilea ordin: Cetatea Albă la Tighina, la Sărata, la Comrat
și Tatar-Bunar; de la Ismail la Bolgrad; de la Cetatea Albă prin Tatar-Bunar la Chilia Nouă și Vâlcov;
de la Leova la Reni; de la Leova la Comrat; de la Cahul și Reni la Bolgrad și la Galați, Bârlad [2, p. 29].
Îndată după stabilirea administrației românești în Basarabia, a fost reorganizat sistemul de
comunicații în baza legislației Statului Român. În iunie 1918, inspectorul general al Ministerului
Lucrărilor Publice, Nicolae Cerchez, a studiat starea drumurilor în regiune și a înaintat un program de
construcție a șoselelor și drumurilor [5, p. 69].
Ministrul Basarabiei, Daniil Ciugureanu, la 30 decembrie 1918 a emis deciziunea nr. 2, prin care
se legiferau activitățile de transport. Toate „transporturile de la o comună la alta sau de la un județ la
altul nu pot fi împiedicate de nimeni” [6, p. 12]. Treptat, în Basarabia a fost introdusă Legea drumurilor
din România, care determina și reglementa condițiile de bază ale funcționării sistemului de comunicații
[7, p. 3-7].
După 1918, în întreaga țară șoselele se împărțeau în două categorii: 1) naționale, aflate sub
întreținerea statului și 2) județene, a căror întreținere revenea pe seama administrației din județe.
În 1920 au fost determinate următoarele direcții de șosele care trebuiau construite:
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1) șosele transversale Tighina – Chișinău – Călărași – Ungheni – Iași (165 km);
2) o șosea mediană Hotin – Briceni – Bălți – Valea Cogâlnicului – Bolgrad – Ismail (500 km);
3) Chișinău – Hâncești – Leușeni – Huși (85 km);
4) Cetatea-Albă – Tatar-Bunar – Bolgrad – Reni – Galați (225 km).
Au fost propuse suplimentar câteva proiecte, care prevedeau construcția de noi drumuri și șosele.
O rețea de șosele urma să completeze șoselele naționale și să lege între ele capitalele de județe, precum
și pe acestea cu centrele mai populate și importante din punct de vedere economic. În total, în Basarabia
s-a preconizat construcția a 2200 km de drumuri și șosele. După părerea specialiștilor de atunci,
mijloacele existente permiteau realizarea acestui program în 12 ani [4, p. 90].
Până la Unire, Basarabia avea un total de 150 km de șosea pietruită și 263 km de șosea împietrită.
În anul 1935, Basarabia avea 750 km de șosea națională neasfaltată și circa 200 km șosea județeană [8,
p. 14]. În anul 1921, lungimea aproximativă de șosele pietrute în Basarabia constituia aproximativ 300
km [9, p. 11].
Constituirea unei rețele de drumuri adecvate era o necesitate vitală pentru integrarea economică,
culturală a Basarabiei cu România. Totodată, formarea unei rețele de drumuri era importantă și pentru
dezvoltarea comerțului și menținerea legăturilor comerciale cu alte state, în special statele din vest. În
condițiile reîntregirii cu România, hotarele de est au devenit închise pentru comerț. Astfel, întregul
comerț al Basarabiei se îndreaptă spre două puncte principale: în ceea ce privește exportul – în sud –
spre Galați; iar la nord – spre Noua Suliță – Cernăuți – Nepolocăuți. În ceea ce privește legăturile interne:
Iași – Ungheni – Chișinău – Tighina.
Instituțiile de resort își dădeau bine seama de necesitatea unor transformări radicale în domeniul
construcției de șosele, de urgența unor măsuri pentru schimbarea situației existente. Realizarea lor urma
să contribuie la sporirea potențialului economic și la ameliorarea situației păturilor largi ale populației
din Basarabia. Însă analiza lucrărilor de construcție în acest domeniu, care au fost înfăptuite în primii
zece ani după Unire, demonstrează incapacitatea statului și, cu atât mai mult, a administrației județene
de a realiza măsurile prevăzute, pasivitatea și lipsa de interes de a cheltui mijloace în acest important
domeniu al vieții social-economice. Desigur, de vină erau și alți factori, precum tensionarea relațiilor cu
statul sovietic.
În anii 1919-1922 s-a construit doar o singură șosea care lega orașul Hâncești cu localitățile de
la Prut, iar construcția celorlalte mereu era amânată. În 1920, la insistența Comandamentului Militar al
Basarabiei, s-a început construcția șoselei Chișinău – Băcioi – Gara Zloți, însă după primii 14 km de
șosea construită lucrările au încetat.
Abia în anul 1925 problema construcției șoselelor în Basarabia a fost pusă din nou în discuție,
programul întocmit în 1919 fiind completat cu șosele de interes militar, iar pentru construcția lor au fost
acordate credite de 150 de milioane de lei. Drept rezultat, s-au executat 150 km de terasamente cu șosele
cu munca militarilor și a populației locale, fiind date în exploatare însă numai 25 km de șosele. În
următorii ani, în multe județe construcția de șosele s-a suspendat, iar în altele progresul realizat a fost
neînsemnat. Administrația județeană nu dorea să cheltuie mijloace pentru construcția de șosele.
În perioada 1921-1931 au fost date în exploatare drumurile Chișinău – Hâncești – Prut (1921),
Bălți – Cubolta (1922), Gara Bucovăț – Dolna, Orhei – Sărăteni – Bălți (1925), Bujor – Șișcani (1926),
Chișinău – Strășeni, Lăpușna – Cărpineni (1930), reconstruite șoselele Chișinău – Orhei (1931), Soroca
– Soloneț – Rogojeni – Orhei (1931). La 20 noiembrie 1921 a fost dată în folosință prima șosea de
legătură strategică cu Basarabia, pe linia Huși – Prut – Leușeni – Lăpușna – Hâncești – Fundul Galbenei
– Chișinău.
Prin legea drumurilor din 1929 s-a prevăzut construcția șoselelor naționale în Basarabia pe o
distanță de 2208 km, din care până în anul 1935 s-au construit doar 750 km [10, p. 14].
În anul 1932 s-a elaborat ierarhia drumurilor ţării, fiind determinate trei categorii de drumuri:
drumuri naţionale, drumuri judeţene şi drumuri comunale.
În anii 1933-1938 s-au desfășurat lucrări de construcție a șoselelor Bardar – Văsieni – Ciuciuleni
– Chișinău – Huși și Lăpușna – Cărpineni, Gara Bucovăț – Dolna – Nisporeni.
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În 1933, în județul Cetatea Albă au fost realizate lucrări de construcție a podurilor în 13 comune,
inclusiv podurile de pe șoseaua Tatar-Bubar – Acmahghit, din comunele Sagani, Păuleni, Tudora, Caira,
Răileanca, Palanca, Tuzla, Culevcea, Tarutino – Crasna, Dumitrești, Volintiri ș.a.
Tot în anii ʼ30 s-au construit șosele care legau orașele Hotin și Cernăuți prin șoseaua Otaci –
Grozinți – Colincăuți, Soroca cu Florești, Cahul cu gara Foltești și Bolgrad cu gara Traian Val. Rețeaua
de șosele, mai exact porțiuni de șosea și drumuri pietruite, lega porturile Reni, Chilia și localitățile din
jur. În această regiune, construcția de șosele era prioritară pentru a stabili o bună legătură cu stațiunile
maritime de pe litoralul Mării Negre.
Conform datelor statistice din 1918-1940, în Basarabia funcționau 46 șosele județene cu o
lungime de 1928 km. Către 1938 au fost construite peste 175 km de șosele județene. Printre acestea au
fost șoselele Peribicăuți – Ciscăuți (24 km), Năbădăuți – Noua Suliță (27 km), Briceni – Vășcăuți (15
km), Bădărău – Glodeni – Pârlița – Bălți (22 km), Rezina – Cișcăuți – Orhei (27 km), Tarutino – Crasna
– Sărata (12 km), Bairamcea – Budachi – Cetatea Albă (10 km) ș.a. În anii 1931-1932 s-au efectuat
lucrări de construcție a șoselelor Vâlcov – Jibrieni, Cahul – Bolgrad, Cahul – Leova, Cahul – Fălești,
Leova – Cazangic, Baimaclia – Congaz, Taraclia – Aluatu, Cahul – Vadul-lui-Isac, Alexandru cel Bun
– Musait, Leova – Iargara, Leova – Baimaclia – Moscovei ș.a.
Spre sfârșitul anilor ʼ30, în Basarabia existau încă multe șosele în construcție și multe centre
administrative și economice fără drumuri, deci fără legături cu restul țării [10, p. 6]. De exemplu,
reședința de județ Cahul continua să aibă drumuri naturale, care deveneau impracticabile câte 6-7 luni
pe an, chiar dacă de câțiva ani era în construcție șoseaua Cahul – Bolgrad cu lungimea de 40 km.
În 1934 s-a început construcția șoselei Cahul – Oancea – Foltești, dar în timp de doi ani nu s-a
făcut drum de piatră decât pe distanța de 4 km. În acest sens, poate fi adus drept exemplu și construcția
șoselei Tighina – Chițcani.
În anul 1937, Ministerul de Comunicații a accentuat necesitatea finalizării construcției șoselelor
între Chișinău – Tighina; Chișinău – Călărași – Iași; Soroca – Bălți – Orhei; Hotin – Briceni – Râșcani
– Bălți; Bolgrad – Cahul; Reni – Galați ș.a. Construcția de drumuri în Basarabia a fost stopată nu numai
din cauza lipsei de fonduri, dar și din cauza lipsei materialelor de construcție și a forței de muncă
calificate. Fuseseră înregistrate cazuri când șosele construite din piatra locală deveneau impracticabile
peste un an de zile [11, p. 6].
În programul de șosele nou întocmit în anul 1936 și pentru care s-a contractat și un împrumut,
în Basarabia s-a specificat construcția unei serii de șosele cu întinderea generală de 209 km din câte sau prevăzut în legea drumurilor din 1929.
Tabelul 1. Program minimum de construcții întocmit de Federația Camerelor basarabene [8, p.14]
Distanța, km
Construite, km
Restanțe, km
Cetatea Albă – Volontiri – Căușani
97
35
62
Chișinău – Tighina
56
23
33
Cetatea Albă – Bairamcea – Sărata – Tătărești
72
14
58
Călărași – Bănești
38
38
Bucovăț – Nisporeni
26
26
Brănești – Zahaicani – Râșcani – Bălți
70
15
55
Bălți – Cubolta
14
14
Soroca – Chetroasa până la C.F.R.
43
8
35
Hotin – Dăncăuți – Mămăliga
29
29
Total
445
95
350

În ceea ce privește construcția drumurilor județene, a căror întindere normală ar trebui să fie de
6000 km, constatăm că până în anul 1935 s-au construit doar 200 km. Federația camerelor basarabene
insista, deocamdată, pentru construcția de șosele județene pe o întindere de numai 580 km și, cum
județele nu dispuneau de fonduri, era necesar ca șoselele județene de o importanță mai mare să fie trecute
în categoria șoselelor naționale și construite pe contul statului. Printre aceste șosele menționăm: Tighina
– Copanca – Chițcani – Talmaza (necesară pentru valorificarea fructelor); Cetatea Albă – Șabolat –
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Budachi – Tuzla (necesară pentru stațiunile balneare) și Cetatea Albă – Șaba – Bugaz (necesară pentru
morile portului Bugaz).
Chestiunea drumurilor era considerată una din cele mai mari probleme economice ale provinciei.
Insuficiența drumurilor putea fi constatată printr-o analiză a hărții Basarabiei: în anul 1938 – 750 km de
șosele naționale și cca 200 km de șosele județene [12, p. 3]. Drumurile naturale nu puteau fi utilizate
de vehicule cu tracțiune mecanică și nu prezentau siguranța unei comunicații comerciale permanente.
Starea drumurilor, cu toate lucrările întreprinse în perioada 1920-1940, se situa la un nivel
necorespunzător, ceea ce nu permitea desfășurarea normală a traficului rutier. Nu a fost executat întregul
program de construcții de șosele în Basarabia [12, p. 31].
În perioada postbelică a fost depus un efort enorm, pe parcursul perioadei socialiste, de
remodelare a reţelei de căi de comunicaţii la nivel naţional, inclusiv printr-o ierarhizare ceva mai
riguroasă a traseelor, conformă necesităţilor de dezvoltare impuse de principiile care au stat la baza
sistemului economic-social implimentat după 1945 în Republica Moldova. Principala magistrală de
șosea a republicii trece prin Briceni – Bălți – Orhei – Chișinău – Bender – Tiraspol. Ea avea acoperământ
de piatră, iar pe alocuri era asfaltată. Printre alte șosele importante: Bălți – Soroca; Chișinău – Dubăsari;
Chișinău – Hâncești; Râbnița – Rezina – Orhei; Tiraspol – Dubăsari – Râbnița; Cahul – Vulcănești. Însă
multe raioane nu aveau încă ieșire la șosele și utilizau drumurile nepietruite, care toamna și iarna
deveneau impracticabile. Drept exemplu poate servi drumul Chișinău – Cahul [13, p. 174].
Clasificarea drumurilor rutiere, în URSS, era realizată în funcție de importanța administrativeconomică și de clasa tehnică:
1. Clasa I-a – automagistrale de importanță unională, stabilite prin hotărâri speciale ale
Sovietului Miniștrilor URSS;
2. Clasa a II-a – drumuri de importanță republicană, stabilite prin hotărâri ale conducerii
republicilor unionale; construcția și întreținerea acestora era realizată pe contul bugetului republican.
Din această categorie făceau parte drumurile care uneau centre administrative mari, regiuni, republici
autonome între ele și capitală, dar și drumuri care uneau stațiuni de odihnă, sanatorii și case curative de
importanță unională și republicană cu cele mai apropiate stații de cale ferată;
3. Clasa a III-a – drumuri locale, care erau întreținute de direcțiile de drumuri ale regiunilor din
cadrul republicilor unionale. Drumurile locale puteau fi: a) regionale; b) raionale; c) rurale; d) cu
destinație specială. Ultimele se aflau în gestiunea întreprinderilor sau organizațiilor ministeriale.
După sfârşitul celui de al II-lea război mondial a urmat o etapă de modernizare accentuată a
căilor de comunicaţie. În cazul reţelei rutiere s-a derulat un program complex ce urmărea atât
modernizarea drumurilor (îmbrăcăminţi moderne, fundaţii ş.a.), cât şi modificări de trasee, lărgirea
anumitelor sectoare de drum cu trafic intens şi construcţia unor autostrăzi, poduri, lucrări de artă ş.a. În
urma programului de modernizare şi sistematizare a reţelei rutiere s-a ajuns la o morfologie specifică,
caracterizată prin mai multe proprietăţi, precum inelaritatea, paralelismul cu căile ferate, existenţa
legăturilor între inelul interior şi cel exterior, radialitatea.
Creșterea economică, însoțită de sporirea volumului de producție industrială și agricolă,
consumul de resurse naturale și energetice, intensificarea procesului de urbanizare au determinat
dezvoltarea tuturor tipurilor de transport, reconstrucția și extinderea drumurilor magistrale, construcția
unor noi trasee. Construcția noilor trasee de drumuri era realizată conform unor planuri de proiectare,
cu aplicarea tehnicilor și instrumentelor de construcție a drumurilor, care permiteau amenajarea
aliniamentelor mai puțin accidentate. În același timp, aceste intervenții au avut un impact direct asupra
reliefului, prin generarea unor noi forme de relief antropic, cum ar fi excavaţiile, umpluturi cu materiale,
promontorii, diguri. În acest sens, drept exemplu poate servi sectoare de drum expres M5 Tiraspol –
Chișinău – Bălți – Criva; construcția de debleuri în localitățile Bravicea, Glinjeni, Chișcăreni; rambleu
în Chișcăreni; debleu și rambleu la intersecția localităților Fălești și Reuțel.
În era socialistă s-a investit foarte mult în infrastructură, iar în rezultat calitatea reţelei rutiere sa îmbunătăţit substanţial. Aproape fiecare aşezare a fost conectată la reţeaua drumurilor publice,
majoritatea comunelor putând fi accesate pe drumuri modernizate. Tot în această etapă s-a început şi
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construcţia autostrăzilor, însă lungimea tronsoanelor realizate a fost mult prea mică pentru suprafaţa
teritoriului ţării. Totodată, a fost construit podul rutier de la Albița peste Prut, care a făcut posibilă
reluarea traficului rutier normal între România și Uniunea Sovietică [14, p. 66].
În perioada 1940-1990 lungimea drumurilor cu îmbrăcăminte rigidă a sporit de aproape 9 ori
(tabelul 2.). Dacă în perioadele anterioare aerul atmosferic era poluat dominant de sursele fixe de
poluare, atunci odată cu sporirea lungimii căilor de comunicație și a gradului de automobilizare crește
ponderea surselor mobile în poluarea aerului atmosferic, aceasta constituind 60,3 % din totalul de emisii
poluante în aerul atmosferic la începutul anilor ʼ80 ai secolului al XX-lea [15].
Tabelul 2. Lungimea căilor de comunicație în perioada 1940 - prezent, drumuri publice, mii km
Toate drumurile cu îmbrăcăminte
Din ele îmbunătățite (cu acoperire de
rigidă
ciment-beton asfaltic și șosele negre)
1940
1,1
...
1960
3,5
1,0
1965
5,4
1,9
1970
7,1
2,5
1975
8,3
3,3
1980
9,0
4,2
1985
9,3
5,0
1990
9,7
1995
8,9
2000
8,8
2005
8,9
2010
8,8
2015
8,9
2020
9,0
Sursa: [16, p.173] statistica.gov. md

În această perioadă tot mai mult este analizat impactul negativ al transportului asupra
mediului/peisajului geografic, în special prin: poluarea sonoră, emisii de substanțe poluante în mediu,
accidente rutiere, utilizarea terenului pentru infrastructura de transport și impactul drumurilor (căilor de
comunicație liniare) asupra funcționării, dezvoltării și evoluției proceselor naturale (scurgerile râurilor,
procese erozionale și de alunecări de teren) [17, p. 291-293]. În relația „economic – ecologic”, urmare
a impactului transportului asupra mediului, dominant era aspectul „economic”, exprimat prin necesitatea
economică de realizare a unui anumit volum de servicii de transport, iar impactul transportului rutier
asupra peisajului geografic nu era luat în considerație.
Din anul 1989 a început o nouă etapă în politica de transport, caracterizată, în primul rând, de
încercările de îmbunătăţire a calităţii drumurilor existente, modernizarea drumurilor de rangul I, prin
care reţeaua rutieră naţională se conectează la cea internaţională şi începerea construcţiei unor noi
tronsoane de drumuri. În perioada de tranziţie, din cauza crizei îndelungate a economiei naţionale, nu sau realizat progrese însemnate. Insuficienţa fondurilor destinate întreţinerii drumurilor a condus la
situaţia în care drumurile de rang inferior au devenit amortizate, cu gropi şi denivelări. La începutul
anilor 2000, lungimea drumurilor publice cu îmbrăcăminte rigidă era situată la nivelul anului 1980
(tabelul 2.).
Suprafaţa drumurilor a crescut de la 39,1 mii ha în anul 1965 până la 60,3 mii ha în anul 1989,
ajungând la 87,7 mii ha (2,6%) în anul 2008. Peste 98% din drumuri se află în proprietate publică,
inclusiv 56,2% se atribuie la fondul de rezervă [18, p. 6-7]. Creşterea lungimii drumurilor era o condiţie
obligatorie în procesul de industrializare şi dezvoltare economică, determinate de intensificarea
traficului pe acest teritoriu. În Regiunea Centrală şi cea de Sud, frecvenţa drumurilor era de 2 ori mai
mare decât media pe republică [19, p. 6-7].
La sfârșitul anului 2009, densitatea căilor de comunicații pe 1000 km2 constituia 306,5 km de
drumuri publice, inclusiv 289 km cu îmbrăcăminte rutieră rigidă [20, p. 354]. În anul 1992, 70 % din
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rețeaua rutieră a republicii erau evaluate ca bune sau satisfăcătoare. Studiul detaliat al drumurilor,
realizat la finele anului 2006, a estimat însă că doar 7 % din rețeaua rutieră se află în stare bună sau
satisfăcătoare, iar 93 % – în stare rea sau extrem de rea. Circa 8450 km de drumuri aveau durata de
exploatare expirată, dintre ele 2900 km – drumuri naționale și 5510 km – drumuri locale.
În asemenea condiții, este importantă ralierea la proiecte europene privind dezvoltarea
transportului în cadrul rețelei paneuropene. Teritoriul republicii este traversat de culoarul paneuropean
IX, care prevede și drumuri auto care includ frontiera cu Ucraina – Dubăsari –Chișinău – Leușeni –
frontiera cu România. Ele cuprind drumurile naționale M1 (Leușeni –Chișinău) și M21 (Chișinău –
Dubăsari – frontiera cu Ucraina).
În anul 2014, reţeaua de drumuri publice din Republica Moldova constituia 10.544 km, inclusiv:
drumuri naţionale – 3.677 km, locale – 6.867 km. La momentul actual, Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor gestionează 9.344 km de drumuri, dintre care 3.336 km de drumuri naţionale
şi 6.008 km de drumuri locale. Celelalte drumuri cu lungimea de 1.200 km sunt gestionate de
administraţia publică locală din partea stângă a râului Nistru. Conform ultimilor date, 92,5% din
drumurile naţionale şi 46,1% din cele locale sunt cu îmbrăcăminte rutieră permanentă şi
semipermanentă (beton asfaltic, beton de ciment, mixturi bituminoase executate în situ). Ponderea
acestora constituie 62,7% din întreaga reţea de 9.344 km [21].
Tabelul 3. Lungimea drumurilor, la sfârșitul anului, pe categorii de drumuri, pe tipul de îmbrăcăminte,
2000-2017 pe categorii de drumuri și tipuri de îmbrăcăminte

Drumuri
publice

Drumuri
nationale

Drumuri
locale

Total
.. cu
imbracaminte
rigida
Total
.. cu
imbracaminte
rigida
Total
.. cu
imbracaminte
rigida

2000
9378

2005
9467

2010
9344

2015
9373

2017
9378

8780
2812

8883
3329

8811
3336

8879
3339

9042
5815

2810
6566

3324
6138

3336
6008

3339
6034

5765
3563

5970
5559
5475
Sursa: statistica.gov.md

5539

3277

Coordonator și promotor al politicilor în domeniul infrastructurii drumurilor la nivel național
este Direcția Infrastructura de transport, subdiviziune din cadrul Ministerului Economiei și
Infrastructurii care are misiunea de a contribui la dezvoltarea rețelei de drumuri publice naționale din
țară prin elaborarea și promovarea politicilor în domeniul infrastructurii drumurilor, precum și acordarea
suportului autorităților publice centrale și locale pe chestiunile ce au tangență cu domeniul infrastructurii
drumurilor, întreținere și siguranță rutieră. Pentru a îmbunătăți starea rețelei de drumuri, Guvernul a
elaborat o serie de legi și acte normative:
– Legea drumurilor (Legea nr. 509 din 22.06.1995) – [22].
– Legea nr. 131 /2007 privind siguranța traficului rutier – [23].
– Concepția formării și dezvoltării rețelei naționale a coridoarelor internaționale de transport
(Hotărârea Guvernului nr. 365 din 28.03.2002) – [24].
– Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 (Hotărârea Guvernului nr. 85
din 01.02.2008) – [25].
– Programul de dezvoltare strategică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii drumurilor
2012-2014 () – [26].
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Integrarea Republicii Moldova în sistemul european al transportului și al infrastructurii rutiere
presupune nu numai aderarea la acorduri și convenții internaționale în domeniu, ci și crearea bazei de
drept în ramura transportului, completarea acesteia conform cerințelor Uniunii Europene. Dezvoltarea
Rețelei de Transport Transeuropean (RTTE) reprezintă o inițiativă europeană de o importanță majoră
pentru dezvoltarea Europei și a regiunilor transfrontaliere.
Printre punctele slabe cu privire la dezvoltarea rețelei de transport rutier pot fi menționate:
capacităţile de management (financiare, tehnico-utilitare) al sistemului de întreţinere a drumurilor
subdezvoltate din cauza numărului mare de companii de întreţinere a drumurilor; sistemul de planificare
a lucrărilor de reparaţie a drumurilor locale este centralizat şi ineficient; lipsa unei Metodologii
transparente de identificare şi prioretizare a proiectelor de infrastructură rutieră; reţeaua rutieră din
Republica Moldova are o conectivitate slabă cu reţelele internaţionale.
Corelația dintre infrastructura de transport rutier și a riscurilor de impact negativ asupra
peisajului geografic nu este imposibilă de schimbat. Problema nu poate fi însă rezolvată printr-o singură
măsură sau politică, ci este necesară o abordare complexă pentru a reduce efectele negative ale tipurilor
de impact.
Concluzii
Apreciind, la modul general, dezvoltarea rețelei rutiere din Basarabia perioadei interbelice,
constatăm ameliorări sensibile comparativ cu perioada de până la 1918. Cu toate acestea, situația nu a
putut fi modificată esențial, majoritatea drumurilor rămânând în aceeași stare în care s-au aflat până
atunci, iar în perioadele ploioase ale anului circulația între diferite centre ale Basarabiei devenind chiar
imposibilă.
După sfârşitul celui de al II-lea război mondial a urmat o etapă de modernizare accentuată a căilor
de comunicaţie. În cazul reţelei rutiere, s-a derulat un program complex ce urmărea atât modernizarea
drumurilor, cât şi modificări de trasee, lărgirea anumitor sectoare de drum cu trafic intens, construcţia
unor poduri ş.a. În rezultatul acestor modernizări a sporit impactul negativ al infrastructurii rutiere
asupra peisajului geografic.
Analiza evoluţiei reţelei de căi rutiere din Republica Moldova pe parcursul a mai bine de două
secole reflectă gradul relativ redus de coerenţă, relativ concordat cu oferta naturală și, paradoxal, tot mai
dependent de o logică centralistă (Chișinău, Bălți, Cahul), pe măsură ce ne apropiem de prezent.
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Abstract: this paper highlights the importance of geographical disciplines in the analysis of spaces in military,
political and geopolitical terms. Most conclusive examples of mandatory knowledge of physical - geographical natural
and social - human environment economically and politically are highlighted. This knowledge has an impact on the
outbreak of military conflicts, registering repercussions on political eography and geopolitics. It supported the idea that the
Military Geography is a prelude to the emergence and completion of the mentioned above sciences. There are considered
the most important criteria demonstrating dependent and interlinked connections in these sciences represented by
outstanding personalities of certain schools.
Keywords: military geography; geopolitics, military conflicts; geographical area; physical-geographical environment,
natural environment, social and human environment.

Pornind de la premisa paradigmei obiectului de studiu al geografiei generale, ca fiind învelișul
geografic, care de fapt reprezintă substratul de bază și componenta sistemică a Terrei în întregime,
putem afirma faptul, că ramificarea multidisciplinară a științei geografice, ca o realitate obiectivă, ce
supportă modificări calitative și cantitative în timp și spațiu până în prezent, afectează și spațiul
geografic, care necesită analizat și din punct de vedere a interesulu strategic militar. Cu referință la
apariția Geografiei Militare în cadrul Imperiului Țarist, e necesar de specificat interesul major al
cunoașterii disciplinei în cauză la nivelul structurilor ierarhice Imperiale militare de vârf a Statului
Major prin elaborarea de lucrări de profil cu tematică militară. Un exemplu elucvent servește lucrarea
elaborată de către ofițerul colonel al Cartierului General al armatei imperiale A.E.Snesarev cu titlul
« Geografia Militară a Rusiei”publicată în anull 1910 la Sant Petrburg.
Fenomenele naturale, social-economice, politice şi militare sunt analizate în prezenta lucrare
prin prisma spaţiului geografic, unde se desfăşoară sau se declanşează procesele în cauză.Sunt scoase
în prim plan importanța formelor de relief majore, analizate sub aspect geografic general, la fel și sub
aspect militar în particular. Astfel sistemul orografic montan este reflectat și sub aspect militar ca
obstacol în calea invadatorilor, la fel și ca hotar terestru natural bine valorificat, ca spațiu geografic
amenajat în cadrul unor puncte de reper militare.Rețeaua hidrografică este descrisă și sub aspect spațialgeografic general , la fel și sub aspect de interes strategic militar cu exemple de obstacol în calea
operațiunilor militare offensive sau defensive. Modificarea scurgerii albiei în condiții militare de
aprovizionare cu apă potabilă a celor mai importante așezări, la fel și asigurarea în calitate de rețea de
transport a celor mai importante fluxuri de mărfuri și muniții militare etc.
Un rol important în acest context îl are ştiinţa geografică, care propune obiectul său de studiu
pentru fiecare disciplină de specializare fie de ordin fizico-geografic, economico-geografic sau socalpolitic și militar Sub aspect retrospectiv de la apariție, până în prezent un loc aparte revine Geografiei
militare, care de fapt îşi propune obiectul de studiu cunoaşterea spaţiului geografic sub aspectul
dezvoltării potenţialului militar sau a conflictelor militare, în contextul cunoaşterii elementelor
geografice naturale sau antropice.
Orice aplicație practică de teren sau expediţie geografică, realizată de către reprezentanţii unor
state, mai cu seamă în contextul Marilor Descoperiri Geografice se realiza în scopuri strategice militare,
prin construcţii de fortăreţe protejate militar împotriva altor invadatori.Sistemele coloniale în sine,
reprezentau anumite spaţii geografice protejate militar de către metropole. De menționat importanța
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componentelor geografice militare de bază a cartografiei, topografiei, geodeziei și geologiei.Cea din
urmă își propune evidențierea aspectului strategic militar prin demonstrarea prezenței resurselor
naturale, fie de ordin energetic,(petrol, gaze, cărbune), fie prezența metalelor rare sau radioactive din
cadrul unui spațiu geografic, ce pot fi utilizate în scopuri militare.
Geografia conflictelor militare poate fi analizată sub aspect retrospectiv între anumite state sau
cualiții militare, având drept scop, controlul și utilizarea anumitor resurse naturale. Cel mai elucvent
exemplu poate servi teritoriul Alsacia-Lorena, disputat de către Franța și Germania.Astfel în urma
conflictului militar Franco-Prusac din 1870-71 teritoriul în cauză intră în componența Imperiului
German în baza tratatului de la Frankfurt. Franța la rândul său, preia controlul în noiembrie 1918,
conform tratatului de la Versailles. Acelaș ping-pong militar dintre statele respective se repetă în anul
1940 în defavoarea Franței și în anul 1945 în detrimentul Germaniei.Geografia conflictului militar
rezidă în prezența resurselor de minereu de fer în calitate de produs strategic important pentru economie
în general și pentru industria militară în particular.
Societăţile Geografice înfiinţate în cadrul statelor coloniale de fapt urmăreau secretizarea
materialelor deţinute despre anumite colonii la nivel de prezenţa sau lipsa anumitor resurse strategice
naturale reflectate în cadrul anumitor hărţi sau atlase. Spionajul în cadrul coloniilor purta un caracter
militar şi se pedepsea aspru. Expansiunea colonială a Imperiului Ţarist de la sfârşitul sec.XVIII
începutul sec XIX la nivelul Asiei Mijlocii , Caucazului şi Europei favorizează apariţia Geografiei
militare în cadrul căreia se conturează cercetări a noilor teritorii sub aspectul apariţiei topografiei și
cartografie militare. Un exemplu elucvent poate servi caracterizarea teritoriului Basarabiei de către
ofiţerul armatei imperiale Ţariste Piadîşev în anul 1821 prin întocmirea hărţii cu titlul ‘’Бессарабская
область ’’în lucrarea cu titlul « Atlasul Geografic a Imperiului Rus . » 3

Figura 1. Генеральная карта Бессарабской области с указанием почтовых и больших
проезжих дорог, станций и расстояний между ними в верстах

"Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого княжества
Финляндского S. P.1821"
3
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Prezenta lucrare scoate în evidenţă interesul strategic militar pentru spaţul geografic european
încadrat în componenţa Imperiului Ţarist. }n cazul Basarabiei se urm[rea interesul militar de ieșire spre
gurile Dunării.Atlasul cuprindea peste 60 de hărţi întocmite la nivel de topografie cartografică, fapt ce
denotă pregătirea cadrelor de ofiţeri ai armatei ruse în domeniul geografiei militare.Descrierea
teritoriului se realiza sub aspectul prezenţei peisajelor naturale modificate de activitatea umană. Se
utiliza metode tehnice cu proiecţii geometrice în vederea obţinerii planurilor topografice şi a hărţilor
generale la scări diferite.
De menţionat, că și în cadrul instituţiilor de învăţământ militar din România este acceptată
disciplina de Geografie militară, unde un rol important se acordă caracterizării elementelor fizico geografice şi economico-geografice prin prisma factorilor militari fie de ordin ofensivi sau
defensivi.4În perioada interbelică Geografia Militară în cadrul imperiului Sovietic nu se regăseşte ca
ştiinţă obligatorie pentru instituţiile de învăţământ cu profil militar, fapt care se răsfrânge negativ în
timpul conflictului militar cu Germania, care avea o pregătire minuţioasă în acest domeniu.
Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul Geografiei Militare de către şcoala Germană se amplifică şi de
către alte ştiinţe, fapt care denotă necesitatea stringentă de cunoaştere a spaţiilor geografice vitale în
conextul existenţei imperiilor coloniale. Această ţară se autoidentifică ca un subiect marginalizat la
nivel internaţional prin lipsa spaţiilor geografice vitale coloniale în comparaţie cu Rusia, Franţa sau
Marea Britanie.5
În acest context , spre sfârşitul sec XIX în cadrul Germaniei apare disciplina de Geografia
Politică întemeiată de către Friedrich Ratzel (1844-1901) și detalizată în lucrarea cu aceeaşi titulatură
(Politische Geographie ) publicată în anul 1897. Autorul scoate în evidenţă analiza spaţial-geografică
a statului prin prisma presiunii exercitate de către populaţie asupra graniţelor sau a hotarelor ce
îndeplinesc funcţia de „membrană de protecţie”. Ideea esenţíală susţinută în lucrările sale
(„Antropogeografie”, „Aspecte politice ale Geografiei”, „Legile creşterii spaţiale ale Statului”, „Marea
ca sursă de putere a poporului”) rezidă în faptul, că statul ca formă de organizare şi existenţă, reprezintă
un organism viu ce funcţionează prin simbioza dintre pământ - sol – popor. Explicarea evenimentelor
politice și militare se realizează prin prisma teoriei evoluţioniste, având conotaţii social - darwiniste. În
această ordine de idei, Statul reprezintă una din formele de răspândire a vieţii pe suprafaţa Terrei , unde
este prezentă o concurență acerbă prin lupta pentru existență și selecția „naturală” - cele mai importante
state regăsindu-se pe harta politică ca organisme dominante.
Un descendent clasic al şcolii Germane se consideră suedezul germanofil Rudolf Kjellen (1864
- 1922), care utilizează pentru prima dată termenul de Geopolitică în anul 1889 şi dezvoltă aspectele
teoretice preluate de la Ratzel în lucrarea sa „Statul ca formă a vieţii”, publicată în anul 1916. Autorul
susține, că Geopolitica reprezintă o ştiinţă despre Stat, care este un organism geografic viu, amplasat în
spaţiu şi include cele mai importante elemente structurale, ca de exemplu :
a) topopolitica, care cercetează mediul politic al statului; b)morfopolitica, care studiază formele
teritoriale statale, dintre care cea mai ideală ar fi cea rotundă, ce denotă putere şi viabilitate în raport cu
statele ce au formă alungită şi de asemenea;c) fiziopolitica, care demonstrează importanţa condiţiilor
fizico-geografice (relief, climă, sol, resurse naturale etc. ) cu impact direct asupra Geopoliticii.
Geopolitica nu poate fi separată de Geografia Politică, dat fiind legăturile „genetice”
interdependente între aceste ramuri a ştiinţei Geografice, prin interpătrunderea ideilor teoretice, fapt
care-şi lasă amprentă asupra obiectului de studiu, care în esenţă reprezintă studierea spaţiului geografic
la nivel teritorial sub aspect de organizare şi dezvoltare politică. Un element esenţial pentru ambele
discipline îl constituie determinismul geografic , care înglobează în sine valori fizico – geografice cu o
multitudine de variabile naturale, cum ar fi relieful , prezenţa sau lipsa resurselor naturale, clima,
temperatura şi precipitaţiile etc., care în ultimă instanţă joacă un rol dominant asupra stereotipurilor
comportamentului milenar sau secular a unor naţiuni.
4
5

Alexandru Averescu - „Geografie Militară ”Tipografia Curţii Regale Bucureşti 1895.
Мартынов В П-Военная География Мира в начале ХХ1 века în revista «Военная мысль» nr. 2001
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Şcoala geopolitică Germană din perioada interbelică în fruntea căreia se afla Karl Haushofer
(1869 - 1946) considera Geografia Politică ca o ştiinţă academică ce studiază legităţile obiective a
spaţiului geografic, pe când Geopolitica reprezintă o disciplină pragmatică care proiectează lumea.
Ideile din cadrul Geografiei Politice Germane sunt preluate şi dezvoltate de o multitudine de
reprezentanţi şi discipoli remarcanți a diferitor şcoli (ştiinţă interzisă mult timp în cadrul unor state dar
reactivată la inceputul anilor 60 a sec.XX, la fel şi după destrămarea sistemului comunist în Europa).
Un stat înfloritor dezvoltat se bazează în totalitate pe calităţile particularităţilor geografice ale
teritoriului. Statul, pentru existenţa sa trebuie să se asigure suficient cu un „spaţiu vital” (Lebensraum)
cu o suprafaţă de peste 5 miln. km. patraţi, pentru aşi asigura o dominaţie la nivel mondial prin
expansiune şi acțiuni militare.
În această ordine de idei, ca un exemplu elocvent poate servi apariţia, dezvoltarea şi extinderea
SUA de la obţinerea independenţei la 4 iulie 1776 până în hotarele ei terestre și maritime contemporane
şi încercarea de a domina politic, economic şi militar anumite “spații geografice vitale ” la nivel global.
Un alt exemplu poate fi continuat sub aspect retrospectiv mai cu seamă după perioada
postbelică, când pe harta politică exista două super puteri URSS şi SUA, care se manifestau prin
expansiuni militare, ideologice, politice şi economice sub diferite forme sau sisteme integraţioniste.
Geografia conflictelor militare continuă cu o şi mai mare intensitate în cadrul spaţiului european
balcanic, fapt demonstrat în spaţiul ex-iugoslav, unde atrocităţile războiului poartă un caracter teritorial
interetnic şi religios, la fel şi după căderea Imperiului Sovietic, unde prin implicarea Rusiei sunt
declanşate şi susţinute conflicte militare cu caracter secesionist atât în Republica Moldova cât şi în ţările
Caucaziene iar actualmente şi în cadrul Ucrainei.
Acceptând obiectul de studiu al Geografiei Politice cercetarea evoluţiei hărţii politice, putem
constata o multitudine de disfuncţionalităţi şi dezechilibre de ordinul vulnerabilităţii graniţelor la nivel
mondial.
Conflictul militar din cadrul Republicii Moldova demonstrează vulnerabilitatea graniţelor mai
cu seamă cea de est, care de fapt este alimentat de elementul separatismului transnistrean. Sub aspect
spaţial – geografic, Republica Moldova are cea mai reuşită poziţie geografică raportată la Rusia,
comparativ cu statele Baltice , Ukraina sau Georgia, hotarul cărora este supus riscurilor declanşării unor
conflicte militare provocate de ruşi.
Operaţiunile militare împotriva Georgiei şi a Ukrainei denotă faptul că Rusia încearcă să-şi
impună interesele geopolitice pentru aşi reface spaţiul imperial de odinioară. Intrarea statelor Baltice la
fel şi a celor din Europa de Est în cadrul blocului militar Nord Atlantic obligă Rusia să stea în
expectativă, de şi politica externă a SUA cu noul preşedinte poate provoca şi anumite dezechilibre
militare şi în cadrul UE.
Statele Unite ale Americii, Franţa şi Marea Britanie din anii 90 şi până în prezent provoacă un
dezechilibru cu urmări dezastruoase prin prisma declanşării conflictelor militare în Orientul Apropiat
şi Mijlociu, la fel şi în cadrul Africii de Nord. Astfel, prin distrugerea Libiei, Siriei și a Irakului se
înregistrează repercusiuni negative politice şi militare pentru statele din vecinătatea apropiată la fel şi
pentru statele UE, care a dat dovadă de vulnerabilitate la graniţele terestre şi maritime de Sud, ca
hotare periferice neprotejate.
Geografia conflictelor militare în cauză a şi declanşat instabilitate politică în Irak, Siria, Iemen
și Afganistan a căror teritorii nu pot fi controlate de către guvernele existente. Crearea statului islamic
fundamentalist, reprezintă de fapt antipodul modelului proamerican ce se vroia implementat în cadrul
acestor state, în lipsa unor studii sau cunoașteri profunde a multiculturalismului și tradițiilor etnice a
populației acestor state.
Geografia conflictelor militare pot fi analizate sub aspect retrospectiv prin prisma dominării de
către anumite state a unor spații geografice de ordin strategic. În această ordine de idei, importanța
spațiului maritim mediteranean rezidă în controlul asupra strâmtorilor Bosfor, Dardanele, Gibraltar și
nu în ultimă instanță asupra Canalului De Suez, care asigură reducerea distanţei maritime din zonele
portuare europene spre cele din cadrul oceanului Indian sau a Pacificului de Vest.
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Geografia militară impune revizuirea doctrinei dominaţiei statelor maritime asupra unor
teritorii strategice În rezultatul Revoluţiei Industriale odată cu apariţia noilor mijloace de transport
terestru în special a căilor ferate, care în timp şi spaţiu modifică calitativ şi cantitativ importanţa statelor
telurocratice în raport cu statele talasocratice . În condiţii de operaţiuni militare sau de transportare a
unor mărfuri, căile ferate pot înregistra şi anumite incovenenţe sau chiar siguranţă de importanţă
strategică, dat fiind existenţa ecartamentelor diferite în cadrul anumitor state.
Importanţa acestui mijloc de transport se poate elucida prin construcţia magistralei Tighina –
Galaţi în vara anului 1877 de către imperiul Ţarist în termen record de doar trei luni , fapt care
demonstrează acapararea strategică a gurilor fluviului Dunărea în detrimentul Imperiului Otoman.
Importanţa acestui mijloc de transport este substituită treptat mai cu seamă începând din anii 60 – 70 a
sec. XX şi până în prezent, de către transportul auto, care în ultimă instanţă provoacă reducerea lungimii
căilor ferate pentru unele state. În virtutea acestui fapt căile ferate continuă să-şi impună importanţa
strategică militară pentru anumite spaţii geografice până în prezent. Exemplu concludent poate servi
transportarea în vederea dislocării armamentului greu de către statele aliate NATO în cadrul Poloniei
sau a statelor Baltice prin utilizarea căilor ferate, ca răspuns la politica agresivă a Rusiei împotriva
Ukrainei.
Transportul maritim şi cel terestru treptat este dominat de cel aerian astfel încât dominanta
militară este de partea statelor aerocratice, care pot vizualiza şi controla spaţiile geografice terestre prin
intermediul tehnologiilor rachetare şi satelitar-cosmice, consolidându-şi puterea sub aspect militar şi
geopolitic. Exemplu poate servi acţiunile militare recente efectuate de către Rusia din bazinul Caspic
prin lansarea rachetelor cu raze medie de acţiune asupra unor aşezări din cadrul Siriei.
Geografia militară poate fi tratată ca disciplină obligatorie pentru a fi studiată în cadrul
instituţiilor de profil militar, dat fiind necesitatea stringentă de cunoaştere a elementelor Geografiei
fizice ca cele geomorfologice sau landşaftologice ce reflectă anumite peisaje naturale sau antropice (
formele de relief-câmpii şes, podişuri sisteme orografice, prezenţa sau lipsa vegetaţiei etc), hidrologice,
climatologice (temperaturi, precipitaţii atmosferice, în perioade sezoniere diferite etc. ) ce pot fi
analizate ca avantaje sau dezavantaje sub aspect militar. Un loc aparte revine şi cunoaşterii elementelor
din Cadrul Geografiei Umane prin prisma factorilor militari ca de exemplu amplasarea aşezărilor umane
rurale sau urbane (numărul populaţie), prezenţa şi activitatea întreprinderilor industriale, cunoaşterea
infrastructurii reţelelor de transport terestru, maritim , aerian etc. cu impact asupra potenţialului
militar.
Spre deosebire de Geografia Politică sau Geopolitică, Geografia militară reprezintă o ramură a
Geografiei Generale care poate completa cele două ştiinţe enunţate mai sus, dar nu-şi poate
„exterioriza” informaţia decât în limitele admisibile, dat fiind stocarea şi secretizarea lor pentru o
perioadă de timp. Desecretizarea poate fi accelerată numai în cazul existenţei unui spionaj
informaţional, care se practică între statele lumii.
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CZU: 911.3:314(478)
UNELE ASPECTE ALE POPULAȚIEI DIN BAZINUL CURSULUI INFERIOR AL
FLUVIULUI NISTRU
MOROZ IVAN, Institutul de Ecologie și Geografie, ASEM, morozbye@yahoo.com
Abstract: Population is a very dynamic component in time and space. The lower Dniester river basin has been
permanently attractive to various peoples since ancient times of the development of human society concentrating a large
number of the population. The number, density, distribution, elderly structure, ethnolinguistic structure, gender structure,
denominational affiliation of the population in this region is very inhomogeneous from North to South as well as more varied
from West to East. Here are located some of the largest and most important poles of attraction of the population such as
Chisinau, Tiraspol, Tighina and other important localities in the country.
Cuvinte cheie: populația, Nistru, densitate, așezări umane.

Introducere
Suprafața bazinului cursului inferior al râului Nistru constituie 7873 km2. Aria de cercetare este
repartizată asimetric (fig. 1.) față de axa principală a văii Nistrului, astfel încât suprafața de dreapta
constituie 5750 km² (73,03%) și e compusă din 14 raioane cu o populție de cca 1,16 mil. locuitori dintre
care integral următoarele teritorii după cum urmează mun. Chișinău, mun. Tighina (UTA Transnistria)
și r-nul Anenii Noi (loc) și parțial: Criuleni, Dubăsari, Orhei, Călărași, Ungheni, Nisporeni, Strășeni,
Hâncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă (loc) iar a celei de stânga a bazinului (în limitele
Republicii Moldova) este de 2123 km² (26,97 %) fiind compusă doar din mun. Tiraspol și două raioane
integrale Grigoriopol, Slobozia (loc) și unul parțial Dubăsari (loc) toate fiind părți componente a UTA
Transnistria cu o populție de cc 400 mii [3].
Acest studiu a populației este făcut la nivel bazinal în regiunea Bazinului Cursului Inferior al
Fluviului Nistru și identificarea potențialelor zone de dezvoltare a activităților turistice ce vor ameliora
situația problemelor demografice prin crearea noilor locuri de muncă și venituri adiționale.
Materiale și metode:
Principalele surse de informare pentru realizarea prezentului studiu au fost: a) sursele bibliografice cu
referințe la tema de studiu ([2,3,4,5,6]); b) consultările experților și autorităților guvernamentale în domeniu
(BNS); c) expedițiile autorului cu scopul de a arăta situația actuală a populației;
Metodele principale utilizate pentru realizarea prezentului studiu au fost:
• metoda analizei și sintezei a fost folosită la studierea literaturii de specialitate (C. Matei, V. Sainsus, M. Hachi,
V.Sochircă, E.Sochircă), precum și a procesării informației statistice privitor la evaluarea elementelor
demografiece (recensăminte, BNS,).
• metoda statistică utilizată la procesarea datelor și crearea bazei de date (numărul populației) și procesarea
informației privind aspectele cantitative și calitative ale componentei demografice (dinamica populației).
• metoda cartografică: la reprezentarea spațială a localităților, densitatea și repartiția populației și a altor
componente demografice;
• metoda comparației a fost folosită pentru evaluarea tendințelor dinamicii populației în profil spațial.
Pentru realizarea studiului a fost selectat Bazinul Hidrografic Nistrul Inferior de pe teritoriul
Republicii Moldova. Suprafața 787 mii ha de cercetare ocupă teritoriul integral sau parțial a mai multor
unități administrativ teritoriale a țării.
Discuții și rezultate
BCIFN cuprinde 366 de localităţi, inclusiv 25 aşezări urbane, 341 de sate. Numărul de localități
este condiționat atât de dimensiunile raioanelor componente ce fac parte din aria de studiu, cât și de
factori naturali, precum rețeaua hidrografică, fragmentarea reliefului [1]. Astfel, cele mai multe localități
sunt în raioanele Slobozia, Ialoveni, Strășeni și Anenii Noi, iar cele mai puține localități în raioanele
Hîncești, Nisporeni, Ungheni și Orhei.
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Numărul total al populației în BCIFN este de cca 1,6 mil. de locuitori, ceea ce reprezintă 45% din
populația țării, unde partea dreaptă constituie cca 1,2 mil. iar stânga 0,4 mil locuitori. Sporul natural nu
înregistrează valori pozitive, iar studiile denotă că această tendință se va menține în următorii ani, având
în vedere și recesiunea, care cauzează emigrarea forței de muncă. În acest context, e posibilă o diminuare
a presiunilor și, respectiv, a impactului antropic asupra mediului pe de o parte și declin economic pe de
alta din cauza micșorării numărului populației apte de muncă [3].
Numărul populației are o semnificație atât economică, cât și socială. De regulă, localitățile mari
și foarte mari sunt mai puțin vulnerabile la transformările cu caracter socio-economic prin care a trecut
Republica Moldova. Localitățile mari se caracterizează printr-o vitalitate mai mare, având și un grad de
stabilizare mai înalt [3].
Cel mai mare număr al populației se înregistrează în Municipii (Chișinău, Tiraspol, Bender) după
ce urmează raioanele Slobozia (cca 94 mii), Ialoveni (cca 93 mii), Strășeni (cca 83 mii) și Anenii Noi
(cca 81 mii), iar cel mai mic în raioanele Hîncești (cca 270), Nisporeni (cca 3,4 mii), Ungheni (cca 7,3
mii) și Orhei (cca 11,5 mii) [2].
Populația urbană (fig. 1) este numeroasă fapt ce se explică prin prezența a trei municipii mari,
inclusiv a capitalei țării – orașul Chișinău, cu o populație de cca 670 mii de locuitori.

Figura 1. Rețeaua de așezări umane din cadrul BCIFN (Sursa: adaptat de autor după [3]).
Localitățile de tip urban din punct de vedere socio-economic pot fi clasificate în cinci categorii
(fig. 2):
o orașe mari, cu populația peste 120 mii de locuitori – municipiile Chișinău, Tiraspol și
Bender;
o oraşe de mărime mijlocie (20-60 mii de locuitori) – Strășeni și Dubăsari;
o orașe mici (10-20 mii de locuitori) – Grigoriopol, Dnestrovsc, Căuşeni, Slobozia, Codru,
Sîngera, Ialoveni, Călărași și Durlești;
o orașe foarte mici (7-10 mii de locuitori) – Cricova, Sângera și Anenii Noi,;
o cele mai mici orașe (sub 7 mii de locuitori) – Bucovăț, Crasnoie, Criuleni, Cornești, Vatra,
Maiac, Căinari, Pervomaisc și Vadul lui Vodă.
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Figura 2. Clasificarea socio-economică a oraşelor din cadrul BCIFN (Sursa: adaptat de autor după
[3]).
Este necesar de menționat că în regiune sunt localități rurale foarte mari, precum Costești (11 mii),
Parcani (9,2 mii), Sucleia (9,2 mii), Chițcani (9 mii), Peresecina (8 mii), Cojușna (7,0 mii), Talmaza
(6,3 mii), care după amenajare spațială depășesc multe localități urbane (Bucovăț, Cornești, Maiac,
Crasnoie, Pervomaisc). Cele mai multe localități foarte mari după numărul populației se află în raioanele
vecine municipiului Chișinău, inclusiv în Ialoveni, Strășeni și Anenii Noi, dar și în raioanele Slobozia,
Căușeni și Ștefan Vodă [1]. De regulă, aceste localități sunt situate în proximitatea capitalei și de-a
lungul magistralelor de transport care duc spre municipiul Chișinău sau în apropiarea nemijlocită de
râul Nistru. În plus, unele localități mari și foarte mari au deținut anterior funcții de centru administrativ
(raion, plasă, voloste etc.).
Populația urbană a BCIFN constituie cca un milion locuitori sau tocmai 62% din numărul total al
populației regiunii, ceea ce este de multe ori mai mult decât media pe republică. În regiune există orașe
cu un număr variat de locuitori. Numărul maxim de locuitori se atestă în orașele Chișinău (779 mii),
Tiraspol (127 mii), Bender (83 mii), Dubăsari (23 mii), Strășeni (19 mii), Căuşeni (17 mii) Ialoveni (16
mii) și Slobozia (15 mii). Doar primii 3 ”giganți” ale regiunii constituie tocmai 99% din totalul
populației urbane ale regiunii (tabelul 2.3). Acestea beneficiază de cel mai înalt potențial demografic și
economic, care se reflectă direct în nivelul de dezvoltare socio-economică mai ridicat în comparație cu
orașele mai mici [1].
Densitatea medie a populației în BCIFN (fig. 3) este de circa 158,7 loc./km2. Cel mai dens
populate (177,8 loc./km2) sunt raioanele din regiunea centrală a țării, în vecinătatea Chișinăului
(raioanele Strășeni, Orhei, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi și mun. Chișinău), urmate de cele din regiunea
de sud-est (159,6 loc./km2).
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Figura 3. Densitatea populației din cadrul BCIFN. (Sursa: adaptat de autor după [3]).
Densitatea populaţiei este de 99,5 loc./km2 în regiunea din stânga Nistrului. Valorile cele mai mici
ale densităţii populaţiei (sub 40 loc./km2) se înregistrează în partea centrală şi de nord a regiunii din
stânga Nistrului (r-nul Dubăsari). O densitate mai mare (41-60 loc./km2) este caracteristică pentru
comunele amplasate în regiuni naturale fragmentate a regiunilor de podiș ce sunt mai puţin prielnice
îndeletnicirilor agricole. În arealele menţionate, unde aşezările umane sunt puţine, iar condiţiile naturale
sunt relativ mai dificile, se observă densităţi difuze şi dispersate [3].
Concluzii:
1. Suprafața bazinului cursului inferior al râului Nistru constituie 7873.608 km2 compusă din 18
regiuni teritorial-administrative cu o populației impunătoare de cca 1,6 mil. de locuitori, ceea ce
reprezintă 45% din populația țării, unde partea dreaptă constituie cca 1,2 mil. iar stânga 0,4 mil
locuitori.
2. Această regiune concentrează cca un milion locuitori sau tocmai 62% din numărul total al
populației regiunii, ceea ce este de multe ori mai mult decât media pe republică. Dintre care trei
orașe (Chișinău, Tiraspol, Bender) constituie 99% din totalul populației urbane ale regiunii.
3. Necătând la prezența anumitor criterii de definire a localităților urbane de cele rurale, cum ar fi
ocupația populației economic activă, numărul populației, prezența întreprinderilor industriale și
a altor instituții, lipsesc anumite criterii de clasificare coerente a așezărilor umane atunci când
lucrurile deja au alt întorsătură.
4. Politicile sociale de stat nu prevăd măsuri de stopare a migrației, ce servește un factor
determinant atât în problemele demografice cât și economice. Sunt necesare măsuri de ordin
economic (deschiderea noilor locuri de muncă, salarii motivante, redericționarea economiei)
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Abstract: In the current context of the Covid 19 pandemic, when the hours dedicated to student education have moved
to the online environment, it is increasingly difficult for the teacher to provide the student with the motivation to memorize
certain information, to study and interpret certain data, to dedicate time to study without resorting to technology, search
engines on the Internet, an interdisciplinary approach to the content provided in school curricula and last but not least to
digital competence developed in students in recent times.
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Introducere
În contextul actual al pandemiei de Covid-19, când orele dedicate educației elevului s-au mutat
în mediul on-line, profesorului îi este tot mai greu să ofere elevului motivația de a memora anumite
informații, de a studia și interpreta anumite date, de a dedica timp studiului fără a apela la tehnologie,
la motoarele de căutare de pe internet, la o abordare interdisciplinară a conținuturilor prevăzute în
programele școlare și nu în ultimul rând la competență digitală dezvoltată la elevi în ultima perioadă.
Unii sunt fascinați de lumea înconjurătoare, de informațiile primite la orele de geografie iar alții
văd în tot și toate doar cifre, clasamente, precizie, proporții, principii după care se produc anumite
fenomene.
Putem să ne imaginăm revenirea fizică a elevilor pe băncile de la școală și să renunțăm la toate
oportunitățile oferite de predarea on-line? Cred că răspunsul e negativ mai ales la disciplina Geografie.
Clasica hartă ce trona pe mijlocul tablei în ora de geografie a fost treptat înlocuită cu harta digitală .
Noile programe școlare încearcă să vină în ajutorul tuturor prin corelarea conținuturilor
disciplinelor studiate de-a lungul întregului proces educativ și se observă cum accentul cade din ce în
ce mai mult pe interdisciplinaritate și multidisciplinaritate, transdisciplinaritate etc.
Rezultate și discuții
Dintre grecii antici cu vaste cunoștiințe de matematică și geografie, care și-au imaginat primele
sisteme de proiecții folosite la realizarea hărților amintim pe Hiparh în sec.II î.e.n. și pe Ptolemeu în
sec. II e. n. Cea dintâi hartă grecească a fost construită de Anaximandru din Milet și cuprinde lumea
cunoscută a timpului său, înconjurată de Okeanos, în ipoteza Pământului plan iar cele mai remarcabile
rezultate cartografice în antichitate au fost construirea primului glob geografic de către Crates din
Mallos.
În secolul al XVI-lea matematicienii Mercator și Ortelius au o fructuoasă și valoroasă activitate
cartografică. Mercator publică în anul 1578 un prim atlas de hărți geografice după hărțile lui Ptolemeu,
dar reconstituite și corectate de el.
Pentru profesorul de geografie hărțile sunt instrumente esenţiale în predare și de aceea trebuie
recunoscut meritul deosebit al acestor mari matematicieni , cartografi care au trasformat arta cartografică
în știință cartografică schimbând statutul hărții din document artistic în document ștințific.
Descoperirile ștințifice, progresul tehnologiei, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor de
măsură, toate acestea alături de efortul uman au condus la rezultate care înainte nici nu puteau fi visate.
După etapele „aproximărilor dimensionale, geometrizării geografiei” și „aplicării metodelor
statistice în geografie”, se marchează debutul etapei informatizării cartografiei. Această etapă se
identifică cu debutul SIG, ea fiind condiționată de perfecționarea rapidă a calculatoarelor. Volumul
imens de informații cu care operează cartografia și-a găsit pentru prima dată posibilitățile de a fi
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valorificat și validat prin SIG. Primii pași au fost marcați prin constituirea bazelor de date, care ulterior
au putut fi utilizate și de către alți beneficiari.
Începem să identificăm o abordare interdisciplinară dintre geografie, matematică și informatică
prin apariția SIG.
Un pas înainte în informatizarea cartografiei l-a constituit realizarea atlaselor electronice, care
pot conține pe lângă informațiile unei baze de date tradiționale, și informație sub formă grafică (hărți
generale, hărți tematice, cartograme, blocdiagrame, cartodiagrame, profile, etc.). Atlasele electronice
prezintă avantajul modificării rapide a informației conținute sub formă grafică de la un eveniment sau
fenomen geografic prezent la unul viitor.
În scopul realizării unui învățământ modern, formativ, astăzi se consideră procesul de predareînvățare-evaluare interdisciplinară drept o condiție importantă și determinantă. Corelarea cunoștințelor
de la diferite discipline de învățământ vor contribui substanțial la educarea tinerilor, la formarea și
dezvoltarea unei gândiri flexibile, la o fixare și sistematizare mai bună a cunoștințelor și a capacității lor
de aplicare în practică. Abordarea interdisciplinară a conținuturilor educaționale prezintă astăzi o
provocare și, în același timp, o necesitate pentru cadrele didactice și pentru toate nivelele educației.
Fiind teoretizată, interdisciplinaritatea are în procesul educațional actual șanse majore de abordare,
odată cu aprobarea în practica școlară a noii viziuni educaționale, propuse de reforma învățământului.
Atât reforma de orientare, cât și cea de structură și conținut, susțin interdisciplinaritatea ca procedeu de
organizare și desfășurare a procesului educațional.
Programele școlare actuale revizuite iau în considerare: focalizarea pe achizițiile finale ale
învățării; accentuarea dimensiunii acționale în formarea personalității elevului; corelarea cu așteptările
societății.
Domeniile de competențe-cheie se construiesc în școala românească într-un interval de timp
destul de îndelungat, prin introducerea treptată a unor elemente de conținut și prin dezvoltarea unor
deprinderi de lucru din ce în ce mai complexe, întâlnite atât la orele de matematică cât și la celelalte
discipline (în cazul nostru geografie și informatică).
În ultima perioadǎ se vorbeşte tot mai mult de o reorientare în domeniul evaluǎrii, a educaţiei în
general. Aceste descoperiri vor revoluţiona domeniul informaţiilor, al transferului şi stocǎrii acestora,
va reaşeza educaţia care sǎ ofere instrumentele orientǎrii în aceastǎ societate aflatǎîntr-o continuǎ
schimbare. Nu se mai vorbeşte despre achiziţii, stocǎri ale informaţiilor, verificarea modului in care
elevii şi-au însuşit sau nu un continut ci despre ce este capabil elevul de astǎzi sǎ facǎ cu acel conţinut,
cum reuşeşte sǎ aplice ceea ce a învǎţat. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre educaţia cognitivǎ,
educaţia operaţiilor mentale. Astfel, scopul evaluǎrii este altul. Rezultatele elevilor vor fi altele, elevul
va reuşi sǎ se foloseascǎ în mod operativ de tot ceea ce a învǎţat în şcoalǎ.
Putem afirmǎ cǎ proiectarea acestei educaţii cognitive este datǎ şi de cei „patru piloni ai
cunoaşterii” (J.Delors):
- „a învǎţa sǎ ştii” -dobândirea instrumentelor cunoaşterii, prin achiziţia unor unitǎţi
informaţionale codificate, întelegerea propriului mediu înconjurǎtor, afirmarea plǎcerii de a şti, a
înţelege şi a descoperi, a cerceta pe cont propriu, sporirea curiozitǎţii intelectuale, stimularea facultǎţilor
critice, încurajarea gândirii independente, înţelegerea progresului ştiinţific şi a
paradigmelor contemporane, stimularea interesului pentru diferitele arii de cunoaştere , cǎutarea la
graniţa dintre discipline, însuşirea modului cum trebuie construitǎ învǎţarea, valorificarea experienţelor
cognitive concrete, variate;
- „a învǎţa sǎ faci” -nu dobândirea doar a unei calificǎri profesionale, ci rezolvarea de
probleme/situaţii/sarcini problematizate, cooperarea în cunoaştere şi rezolvare, acumularea de variate
experienţe cognitive, trecerea de la pricepere la competenţa cognitivǎ, aplicarea cu succes a
cunoştinţelor, trecerea de la abilitaţi la competenţe personalizate, complexe;
- ,,a învǎţa sǎ cunoşti împreunǎ cu ceilalţi” -prin învingerea prejudecǎţilor şi cultivarea
respectului faţa de valorile spirituale şi modul de cunoaştere al celorlalţi, crearea climatului de cooperare
in dauna celui competiţional, obţinerea succesului de grup, rezolvarea de probleme prin cooperare;
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- „a invaţa sa fii” -prin echilibrarea dezvoltǎrii spirituale-cognitive-afective-sociale-morale
profesionale, afirmarea gândirii critice independente, luarea de decizii corespunzǎtoare şi rationale.
Deprinderile cognitive, ca elemente de pornire în cunoaştere, ţin mai ales de învǎţarea clasicǎ,
algoritmicǎ şi se formeazǎ prin exersare, demonstrare, explicare, aplicare de reguli. O datǎ formate,
acestea sprijinǎ afirmarea priceperilor şi chiar a competenţelor cognitive de procesare primarǎ şi
secundarǎ a informaţiilor.
Priceperile cognitive indicǎ posibilitǎţile demonstrate ale individului de a se orienta, a înţelege,
a aplica o sarcinǎ, utilizand deprinderi anterior formate. Rolul lor este vizibil mai ales în dezvoltarea
capacitǎţilor cognitive, impulsionarea competenţelor.
Abilitaţile cognitive fac trimiterea mai ales la latura aplicativǎ operaţionalǎ a activitaţii de
cunoaştere, de procesare a informaţiilor la ”a şti cum sǎ faci” sǎ raţionezi, sǎ rezolvi, sǎ utilizezi
informaţiile, conţinuturile, instrumentele.
Capacitaţile cognitive aratǎ posibilitǎţile, condiţiile psihlogice, performanţa în cunoaştere,
demonstrabile prin fapte specifice. Capacitaţile confer personalitǎţii latura cognitivǎ-axiologicǎ,
instrumentalǎ, dar şi motivaţional- atitudinalǎ faţa de cunoaştere, superioarǎ chiar aptitudinilor, care
exprimǎ numai potenţialitatea performanţei, nu şi faptica, dar utilizand deprinderi, priceperi, abilitaţi
(P.Popescu-Neveanu).
Competenţele cognitive valorificǎ priceperi generale, specifice cunoaşterii, de la debutul ei panǎ
la aplicarea, dezvoltarea ei, definind latura acţional strategicǎ. Ele sunt deja capacitaţile puse în aplicare,
utilizate în rezolvarea diferitelor situatii, în mod raţional şi creativ, cu succes, în realizarea cunoaşterii
la nivel superior, ca rezultat al exersǎrii progresive şi asupra mecanismelor şi situaţiilor tot mai
complexe, oferind şi garanţia înaltului nivel rezolutiv.
În învǎţǎmantul românesc se cere elaborarea acelor „socluri de competențe” la nivelul
personalitǎţii elevilor pe care sa le formeze predarea şi evaluarea de tip formativ. Se vorbeşte foarte
mult de sintagma „a ştii”. Nu este de ajuns ca elevul sǎ ştie, sǎ cunoascǎ aspectele teoretice ale
disciplinelor, sǎ memoreze pǎrţi din conţinuturi. Întrebarea este cum reuşeşte sǎ se foloseascǎ de ceea
ce a învǎţat? Este vorba de „a ştii sǎ faci”.
Evaluarea pa bazǎ de competenţǎ reprezintǎ o preocupare viguroasǎ si conştientǎ a evaluarii
formative. Metaforic, se susţine cǎ singura competenţǎ pe care trebuie s-o asigure şcoala elevilor sǎi, ar
trebui sǎ rǎmanǎ competenţa de a şti fiecare ce ştie şi ce nu ştie încǎ, ajutaţi fiind de profesori.
Pentru a putea evalua cunoştintele, deprinderile sau competenţele celor care învaţǎ, performanţa
prin care aceștia le demonstreazǎ trebuie sǎ fie observabilǎ şi mǎsurabilǎ. Cand evalueazǎ, profesorul
trebuie sǎ deducǎ, de fapt pe baza performanţei observate, probabilitatea ca persoana evaluatǎ sǎ fi
dezvoltat o anmitǎ competenţǎ. Oricum, numai performanţele constatate pot fi evaluate şi recunoscute
ca atare, ceea ce reduce foarte mult aria de cuprindere, cǎci este mult mai uşor de proiectat şi de realizat
evaluarea unor cunoştinte punctuale, de complexitate mai ridicatǎ sau mai scǎzutǎ ,pentru a demonstra
ce ştiu elevii.
Creşterea rolului şi importanţei competenţelor-cheie implicǎ o atentǎ reconsiderare a modului
de evaluare a acestora, datoritǎ creşterii mizei lor în educaţia formalǎ. În toate ţările europene se pune
un accent special pe evaluarea curentǎ ca un puternic instrument de monitorizare a progresului
individual al elevilor şi pentru orientarea dezvoltǎrii acestora. Preocuparea pentru utilizarea din ce în ce
mai extinsǎ şi mai eficientǎ a metodelor şi a instrumentelor de evaluare cu scop formativ este în
consonanţǎ cu o altǎ tendinţǎ cu un caracter la fel de general şi de pronunţat în ultimii ani, de a mǎsura
cunoaşterea individualǎ prin evaluarea performanţelor în raport de abilitǎti, deprinderi si competenţe.
Schimbarea de paradigmǎ educaţionalǎ implicǎ însǎ regândirea globala a întregului proces,
precum şi a relaţiilor dintre participanţii la proces. Profesorii nu mai furnizeazǎ cunostinţe pentru
memorizare, ci sprijinǎ elevii în procesul lor de construire a competenţelor. Pe baza cunoştintelor şi
experienţelor dobândite anterior, aceştia predau noi cunoştinte specifice unor discipline de studiu, dar
faciliteazǎ, de asemenea, deprinderile de gândire criticǎ şi creativǎ, precum şi abilitǎtile de învaţare, prin
angajarea elevilor în activitǎţile desfǎşurate la clasǎ. Achiziţia de competenţe necesitǎ implicarea din
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partea celui care învaţǎ. Rolul profesorului este de a facilita învǎţarea prin orientarea elevilor în
eforturile lor de aplicare a cunoştintelor şi deprinderilor în situatii noi, astfel încât sǎ devinǎ personae
competente” (Eurydice Study, Key Competencies,p 20). În aceste condiţii, evaluarea competenţelor
dobândite constituie din ce in ce mai mult un element cheie, de care depinde în mare masurǎ succesul
achiziţiilor ulterioare.
Aruncând o privire asupra competențelor generale și specifice prevăzute în programa școlară
pentru gimnaziu, observăm necesitatea dezvoltării competențelor digitale în această perioadă a
desfășurării procesului de învățare-predare în on-line pentru a putea asigura și dezvoltarea
competențelor specifice matematicii și geografiei.
Tabelul 1. Competențele generale specifice Matematicii, Geografiei și Informaticii
Competențe generale și
Competențe generale și
Competențe generale și
specifice la matematică
specifice la geografie
specifice la Informatică și TIC
1. Identificarea unor date, 1.
Prezentarea
realităţii 1. Utilizarea responsabilă și
mărimi și relații matematice, în geografice, utilizând mijloace şi eficientă a tehnicii de calcul și
contextul în care acestea apar
limbaje specifice
de comunicații
1.1. Identificarea numerelor 1.1.
Utilizarea
termenilor 1.1. Utilizarea eficientă şi în
naturale în contexte variate
geografici în contexte diferite
condiţii
de
siguranţă
a
1.2.
Identificarea
fracţiilor 1.2. Descrierea unor elemente, componentelor hardware
ordinare sau zecimale în contexte fenomene sau procese geografice 1.2. Utilizarea eficientă a unor
variate
observate direct sau indirect
componente software
1.3. Identificarea noţiunilor 2.
Raportarea
realităţii 1.3. Utilizarea eficientă şi în
geometrice elementare şi a geografice spaţiale şi temporale siguranță a Internetului ca sursă
unităţilor de măsură în diferite la reprezentări cartografice
de documentare
context
2.1. Utilizarea tehnicilor de 2. Rezolvarea unor probleme
2. Prelucrarea unor date orientare pe hartă/teren
elementare prin construirea
matematice de tip cantitativ, 2.2. Relaţionarea scării de unor algoritmi de prelucrare a
calitativ, structural, cuprinse în proporţie cu realitatea geografică informației
diverse surse informaționale
2.3.
Citirea
reprezentărilor 2.1. Descrierea în limbaj natural
2.1. Efectuarea de calcule cu grafice şi cartografice simple
a
unor
algoritmi
pentru
numere
naturale
folosind 3. Studierea spaţiului geografic, rezolvarea unor situații din viața
operaţiile
aritmetice
şi realizând
conexiuni
cu cotidiană
proprietăţile acestora
informaţii dobândite la alte 2.2. Identificarea datelor cu care
2.2. Efectuarea de calcule cu discipline şcolare
lucrează algoritmii în scopul
fracţii folosind proprietăţi ale 3.1. Descrierea unor elemente, utilizării acestora în prelucrări
operaţiilor aritmetice
fenomene şi procese geografice 2.3. Construirea algoritmilor cu
2.3. Utilizarea instrumentelor folosind noţiuni din matematică, ajutorul structurii secvențiale
geometrice pentru a măsura sau ştiinţe şi tehnologii
pentru rezolvarea unor probleme
pentru a construi configurații 3.2. Precizarea legăturilor dintre simple
geometrice
realitatea geografică şi fenomene 2.4. Construirea algoritmilor care
3. Utilizarea conceptelor și a din domeniul ştiinţe şi tehnologii conțin structura alternativă
algoritmilor specifici în diverse 3.3.
Descrierea
diversităţii pentru rezolvarea unor probleme
contexte matematice
naturale a realităţii geografice care necesită luarea unor decizii
3.1. Utilizarea regulilor de calcul realizând corelaţii cu informaţiile 3. Elaborarea creativă de
pentru efectuarea operaţiilor cu dobândite la alte discipline produse informatice care să
numere naturale şi pentru şcolare
valorifice conexiunile dintre
divizibilitate
4. Elaborarea unui demers disciplina Informatică și TIC și
3.2. Utilizarea de algoritmi investigativ din perspectiva societate
pentru efectuarea operaţiilor cu educaţiei permanente şi pentru 3.1.
Aplicarea
operațiilor
fracţii ordinare sau zecimale
viaţa cotidiană
specifice editoarelor grafice în
3.3. Determinarea perimetrelor, a 4.1. Utilizarea metodelor simple vederea realizării unor produse
ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a de investigare
informatice
volumelor (cub, paralelipiped
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dreptunghic) şi exprimarea
acestora în unităţi de măsură
corespunzătoare
4. Exprimarea în limbajul
specific
matematicii
a
informațiilor, concluziilor și
demersurilor
de
rezolvare
pentru o situaţie data
4.1. Exprimarea în limbaj
matematic a unor proprietăţi
referitoare
la
comparări,
aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale
4.2.
Utilizarea
limbajului
specific fracţiilor/procentelor în
situații date
4.3. Transpunerea în limbaj
specific a unor probleme practice
referitoare la perimetre, arii,
volume, utilizând transformarea
convenabilă a unităţilor de
măsură
5. Analizarea caracteristicilor
matematice ale unei situaţii date
5.1. Analizarea unor situaţii date
în care intervin numere naturale
pentru a estima sau pentru a
verifica validitatea unor calculi
5.2. Analizarea unor situaţii date
în care intervin fracţii pentru a
estima sau pentru a verifica
validitatea unor calculi
5.3.
Interpretarea
prin
recunoașterea elementelor, a
măsurilor lor și a relațiilor dintre
ele,
a
unei
configuraţii
geometrice dintr-o problemă data
6. Modelarea matematică a unei
situaţii date, prin integrarea
achizițiilor din diferite domenii
6.1. Modelarea matematică,
folosind numere naturale, a unei
situații
date,
rezolvarea
problemei obţinute prin metode
aritmetice
şi
interpretarea
rezultatului
6.2. Reprezentarea matematică,
folosind fracțiile, a unei situaţii
date, în context intra și
interdisciplinar
(geografie,
fizică, economie etc.)
6.3. Analizarea unor probleme
practice care includ elemente de
geometrie studiate, cu referire la

4.2. Ordonarea elementelor
geografice după anumite criterii
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a
abilităţilor dobândite în contexte
noi/situaţii reale de viaţă
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3.2.
Implementarea
unui
algoritm care conţine structura
secvenţială şi/sau alternativă
într-un mediu grafic interactive
3.3. Manifestarea creativă prin
utilizarea unor aplicații simple de
construire a unor jocuri digitale

unităţi de măsură şi
interpretarea rezultatelor

la

Cele două disciplinele Matematica și Geografia au competențe specifice ce surprind latura
interdisciplinară dintre ele (cele urmărite în cadrul competențele generale 4, 5 și 6 de la matematică,
respectiv cele cuprinse la competențele generale 2, 3,și 4 la geografie). Ambele discipline au prevăzute
activități de învățare care să folosească la maximum această interdisciplinaritate.
Tabelul 2. Activități de învățare propuse la Matematică și Geografie prin realizarea conexiunilor
interdisciplinare
Activități de învățare la matematică
Activități de învățare la geografie
Pentru competența 4.1.
Pentru competența 4.3.
- Compararea unor distanţe/lungimi, perimetre, - selectarea caracteristicilor unor elemente
arii şi volume exprimate prin unităţi de măsură geografice descoperite prin observare directă /
indirectă
diferite
- Descrierea unor reprezentări geometrice în - descoperirea unor legături simple pe baza unor
situaţii practice/applicative (de exemplu, date geografice comparabile
realizarea planului clasei, al curţii şcolii prin - analizarea unor situaţii-problemă din realitatea
înconjurătoare în vederea identificării de soluţii
metoda proiectului)
- Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea - utilizarea informaţiilor geografice referitoare la
coliniarității unor puncte date (de exemplu, cu diferite fenomene/procese geografice în contexte
noi (explicarea unor aspecte ale realităţii
măsuri de unghiuri, cu lungimi de segmente)
înconjurătoare)
- elaborarea unei schiţe de proiect pentru
soluţionarea unei probleme geografice
- derularea unui demers investigativ simplu pentru
verificarea unei ipoteze de lucru
Pentru competența 5.2.
Pentru competență 4.2
- Analizarea unor scheme, modele sau algoritmi - ordonarea elementelor geografice după criterii
pentru rezolvarea unor probleme practice care cantitative
implică
- selectarea elementelor geografice după criterii
utilizarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau calitative
zecimale şi ordinea efectuării operaţiilor
- organizarea elementelor geografice după modul lor
- Evidențierea, pe cazuri concrete, a relației dintre de succesiune
volum și capacitate
- organizarea elementelor după caracteristici
- Estimarea măsurilor unor mărimi caracteristice spațiale
ale unor obiecte din mediul înconjurător - ordonarea elementelor în funcţie de criterii de timp
(capacitate,
masă, preţ)
- Estimarea mediei unui set de date; compararea
estimării cu valoarea determinată prin calcule
Pentru competența 5.3
Pentru competență 4.3.
-Estimarea sau determinarea ariilor unor suprafeţe - aplicarea metodelor/tehnicilor de orientare în
în contexte reale, utilizând caroiaje/pavaje
spaţiu în activitatea cotidiană
- Estimarea ariei unei piese de pavaj atunci când - elaborarea unui plan simplu de măsuri privind
cunoaștem aria suprafeței și numărul de piese
combaterea / diminuarea efectelor unor fenomene
- Estimarea mărimii unor caracteristici (lungime, naturale în orizontul local
arie, volum) ale unor obiecte din mediul - prezentarea corelaţiei dintre succesiunea unor
înconjurător
fenomene naturale şi succesiunea activităţilor
- Determinarea prin pliere a axelor de simetrie cotidiene/personale
pentru pătrat, dreptunghi
- precizarea unor reguli de comportament ce trebuie
- Estimarea capacității unui vas prin raportare la respectate în diferite situaţii ipotetice de risc din
capacitatea altui vas (activitate practică sau lecții orizontul local
demonstrative utilizând calculatorul)
- descrierea unor situaţii de risc în care se impune
respectarea anumitor reguli specifice
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- completarea unor fişe tematice cu reguli de
comportament, pentru diferite situaţii ipotetice de
risc
Pentru competență 6.1
- Evidențierea unor situații în care metoda de
rezolvare propusă este aplicată incorect
- Exemplificarea, folosind gândirea critică, a unor
probleme cu date insuficiente, a unor probleme cu
date
contradictorii etc.
Pentru competența 6.2
- Reprezentarea datelor statistice folosind softuri
matematice
- Argumentarea demersului de rezolvare a unei
probleme pornind de la un set de informaţii cu
caracter cotidian sau ştiinţific (fizic, economic
etc.)
- Alegerea unui etalon adecvat pentru activităţi
practice
referitoare
la
lungimi/
arii/
volume/capacităţi
- Stabilirea unor legături, în contexte reale, între
diferite tipuri de măsurători (de exemplu:
determinarea indicelui de masă corporală,
determinarea cantității de apă care se acumulează
într-un vas în timp dat)
- Aplicarea în situații practice a elementelor de
geometrie, pentru a obţine un răspuns la o
problemă
deschisă (de exemplu, utilizarea unor metode
personale pentru transpunerea unui model
geometric dat pe hârtie la suprafețe mari: rond de
flori, mozaic, mandala) sau pentru a realiza
estimări

Competențele specifice ale matematicii pot fi dezvoltate și atinse folosind exemple concrete din
geografie. La scrierea și citirea numerelor naturale precum și la reprezentarea pe axă a numerelor
naturale în clasa a V-a la matematică se folosesc date sub forma unor texte, tabele , diagrame ce oferă
suficiente informații despre lungimea unor fluvii, distanțe dintre planete, repartiția oceanelor, a
populației ,etc. O serie de fenomene geografice pot fi explicate doar pe baza unor date concrete
înregistrate sub forma unor numere.
Geografia oferă suficiente date ce pot fi interpretate, comparate și astfel explicate anumite
fenomene, procese și evenimente ce au avut loc în trecut, au loc în perioada actuală sau e posibil să se
producă în viitor.
Elevului trebuie să i se explice necesitatea efectuarii operațiilor cu numere, cu fracții ordinare.
În acest context îi pot fi prezentate și grafice cu structuri ale populației pe grupe de vârstă și stârnită
astfel curiozitatea privind fenomenele demografice viitoare (observarea fenomenului de îmbătrânire a
populației din Europa prin creșterea ponderii grupei de vârstă peste 60 de ani).
Aceste date sunt folosite și de profesorul de geografie în clasa a VI-a la capitolul Populația
Terrei: evoluția numerică, răspândirea geografică, diversitatea umană, mobilitate teritorială din cadrul
unității de învățare Antroposfera -omul și activitățile umane.
Dintre metodele aritmetice de rezolvare a unor probleme în cadrul orelor de matematică folosim
metoda figurativă .Ce exemplu mai bun putem menționa pentru utilizarea acestei metode decât
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întocmirea scării de proporție ? Matematica sprijină necesitatea calculării, înțelegerii și necesității
prezenței scării de proporție pe hărțile geografice. Matematicianul explică harta din punctul lui de vedere
ca fiind o reprezentare grafică , o suită de date măsurabile (coordonatele geografice) în timp ce geograful
vine și completează harta cu alte informații despre cadrul natural (structură geologică, forme de relief,
hidrografie,tipuri de climă,etc) sau despre antropogeneză (așezări omenești, activitățile economice ,etc).
În clasa a V-a în cadrul orelor de geografie există un capitol întreg dedicat hărților (istoricului
lor, metodele folosite pentru întocmirea lor, componentele acestora și clasificarea după diferite criterii
- unul din criterii fiind chiar scara de proporție).
Pot explica elevului producerea inundațiilor într-o anumită zonă ,dacă acesta are cunoștiințele
primite la orele de matematică despre unitățile de măsură pentru volum, suprafață , dar nu este suficient
dacă nu pot localiza aceste fenomene pe hartă.E ca și cum aș deține doar jumătate din informații .
Activitățile de învățare cuprinse în programa școlară pentru gimnaziu la Informatică/TIC susțin
și mai mult necesitatea interdisciplinarității mai ales acum când procesul educativ se desfășoară în
mediul on-line.
În tabelul de mai jos reamintim principalele activități de învățare necesare dezvoltarea
competențelor specifice la Informatică/TIC :
Tabelul 3. Competențe specifice versus Activități de învățare la Informatică/TIC
Competențe specifice
Activități de învățare
Informatică/TIC
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a - căutarea unor informații pe Internet, utilizând
Internetului ca sursă de documentare
facilitățile oferite de un motor de căutare şi salvarea
informațiilor căutate (text/imagini) cu evidențierea
obligativității respectării elementelor de legislație
referitoare la drepturile de autor, licențe software și
drepturi de utilizare aferente conținuturilor
digitale, atunci când utilizează conținut preluat de
pe Internet
- stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi
eficientă pe Internet și discutarea credibilității
resurselor Web în scopul identificării unor resurse
relevante pentru teme disciplinare/interdisciplinare
2.1. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi - prezentarea unor exemple de algoritmi întâlniți în
pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană
viața cotidiană pentru evidențierea caracteristicilor
unui algoritm (de exemplu: calculul suprafeței sălii
de clasă, a terenului școlii , calculul lungimii
perimetrului școlii și conversia în diferite unități de
măsură, etc.)
- descrierea algoritmilor în limbaj natural, ca o
succesiune logică de pași, cu exemplificări pentru
situaţii cotidiene
- analizarea unor formulări în scopul identificării
proprietăților algoritmilor și respectării acestora
(de exemplu, formularea „dacă plouă stau acasă
sau merg la film” este lipsită de claritate;
formularea „se afişează numerele naturale pare”
este lipsită de finitudine)
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează - analizarea unor situaţii cunoscute ( conversii ale
algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări unor mărimi în diferite unităţi de măsură etc.) în
scopul identificării datelor de intrare și a datelor de
ieșire, cu diferenţierea variabilelor de constante
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2.3. Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii
secvențiale pentru rezolvarea unor probleme
simple

2.4. Construirea algoritmilor care conțin structura
alternativă pentru rezolvarea unor probleme care
necesită luarea unor decizii

3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor
grafice în vederea realizării unor produse
informatice
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine
structura secvenţială şi/sau alternativă într-un
mediu grafic interactiv

3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor
aplicații simple de construire a unor jocuri digitale

- determinarea datelor de ieșire, pe baza unui set
dat de date de intrare, pentru o problemă din viața
cotidiană sau de la matematică
- formularea în limbaj natural a unor propoziții care
să conțină operații aritmetice, relaţionale, logice
sau negarea acestor propoziții în scopul
identificării rolului acestora în prelucrări
algoritmice
- analizarea unei probleme simple în scopul
identificării unei secvențe de pași pentru rezolvarea
acesteia (planificarea unei excursii, realizarea
temelor, deplasarea unui personaj grafic într-un
labirint, adunarea a două fracţii care au același
numitor, calculul mediei la o disciplină etc.)
- construirea unor algoritmi care folosesc structura
secvențială, pentru rezolvarea problemelor
analizate
- urmărirea pas cu pas a algoritmilor construiţi
pentru diferite seturi de date de intrare, cu
identificarea eventualelor cazuri speciale
- analizarea unei probleme simple în scopul
identificării deciziilor necesare pentru rezolvarea
acesteia (asocierea unei acţiuni unui personaj
grafic, în funcţie de apariţia unui eveniment etc.)
- construirea unor algoritmi care conțin structura
alternativă, pentru rezolvarea unor probleme
analizate
- urmărirea pas cu pas a algoritmilor construiţi
pentru diferite seturi de date de intrare, selectate
astfel încât fiecare caz posibil să fie executat
- realizarea și utilizarea unor personaje grafice
pentru ilustrarea unei povești
- realizarea unei afiș publicitar, a unui logo etc
- utilizarea unui mediu interactiv care permite
implementarea structurii secvențiale și alternative
folosind elemente grafice (de exemplu, Scratch,
Blockly, Alice, aplicații existente pe platforma
educațională de tip code.org etc.) pentru a crea
aplicații cu structura secvențială prin operații de
mișcare, sunete, vizualizare text etc.
- analizarea exemplelor existente pe Internet
specifice mediului grafic selectat și modificarea
acestora pentru a îndeplini alte funcțiuni
- identificarea necesității utilizării unei structuri de
decizie (alternative) și introducerea în aplicația
creată a unor astfel de structuri (pentru a controla
mișcarea, a opri executarea etc.)
- participarea la un concurs de aplicaţii realizate
individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic
- participarea la evenimente de tip “Hour of Code”
- implicarea în activități colaborative utilizând
aplicațiile studiate (de exemplu, participarea la un
joc didactic de echipă, crearea în echipă a unui joc
educațional/povești etc.)
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- analizarea codului unui joc simplu în scopul
identificării modului de realizare a funcţionalităţii
acestuia, modificarea codului pentru a obține alte
efecte şi analiza comparativă a efectelor obţinute
printr-un schimb liber de idei

Concluzii
Pe măsură ce tehnologia se schimbă și educația se transformă – putem observa acest lucru în
școlile și liceele de la noi, unde profesorii sunt din ce în ce mai deschiși la gadgeturi, iar elevii sunt
maeștri în folosirea lor.
Deja nu mai este cazul să vorbim despre laptop-uri și tablete într-o sală de curs sau într-un
laborator. Elevii au deja astfel de dispozitive acasă sau în ghiozdan, dar le folosesc îndeosebi pentru a
se distra și pentru a scăpa de monotonia orelor ”clasice”. Școlile vor avea posibilitatea de a le oferi
elevilor astfel de device-uri în locul manualelor clasice, care uneori sunt într-o stare cel puțin precară.
Totul devine virtual, dar rămâne extrem de real. Școlile din viitor nu vor mai avea de-a face nici
cu problema absenteismului școlar, iar acest lucru va fi posibil atât mulțumită tehnologiilor noi, cât și
unei schimbări de mentalitate.
Tehnologiile din sălile de clasă ale viitorului, lecțiile interactive și metodele distractive de a-și
petrece pauzele vor face școala mai atrăgătoare. Legat de schimbarea de mentalitate menționată mai sus,
aceasta s-ar putea manifesta prin reducerea orelor clasice de cursuri și alternarea lor cu ateliere practice,
dar și prin scurtarea programului școlar sau renunțarea la conceptul de ”temă pentru acasă”. Cam acestea
sunt tendințele în materie de învățământ în unele state, iar rezultatele bune înregistrate mulțumită acestor
strategii ar putea asigura adoptarea lor în mai multe țări.
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TENDINȚE CLIMATICE ALE TEMPERATURII AERULUI ÎN BAZINUL
HIDROGRAFIC BÂC
PUȚUNTICĂ ANATOLIE, Doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Tiraspol, aputuntica@gmail.com
Abstract: This study approaches the aspects of climate variability and change, which is an issue as necessary as it is
current, in the context in which the natural environment of the Bâc river basin is in an accelerated pace of change. In order
to confirm the climate change trends in the Bâc basin, the average, annual, monthly and seasonal maximum temperatures
were analyzed for a series of basin meteorological stations (Chisinau, Cornești, Bălțata, Codrii). Finally, it was established
that the main thermal indicators, in the current period, due to anthropogenic activity have become significantly variable,
with a general tendency to warm. Meteorological statistics were provided by the State Hydrometeorological Service for a
homogeneous series of data.
Cuvinte cheie: temperatură medie, temperatură maximă, bazin hidrografic, tendință climatică, stație meteorologică,
analize statistice.

Introducere. Studii recente au scos în evidență faptul că secolul al XX și începutul secolului al
XXI au avut tendințe climatice globale de creștere a temperaturii aerului. În procesul global de încălzire
al atmosferei s-a constatat că temperature aeruluia înregistrat creșteri cu până la 0,6 °C, consecință a
prezenței cantitative tot mai mare a gazelor cu efect de seră (CO2, CH4, N2O, CO, SO2) [1,2].
Problema analizei tendințelor climatice ale temperaturii aerului din Republica Moldova a mai fost
în atenția multor cercetători (Constantinov T., 2005, 2006; Nedealcov M., 2005, 2006, 2013, 2017,
2020; Coșcodan M., 2005, Sofroni V., 1990, 2015; Mihăilescu C., 2004; Corobov R., 1995, 1996;
Daradur M., 1990, 2005, ș.a.), care, evident au folosit șiruri de date climatologice de la Serviciul
Hidrometeorologic de Stat pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În lucrarea de față, însă, vom
face uz de datele de observații termice provenite din perioada 1887-2012, de la Stațiile Meteorologice
din bazinul hidrografic Bâc (SM Cornești, SM Codrii, SM Bălțata și SM Chișinău). Principiul
cercetărilor bazinale a devenit unul foarte actual, iar în anul 2020, Facultatea de Geografie a UST, a
obținut prin concurs, finanțarea pe 4 ani a proiectului Programului de Stat (PS): „Modificări și tendințe
spațio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic”, cu
cifrul 20.80009.7007.24, finanțat de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare din Republica
Moldova (ANCD). Starea degradantă a componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc, a antrenat
colectivul de 15 cercetători ai proiectului în cercetarea științifică complexă a acestuia. Schimbările
climatice regionale au afectat deopotrivă și acest bazin hidrografic, iar analiza tendințelor termice s-a
dorit ca o necesitate stringentă.
Materiale și metode. În prezenta lucrare s-a folosit metoda analizei, comparativă, deducției,
statistică, iar dintre indicatorii climatici utilizați în cercetarea dată au fost:
- temperaturile medii lunare;
- temperaturile medii anuale;
- temperaturile maxime absolute, pentru stațiile meteorologice sus menționate.
Dintre mijloacele de cercetare folosite în elaborarea acestei lucrări menționăm:
- datele statistic-meteorologice cuprinse în tabelele de la stațiile meteorologice bazinale, oferite
de Serviciul Hidrometeorologic de Stat;
- programul Microsoft Excel, care a permis prelucrarea indicatorilor climatici sus amintiți.
Discuții și rezultate. Temperatura medie multianuală la Chișinău [7,8], pentru perioada 18872012 a constituit 9,65°C. Cea mai înaltă temperatură medie anuală a fost de 12,04°C (anul 2007), iar
anul cel mai răcoros a fost 1933 (media anuală 7,2°C) (fig. 1). Conform ecuației de regresie, temperatura
medie anuală a aerului înregistrează o creștere cu 0,0106°C pe parcursul anilor 1887-2012. Analizând
abaterile termice de la media multianuală, constatăm că acestea se caracterizează predominant prin
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abateri positive, mai ales începând cu anii ’90 ai secolului trecut și începutul secolului XXI, când
abaterile positive au depășit în ani consecutivi media multianuală, de exemplu din 1998 și până în 2012,
în toți acești 15 ani consecutivi, temperatura medie multianuală a fost depașită, culminând cu anul 2007
(12,04°C).
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Figura 1. Temperatura medie anuală la Chișinău (1887-2012)
Aceeași tendință de creștere a temperaturii medii anuale, se remarcă la Cornești și Bălțata, doar
că aici creșterea se dublează, din motiv că respectivele stații includ șiruri mai scurte de date (din 1946
Cornești și din 1954 Bălțata) (vezi fig. 2 și 3), adică cuprind mai mult datele anilor firebinți, de la
sfârșitul secolului XX – începutul sec. XXI.
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Figura 2. Temperatura medie anuală la Cornești (1946-2012)
Temperatura medie multianuală (1946-2012) la Cornești, a constituit 9,2°C, anul cel mai cald
după media termică anuală a fost deasemenea 2007 cu 11,3°C. Cel mai rece an la Cornești, după medie
se consideră a fi 1985, cu valoarea de doar 7,5°C.
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Figura 3. Temperatura medie anuală la Bălțata (1954-2012)
La Bălțata, media multianulă (1954-2012) – 9,66°C, maxima 11,69°C (în anul 2007), minima
7,6°C (tot în 1985). Șirul statistic-meteorologic cel mai scurt revine stației Codrii (1996-2012), cu media
multianuală 9,66°C, maxima 11,1°C (a. 2007) și minima 8,1°C (a. 1996) – unde vegetația silvică se
afirmă ca un moderator termic, diminuând răcirea aerului din anul 1996. Așa dar, se observă că în anul
2007 rămâne unul de referință, astfel încât la toate stațiile meteorologice din bazinul hidrografic Bâc,
media termică a fost cea mai înaltă, din istoria observațiilor meteorologice instrumentale, culminând cu
aria metropolitană a Municipiului Chișinău, unde topoclimatul urban este mai cald, decât cel de la
periferie.

Figura 4. Temperatura maximă absolută la Cornești
Față de temperaturile medii lunare și anuale, temperaturile maxime absolute sunt mult mai mari.
La stațiile luate în analiză, temperaturile maxime absolute, sunt cuprinse între 39,5°C, la Chișinău
(2007) și 40,6°C la Cornești (2012), legat de altitudinea înaltă a stației respective (232 m), care
determină un grad mai sporit de transparență a aerului, cu o radiație solară directă mai sporită.
O astfel de valoare, de peste 40°C, care s-a produs la 07 august 2012, s-a datorat unui câmp de
mare presiune atmosferică, extins peste Europa de Est, Marea Neagră, Peninsula Balcanică și bazinul
estic al Mării Mediterane, care a favorizat acoperirea întregului bazin hidrografic al Bâcului cu aer cald
tropical, din sud.
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Conform fig. 4, temperatura maximă absolută la Cornești are o rată de creștere anuală de 0,017°C,
situație relativ similară cu temperaturile medii anuale, la fel și acestea în creștere.
Concluzii: Bazinul hidrografic Bâc este o entitate spațială care nu face excepție de la tendința
generală de încălzire climatică. Dovadă este analiza indicatorilor termici de medie și extreme absolute.
Rata anuală de creștere a temperaturii medii la Chișinău este de 0,0106°C, aceiași tendință ascendentă
a temperaturilor fiind stabilită și la restul stațiilor bazinale. Din 1998 și până în 2012, adică în toți acești
15 ani consecutivi, temperatura medie multianuală a fost depașită, culminând cu anul 2007 (12,04°C).
În aceste circumstanțe, se impune imperios utilizarea rațională a apei râului Bâc.
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Rezumat: În acest articol este abordată necesitatea formării competențelor specifice geografiei, pentru elevii liceeni, prin
construirea unor activitățile de învățare (similare secvențelor de învățare) care au în vedere un ansamblu de acțiuni fizice,
intelectuale și morale realizate de către elevi în mod conștient, activ și sistematic, având scop atingerea obiectivului propus.
În cadrul acestor activități vor fi prezentate și analizate unele situații de învățare (prin experimente și exerciții) iar motivația
și inițiativa elevilor trebuie încurajate. De asemenea în studiu este evidențiată și importanța motivației pentru formarea
competenței specifice de analiză a orizontul local, precum și identificarea, analizarea obiectivelor turistice locale.
Summary: This article addresses the need to train geography-specific skills for high school students by developing learning
activities (similar to learning sequences) that take apart a set of physical, intellectual and moral actions performed by high
school students consciously, actively and systematically, with the aim of achieving the proposed objective. During these
activities, some learning situations will be presented and analyzed (through experiments and exercises) and the motivation
and initiative of students should be encouraged. The study also highlights the importance of motivation for the formation of
the specific competence of analysis of the local horizon, as well as the identification, analysis of local tourist objectives.
Cuvinte cheie: competențe specifice, activități de învățare, situații de învățare, secvențe de învățare, orizont local.

Introducere
În acest studiu s-a plecat de la ideea că elevii nu au dezvoltată competența de a analiza și de a
interpreta corect realitatea orizontul local cu privire la obiectivele turistice existente, iar în această
direcție, aceștia au nevoie sa fie dirijați în acumularea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților necesare
prin intermediul unor sarcini de învățare, din cadrul unor activități de învățare, care conțin explicații
concrete.
Competenţa este definită ca și potențialul elevului de a rezolva o anumită situaţie, pe baza unor
deprinderi şi cunoştinţe dobândite anterior prin învățare [1, p. 22]. Acestea se formează, după aceeași
autori, prin diverse procese de instruire cu o anumită structură internă şi prin activităţi de învăţare
specifice acestora. Activități de învățare care au un caracter complementar [1] și care sunt parte
componentă a situațiilor de învățare.
De altfel, prin acestă activitate de învățare putem înțelege totalitatea acțiunilor fizice, intelectuale
dar și morale manifestate sau realizate de o persoană în mod activ, conștient și treptat, obiectivul de
bază fiind cel de obținere a unui rezultat concret [6]. Activiatatea sau activitățile de învățare sunt
considerate și acțiuni elementare, au caracter elementar, “atomi” ai învățării, care nu se pot separa în
elemente mai simple, în ”atomi” mai simpli sau “ioni” [9, p. 72], iar Guțu V. afirmă că sunt atât un
sistem de acţiuni conştiente ale elevului care urmăresc un anumit rezultat, cât şi stabilirea relaţiilor dintre
subiect (respectiv elevul ca subiect al activităţii de învăţare) - obiect (mai concret lucrurile lumii reale
aflate în strânsă legătură) [2, p. 21]. Însă, în plan psihologic, activitatea de învăţare, este un proces
bilateral, care are în vedere activitatea propriu-zisă, respectiv: predarea-evaluarea (activitatea
profesorului) şi învăţarea (activitatea elevului).
Autorul I.A. Zimnyaya defineşte activitatea de învăţare ca un efort al elevului de a realiza acţiuni
de învăţare generalizatoare, acțiuni de autodezvoltare cu scopul rezolvării sarcinilor de învățare dar şi
evaluarea rezultatelor obţinute [12, p. 192]. Tot el afirmă că acest conceptul de „activitate de învățare”
este destul de ambiguu și are două sensuri: unul mai larg sinonim cu învățarea (care este valabil pentru
orice persoană, indiferent de vârstă, în special elevilor) și unul mai restrâns. Potrivit lui V.V.Davydov
activitatea de învățare, pentru toți elevii, indiferent de vârstă, este asociată cu stăpânirea conținutului
specificat [apud, 12], însă D. B. Elkonin identifică în conținutul activității de învățare, activității
generate de anumite motive, precum și stăpânirea metodelor generalizate de acțiune [apud, 12].
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Putem concluziona că activitatea de învăţare, în sistemul educațional, este realizată de profesori
în mod organizat și este reglementată de diverse norme, standarde, curriculum etc. De asemenea aceasta
reprezintă un alt tip de activitate realizat de către elev pentru însușirea de noi cunoștințe într-o anumită
perioadă de timp și atingerea competențelor specifice.
Orice competenţă specifică se formează și se dezvoltă [2, p. 81], în cadrul unor activităţi de
învăţare ori situații de învățare. Situaţiile sau secvențele de învățare cuprind ansambluri, tipuri de
activităţi de învăţare și sunt un concept mai larg, înglobând diverse elemente, dispozitive, succesiuni,
spre deosebire de activitatea de învăţare, care are un caracter mai particularizat și poate fi construită,
dezvoltată în funcție de experiența fiecărui profesor. Aceasta nu reprezintă un „obiectiv” al procesului
educaţional, dar măsurarea ei identifică în mod indirect atingerea competenţei specifice, competenţe
care nu pot fi transformate în obiective, însă pot fi exersate prin astfel de activităţi. Putem spune că
competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi formate prin învăţare într-un
anumit interval de timp. Învăţare definită de [5] ca și activitat de asimilare, aplicare a cunoștințelor de
către elev.
Activitatea de învățare cuprinde:
- două structuri [7, p. 21-22] :
1. externă (motivația);
2. internă (motive, obiective generale, mijloace necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse, finalităţi, compararea rezultatului final cu cel urmărit ).
- trei elemente [4, p.121] :
1. substantivul, adică acțiunile elevului pentru a-și forma diverse competențe (generale și
specifice) prin intermediul unor metode;
2. elementul de continut, mai concret ce trebuie să acumuleze elevul prin învățare;
3. contextul (mediul, condițiile în care are loc învățarea: în sala de clasă, în cabinetul de
geografie, în exteriorul școlii. La acestea se adaugă mijloacele de învățământ utilizate
precum trusa de roci, harta, atlasele școlare etc. și forma de prezentare care poate fi în scris
sau oral).
- o structură externă [12, p.199] (motivația, sarcini educaționale, activități educaționale, plan,
execuție,controlul transformându-se în autocontrol, evaluare transformându-se în
autoevaluare).
- cinci caracteristici principale [12, p. 194]:
1. stăpânirea cunoștințelor însușite și rezolvarea problemelor existente în actul educațional;
2. metodele generale de acțiune și conceptele științifice sunt parte componentă a activității;
3. metodele generale de acțiune conduc către rezolvarea acelor aspecte în momentul când nu
există un program de acțiune, când învățarea nu este o activitate;
4. în urma activității de învățare este evidentă schimbarea comportamentului elevului;
5. se înregistrează schimbări psihice și comportamentale ale elevului în urma rezultatelor
propriilor acțiuni.
- trei tipuri (categorii) de învăţare [9, p.108]
1. bazate pe structuri conversative care cuprind: diverse întrebări, elemente de instruire,
valorificare a experienţelor şcolare și nonformale, diverse discuții pe baza unor afirmaţii
sau opinii ale factorilor implicații în activitate;
2. bazate pe explorarea resurselor educaționale;
3. activităţi de investigaţie, cercetare şi experimentare, reale sau virtuale.
Astfel activitatea de învăţare ca orice activitate umană are ca element de bază motivul, care
determină atât conținutul acesteia cât și ceea ce trebuie să învețe elevul, iar prin identificarea și atingerea
obiectivului corespunzător este realizată acțiunea și îndeplinit motivul. De asemenea, există o relație
între competențe și activități de învățare [8, p.135] deoarece capacitățile elevilor se formează prin
conținuturile (care generează competențe, iar acestea sunt o urmare a modului în care este proiectată
activitatea) transmise de profesor în funcție de vârsta și motivația elevilor pentru studiu. Profesorul
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trebuie să aibă în vedere motivaţia elevului care este influenţată de modul cum se desfăşoară activităţile
de învăţare în diferite contexte (poate să-i capteze interesul prin intermediul unei provocări sau diverse
aspecte de noutate la începutul activității), de evaluare şi de propria motivaţie.
În analiza fiecărei activității de învățare se urmărește: forma de organizare a activității, strategiile
didactice și mijloacele de învățământ utilizate, resursele materiale și de timp disponibile, modul de
intervenție al profesorului în timpul învățării, comunicarea dintre professor și elev etc.
Există mai multe categorii de activității de învățare grupate după criterii de clasificare care ne
ajută să înțelegem diversitatea activităților de învățare precum și perspectivele din care acestea pot fi
studiate. De asemenea, pot oferii repere în proiectarea și organizarea activității de învățare în care sunt
implicații elevii.
Materiale și Metode:
La această activitate de învățare, desfășurată în anul școlar 2020-2021, semestrul I, 21-25
septembrie, au participat un numar de 28 elevi, clasa a IX-a, profil matematică - informatică intensiv,
respectiv 9 fete și 19 băieți, de la C.N.”Alexandru Odobescu”, Pitești, împreună cu profesoara Pătrașcu
Alexandra, autoarea acestui studiu. Scopul lucrarii este de a evidenția modul în care pot fi construite
activitățile de învățare pentru formarea competențelor specifice prin identificarea și localizarea
obiectivelor turistice din orizontul local. Atunci cand scopul este înțeles elevul are posibilitatea să
realizeze care este legătura între acţiunile prezente şi cunoştinţele dobândite anterior. Lucrarea prezintă
unele caracteristici specifice cercetării experimentale, iar metodele folosite sunt cele care transformă
conținutul în cunoștințe, abilități și comportamente, respectiv: observarea, cercetarea, discuțiile,
exercițiile, ancheta.
În concordanță cu obiectivele propuse, pentru acest studiu, am optat pentru o abordare de tip
cantitativ care are în vedere măsurarea opiniilor elevilor referitor la obiectivele turistice din orizontul
local, utilizându-se ca metodă de cercetare ancheta bazată pe chestionar și am colectat datele obținute.
În acest sens elevii clasei a IX-a au completat un chestionar cu scopul de a identifica și localiza pe
cartiere obiectivele turistice din Pitești. Acest chestionar cuprinde 5 întrebări de tip deschis referitoare
la obiectivele turistice (naturale și antropice) prezente în orizontul local. Materialul cercetării îl
reprezintă răspunsurile elevilor din calasa a IX-a la acest chestionar.
Discuții și Rezultate
În proiectarea, construirea activității de învățare am parcurs următoarele etape:
1. stabilirea obiectivului operațional al situației de învățare: La finalul activității de învățare fiecare
elev va fi capabil să localizeze obiectivele turistice naturale și antopice din Pitești pe baza unui
plan al orașului;
2. alegerea formei de organizare a a activității: elevii efectuează în mod individual aceeași sarcină
de lucru, respectiv identificarea, apoi localizarea obiectivelor turistice prin intermediul unei
hărții, mai concret planul orașului;
3. resursele materiale: s-a optat pentru text scris, fotografii, material grafic (planul orașului Pitești)
și chestionar;
4. resursă de timp: o oră;
5. resursele procedurale: conversația, analiza textului, interpretarea fotografiilor și a planului
orașului, observația, chestionar;
6. sarcina de lucru constă în: Citirea unui textul, apoi identificarea obiectivele turistice (naturale și
antropice) pe cartiere; Localizarea obiectivele turistice, pe cartiere, în funcție de anumite repere
naturale sau antropice din textul citit; Localizarea obiectivele turistice identificate, prin citirea
textului, apoi gruparea acestora pe cartiere și menționarea lor în cadrul planului orașului.
În cadrul chestionarului prima întrebare a vizat identificarea obiectivele turistice naturale și
antropice din Pitești. Cei mai multi dintre elevi (97%) nu au întâmpinat dificultăți în identificarea
acestora în diferite zone ale orașului, iar un număr mai mic (3%) nu au reușit să le identifice ușor
deoarece aceștia provin din mediul rural și nu sunt familiarizați cu orașul.
Cea de-a doua întrebare a făcut referire la localizarea acestora în funcție de cartiere. Aici am
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întâmpinat unele probleme, deoarece 85% au reușit o localizare corectă, iar restul de 15% le-au localizat
mai greu, deoarece nu cunoșteau cartierele și nici unele repere naturale sau antropice prezente în aceste
cartiere nu prea au ajutat.
La întrebarea numărul trei majoritatea elevilor (99%) au evidențiat cu ușurință caracteristicile de
bază ale obiectivelor naturale și antropice, avantajați și de vizitele realizate impreună cu părinții în anii
trecuți, deșii un procent mic (1%) au dat răspunsuri neclare, aceștia nu au realizat nici-o vizitată la aceste
obiective, din considerente materiale.
La cea de a patra întrebare privitoare la mediatizarea, de către autoritățile locale, a obiective
turistice prezente în orizontul local, toți au avut acelaș răspuns, în sensul că autoritățile locale se implică
foarte puțin în atragerea turiștilor din diferite spații geografice românești și numai.
La întrebarea numarul cinci li s-a cerut să-ți exprime opinia referitor la locul natural considerat de
ei cel mai frumos din oraș. Cei mai mulți dintre elevii (88%) consideră ca acest loc este pădurea Trivale,
pe când 12% sunt de părere că parcul Ștrand este cel mai frumos loc natural al Piteștiului și pentru faptul
că este recent amenajat.
Concluzii
În concluzie activitatea de învăţare are în vedere atât activitatea profesorului cât şi activitatea
elevului. Profesorul dorește ca elevii să realizeze diverse legături între cunoștințele pe care le
acumulează și în acest sens propune sarcini pentru a-i ajuta şi stimula nu doar să atingă obiectivele
propuse dar să capete și sens activitatea de învăţare.
De asemenea, se recomandă, pentru ca un elev să-și formeze competența de a analiza orizontul
local, implicarea acestuia în diverse situații de învățare cît mai apropiate de viața reală, iar obiectivele
turistice din Pitești și chiar județ reprezintă spații favorabile pentru construirea de activități de învățare
necesare elevilor în vederea formării competențelor specifice geografiei dar și a competențelor
transversale.
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Abstract: Ecological education concerns us all equally, adults or children, and the issue of environmental
protection has become the subject of study from an early age. Early on, ecological education has a high chance of success.
Children need to understand that on Earth there is interdependence between the human population and the countless species
of plants and animals, between society and the biological cycles in nature.
In preschool education, in the 2020-2021 academic year we will continue to achieve the objectives of early childcentered education, which provides respect for and appreciation of the child's uniqueness, needs and interests, providing
equal opportunities for access to education and development, and autonomous, tolerant, cooperative, responsible, creative
and flexible personalities, able to make choices and decide, in the teacher being the one who is his partner, supports him,
satisfies his needs and interests, creates opportunities for self-knowledge and the environment.
Keywords: ecologica educaton, environment, earlyeducation, the nature, population

Oamenii din învățământ, educatori de diferite ranguri, stiu că ecologia înseamnă:
➢ Educația ecologică cea care învață copiii cu regulile de păstrarea sănătății și igienei personale
într-un mediu ambient (cameră, locuință, sală de grupă, grădiniță, loc de joacă etc), dar îi și educă în
spiritual respectării și aplicarea lor în viața de zi cu zi;
➢ Educația pentru mediu în cadrul căreia se învață și se aplică regulile de păstrare, ocritire și
dezvoltare a tot ce ne înconjoară, în mod natural: floră, faună, forme de relief, ape, sol.
In perioada educației timpurii se pun bazele acestei educații, mai întâi în familie de către părinți,
bunici, frați, surori, care, prin învățăturile, sfaturile și demonstrarea modului de respectare și aplicare a
acestor reguli devin modele pe care micuții le imită.
Aceste imitații, repetate de mai multe ori pe zi și în fiecare zi se transform încet-încet, se
automatizează, devenind deprinderi comportamentale apoi abilități conștiente.
Ele încep cu cele mai stringent, nevoi ale micuților: fiziologice, cognitive, securitate,
apartenență. (“Motivație șI și sensonalitate”) Aloraham MASLOW, București, Editura “Taei”, 2013,
p.91-111).
La sfârșitul perioadei antepreșcolare (3 ani), datorită perseverenței exercițiilor și învățăturilor,
în privința educației sanitare, copilul:
➢ Face diferența dintre ce se mănâncă (comestibil) și ce nu se ,mănâncă (necomestibil) aplicând
regulile;
➢ Încearcă noi feluri de mâncare, optând pentru fructe și legume;
➢ Utilizează correct obiectele de îngrijire a corpului (șerveșele, pastă de dinți, săpun, prosoape) la
momentul oportun;
➢ Își controlează necesitățile fiziologice, în permanență;
➢ Respect indicațiile și cer sprijin, evitând situațiile periculoase (cuțit, aragaz, fier de călcat,
traversarea străzii), conștuientizându-le. (“Standarde de învăare și dezvoltare a copilului de la
naștere până la 7 ani”) Chișinău 2019, p.22-26 (“Curriculum pentru educație
timpurie”,București, 2019, p.18).
Cât privește educația pentru mediu la această vârstă (3 ani) copiii:
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➢ Numesc corect animalele și plantele pe care le recunosc din realitate și pe care le ocrotesc
(furnici, fluturi, porumbei, cal, vacă, oaie, miel; trandafir, ghiocel, mușcată etc), din desene sau
mulaje (elefant, leu, girafă), precum și fructe: măr, pară, cireașă, banană etc, și le “construiește”
prin pazzle;
➢ Face diferența dintre corpurile vii și obiectele inerte;
➢ Recunoaște și numește părțile corpului și organelle de simț pe care le folosește în interacțiunea
cu mediul apropiat;
➢ Formează întrebări despre lumea vie, în urma observărilor;
➢ Sesizează diferența dintre sexe și relațiile familial;
➢ Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale. (“Standarde de îmvățare și dezvoltare a
copilului, de la naștere până la 7 ani”, Chișinău, 2019, p.86-90; “Curriculum pentru educația
timpurie”, București, 2019, p.19.
Odată cu intrarea în grădiniță, educația timpurie intră intr-o nouă etapă, (3-6 ani) care cuprinde
trei subetape, organizate pe vârste (România);
1. Grupa mică: 3-4 ani;
2. Grupa mijlocie: 4-5 ami;
3. Grupa mare: 5-6 ani.
În cazul efectivului mic de preșcolari se organizează grupe mixte, dând astfel, dreptul la
educațiea tuturor copiilor.
Educația timpurie, pe perioada învățământului preșcolar desfășurată metodic și gradual, sub
conducerea unui cadru didactic specializat în acest domeniu, pe baza unei programe unice, maționale
(partea acurriculumului), în cadrul unui program ordonat, întocmit pe criteria științifice care respect
particularitățile de vârstă și individuale, asigură respectarea principiului didactic unanim acceptat, pe
plan European: educația centrată pe copil.
În acest mod sunt asigurate toate condițiile ca orice preșcolar să evolueze din toate punctele de
vedere: fizic, cognitive, social, artistic, in fiecare din aceste domenii regăsindu-se, cu generozitate,
elemente de educație ecologică și pentru mediu.
Fie etipizate în trei faze, pe grupe de vârstă (3-4 ani; 4-5 ami; peste 5 ani), in România, fie în
două etape 3-5 ani; 5-7 ani) În Republica Moldova, copiii au aceeași dezvoltare, având aceleași
particularități psihoșogice, de vârstă, aceleași capacități psihomotorii.
Această evoluție a dezvoltării copiilor, prezintă în documentele curricular din cele două țări
“Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani”, Chișinău, 2019, p.23-29 și
86-89; “Curriculum pentru educația timpurie”, București, 2019, p.19 ar trebui să ajungă la următoarele
performanțe:
➢ 3-5 ani (Republica Moldova) grupa mică și mijlocie (România):
• Participă la prepararea gustărilor, arajarea mesei și-și apreciează cantitatea de hrană
necesară;
• Se spașă pe mâini înainte și după masă, spală fructele înainte de le consuma, dar și după
utilizarea toaletei;
• Folosește șervețelele pe timpul mesei și pentru nas, pe care le duce la coș;
• Strange hărtiile și ambalajele sandvișurilor/dulciurilor;
• Utilizează correct obiectele de igienă personal (săpun, pastă de diniți, prosop);
• Îngrijețte și păstrează curățenia îmbrăcămintei și încălțămintei;
• Respect regulile de siguranță și nu uitilizează obiecte periculoase, cuțit, ac, priză, aragaz,
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chibrituri
• Comunică faptele rele sau periculoase la care a fost martor.
➢ 5-7 ani (Republica Moldova); grupa mare (România).
În această etapă/fază abilitățile practice se consoloidează și se dezvoltă, iar cunoștințele se
conștientizează.
Alături de acestea se formează și dezvoltă altele:
➢ Recunoașterea și comunicarea alimentelor comestibile și explicarea beneficiilor lor, precum și a
pericolelor celor necomestibile;
➢ Optarea pentru fructe și legume pe care le consumă în condiții de igienă;
➢ Independență în igiena personal și a colectivității;
➢ Demonstrarea obligațiilor elementare de prevenire a bolilor (protejarea capului, gâtului,
costumație necorespunzătoare anotimpului și activitățiilor de efectuat;
➢ Păstrarea curățeniei și regulilor de igienă a mediului ambient: cameră, sală de grupă, loc de joacă;
➢ Respectarea regulilor de cmportament în grădiniță, casă, stradă, natură, (parc, pădure);
➢ Evitarea persoanelor necunoscute;
➢ Recunoașterea situațiilor periculoase (abuz, violență) și solicitarea ajutorului maturilor.
Cât privește educația pentru mediu, sunt de consemnat acumulările informative, dar și formative,
pe care școlarii le conțtientizează și le aplică în activitățile lor.
Astfel, la 3-5 ani (Republica Moldova)/grupele mică și mijlocie (România), preșcolarii pot:
➢ Recunoaște (în realitate în desene mulaje) animale și categorii de animale (domestic/sălbatice),
plante (de cameră, de grădină, de pădure), fructe și legume;
➢ Distinge mediul de trai al unor animale și plante (sol, apă, aer, subsol, câmpie, deal, munte etc);
➢ Identifică și descrie părțile corpului și organelle de simț;
➢ Folosește simțurile pentru cunoașterea lumii înconjurătoare și denumește culorile, mărimea,
gusturile, aroma, duritatea obiectelor;
➢ Recunoaște anotimpurile după starea vremii, temperatură și aspectul natural al mediului
apropiat, dar și în imagini;
➢ Recunoaște principalele corpuri cerești, în desene și în realitate (soare, lună, stele);
➢ Observă obiectele din jur, ghidat și dă informații despre ele;
➢ Participă la experiențe (formarea mugurilor, încolțirea etc);
➢ Participă după puteri, la îngrijirea mediului (cameră, sală de grupă, grădină, curtea grădiniței,
loc de joacă etc.
În etapa 5-7 ani (Moldova), grupa mare (România), aceste abilități formate deja, se dezvoltă, apărând
altele, astfel că, la această vârstă, preșcolarii:
➢ Clasifică corpurile din natutră după anumite criteria (vii/inerte, mediu de viață, floare, mărime,
formă etc);
➢ Explică relația animal/plantă-mediu de viață, dar și legăturile dintre ele (lanțuri trofice simple);
➢ Participă active la acțiunile de îngrijire a plantelor și animalelor domestic (plantări, stropiri,
pliviri, hrănirea unor animale: puii de găină, rățuștele etc);
➢ Se informează (părinți, frați, cărți, internet) despre componentele mediului;
➢ Explorează mediul îrin activitțăi experimentale (încolțirea, forțarea mugurilor etc);
➢ Identifică rolul omului în păstrarea mediului (cultivarea pământului, îngrijirea pomilor, stropirea
plantelor etc);
87

➢ Crează obiecte ecologie din material recuperabile (căsuțe pentru păsărele);
➢ Descrie schimbările produse odată cu dezvoltarea vii (maturizare, îmbătrânire, înflorire, înrodire
etc);
➢ Identifică unele organe interne (inimă, plămâni, stomac) și funcțiile lor, dar și măsuri de ocrotire
a acestora;
➢ Recunoaște formele de relief în desene și realitate;
➢ Utilizrază semen convenționale pentru rederea vremii, în desen: soare, nori, stropi de ploaie etc).
Urmărind scara abilităților prezentate mai sus, pe etape de vârstă, se poate observa cu ușurință
modul în care apar se dezvoltă și se consolidează acestea, care, împreună cu informațiile teoretice
assimilate, contribuie la apariția conștiinței ecologice a viitorului matur, a viitorului mod de viață al
omenirii promovat la nivel mondial. Acest adevăr este susținut de acțiunile tot mai numeroase, pe plan
mondial și statal, în domeniul ocrotirii, protejării și dezvoltării mediului.
Educația ecologică începe din pruncie prin ramura sa “Educație pentru sănătate”, cea care învață
copilul cu regulile de păstrare a igienei personale, a sănătății sale, pe care să le aplice în viața de zi cu
zi, pe măsură ce aceștia adună ani tot mai conștient și mai cinvins.
Odată cu vârsta, informațiile accumulate se extend la mediul foarte apropiat ce condiționează
sănătatea sa, apoi mai îndepărtat tot mai îndepărtata, conștientizând micuțul om că el e parte al lumii,
vii din care face parte și mediul ce-l înconjoară, cu tot ce are el de sănătatea căruia depinde și viața lui.
În acest mod copiii, adoleșcenții, tinerii, maturii vor îndrăgi mediul ambient, natura, pe care îl
va aprecia cu cât e mai curat, mai sănatos, considerându-l, ceea ce este, partener al vieții pe Pământ.
Bibliografie:
1. Abraham, Maslow: “Motivație și personalitate”, București, Editura “Trei”, 2013;
2. Abraham, Maslow: “Standarde de învățare a copilului de la naștere până la 7 ani”, Chișinău,
2019;
3. Abraham, Maslow:”Curriculum pentru educație timpurie”, București, 2019.
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CZU:37.016:379.852
EXCURSIA – MODALITATE DE CUNOAŞTERE ACTIVĂ A PLAIULUI NATAL
VERINGĂ TAMARA, profesoară de geografie, Gimnaziul Covurlui, r. Leova,
tamara.veringa@gmail.com
Abstract. The childrens are the goodest observors and observation is a fundamental form of human activity based on
curiosity from the surronding world. I believe that excursion is a step to understanding by observation directly to home town.
The curiosity of children’s is huge and their manifesting for new things as a sponge offer them to absorb the information
from mother nature and not at last from sensorial system. The knowledge’s are stored in the book of the memory for a
period of long term and sometimes for whole life.
Cuvinte-cheie: comportament de cercetare, competenţă, relaţionare, valori, produse

Întroducere
Anual la 27 septembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Turizmului, care are sloganul:
,,Libertatea de a călători uneşte oamenii planetei.” Din 1999 celebrarea la nivel naţional a acestei
sărbători a fost oficializată şi în Republica Moldova. Elevul este un turist în devenire aflându-se într-o
excursie, iar sloganul parafrazat la nivel naţional, după mine, ar fi ,, Libertatea de a călători prin ţară
uneşte cetăţenii.”
Materiale și metode
Organizarea excursiilor cu copiii din mediul rural, care călătoresc mult mai puţin decât cei din
mediul urban, reprezintă o revelaţie, îmbinăm utilul – cunoaşterea plaiului natal, cu plăcutul- momente
de relaxare, de creare a stării de bine. Cunoaşterea activă este fructuoasă, copiii rămân cu amintiri pe
termen lung, uneori pentru totdeauna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabelul 1. Etapele organzării excursiei
Prezentarea elevilor obiective turistice din ţară şi alegerea în comun a traseului excursiei.
Elevii fac cunoştinţă cu regulile de comportament solicitate în timpul excursiei şi afirmă, în
scris, acordul respectării lor.
Solicitarea acordului, în scris, a părinţilor/tutorelui de a permite copilului să meargă în
excursie.
Solicitarea acordului, în scris, a conducătorului mijlocului de transport despre responsabilitatea
vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul deplasării.
Propria declaraţie, în scris, despre responsabiltatea vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul
excursiei.
Solicitarea acordului, în scris, a direcţiei instituţiei de a permite organizarea excursiei.
Tabelul 2. Obiective turistice certificate pe parcursul propriei activităţi
Obiective turistice
Frecvenţa deplasării
Anotimpul
Rezervaţia peisagistică Saharna
5
Primăvara, toamna
Rezervaţia peisagistică Ţâpova
6
Primăvara, toamna
Rezervaţia peisagistică Trebujeni
5
Primăvara, tăamna
Mănăstirea Căpriana
12
Primăvara, toamna
Mănăstirea Hâncu
12
Primăvară, toamnă
Mănăstirea Condriţa
Mănăstirea Suruceni
Pădurea Tigheciului
Staţia Tinerilor Naturalişti, Leova
Cetatea Sorocii

10
10
4
1
1
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Primăvara, toamna
Primăvara, toamna
Primăvara
Toamna
Toamna

Observările, aflându-ne în mijlocul de transport încep cu adevărat abea atunci când ajungem cu
copiii în locuri necunoscute pentru ei. Ajunşi la faţa locului, reamintesc necesitatea respectării regulilor
de comportament şi că fiecare elev este responsabil de sine şi de toţi ceilalţi în acelaşi timp. Emoţiile
copiilor sunt la început continuu auzite. Ei au nevoie de timp să descopere mediul în care se află. Pe
dată ce atmosfera devine calmantă anunţ motto-ul excursiei ,,Natura cântă şi ne-ncântă” şi scopul ei
polivalent: observarea interacţiunii componentelor naturii în ecosistemul silvic.
Observare directă
Podişul Codrilor, anotimpul primăvara. Participanţi elevii claselor a VII- IX-a
Notă: Atrag atenţia elevilor să observe diverse elemente ale naturii, frecvent le adresez întrebări,
intervin cu completări, operând cu termeni geografici şi biologici.
Tabelul 3. Observări directe
Poziţa geografică Unde ne aflăm în momentul dat? Care este poziţia fizico-geografică în limitele
Republicii Moldova? În ce regiune economico-geografică se află sectorul silvic?
În ce raion ne aflăm?
Relieful
Pe care unitate de relief ne aflăm în momentul dat? Ce forme de relief observăm?
Ce procese exogene se manifestă? ( R: Câmpia Europei de Est-Podişul MoldoveiPodişul Codrilor- Eroziune, alunecări de teren)
Biodiversitatea
Etajarea pădurii- arbori, arbuşti, subarboret, învelişul ierbos, plante efemere;
vegetală şi
Plante medicinale din codru; plante comestibile: urzica, leurda;
animală a pădurii Starea litierei: activitatea reducenţilor;
de foioase
Lumea animală- vertebrate şi nevertebrate;
Specii sedentare, migratoare;
Specii diurne, nocturne;
Specii de plante şi animale din Cartea Roşie: statutul speciei- vulnerabilă,
pereclitată, critic pereclitată.
Relaţiile
Schimbările fenologice - natura vie reacţionează la schimbarea intensităţii luminii.
a)relaţiile
Relaţii de simbioză: insecte polenizatoare- florile plantelor; ciuperci pe
organismelor cu
trunchiurile copacilor. Relaţii de semiparazitizm –vâscul şi copacul pe care este
mediul
ancorat. Alcătuirea unor lanţuri trofice, reţele trofice;
b) relaţiile dintre
Prezenţa bioindicatorilor, aprecierea gradului de poluare, licheni prezenţi pe
organisme
partea nord-vestică a tulpinii (explic cauza).

Solul
Consecinţele
hazardurilor
climatice

Sol zonal- format sub influienţa zonalităţii climei şi a vegetaţiei. Caracterizarea
tipului de sol cenuşiu.
Aprecierea influentei hazardurilor climatice asupra pădurii- prezenţa crengilor
rupte de furtună şi greutatea poleiului, scoarţa copacilor plesnită- îngheţarea şi
lezarea scoarţei copacilor, prezenţa copaci uscaţi cauzate de ger, secetă.

După finalizarea acestei scurte investigări a mediului anunţ pauza de masă, apoi elevii organizează
jocuri, deseori s-au scăldat în aceeaşi zi la Condriţa şi Hâncu, la Căpriana înconjurau lacul. Fac
numeroase fotografii, colectează frunze ale plantelor necunoscute pentru identificare.
Elevii participanţi la excursie cunosc din start că vor participa la elaborarea unui produs comun
cu genericul ,,Codrul cântă şi ne-ncântă.” Eu, cunoscând potenţialul intelectual al fiecărui copil,
repartizez activităţile individuale de cercetare. Elevilor cu CES le ofer sarcini.
Activităţile
de cercetare
În grup

Tabelul 4. Activităţile individuale de cercetare
Orientări de descriere/
Orientări de descriere/
Modelul Ştiu-Vreau să ştiuModelul SINELG
Am învăţat
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Repartizarea
sarcinilor;
numărul de
elevi,

Ştiu Vreau
să ştiu

Am învăţat

Poziţia
geografică

PFG şi PEG a Podişului
Codrilor

Relieful

Unitatea de relief din
Europa, Republica
Moldova, forme de relief

Clima

Cunosc Nou

Contradictoriu,
ştiam alte
informaţii

Confuz, clasa
de
cercetat
2 elevi,
clasa a
VIII- IX-a
3 elevi,
clasa a
VIII-a

Algoritmul de descriere a
zonei climatice

Vegetaţia

Etajarea vegetaţiei silvice. Specii incluse
în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
plante comestibile
Nevertebrate, vertebrate; specii sedentare,
migratoare; specii ce cad în hibernare;
specii incluse în Cartea Roşie a Republicii
Moldova

Lumea
animală

Solul

Sol zonal;
Caracterizarea tipului de sol
cenuşiu

Complexe
monastice
Învăţ să fiu
creativ(ă)

Descrierea complexelor monastice:
Căpriana, Hâncu
Produs creativ la dorinţă: desen, poezie, plantă ierbarizată; eseu, echibană,
fotografii, aplicaţie din tulpini

3 elevi,
clasa a
VII-a
3 elevi,
clasa a
VII-a
4 elevi,
clasa a
IX-a
3 elevi,
clasa a
VII-a
4 elevi,
cl. a IX-a
Clasa a VIIIX-a.

Elevii prezintă produsele, oformează panoul ,, Codrul cântă şi ne-ncântă”. Notez toţi elevii
participanţi la excursie, inclusiv elevii cu CES, cu nota maximă, încurajând cunoaşterea activă a plaiului
natal. Referindu-mă la scopul excursiei, atunci afirm cu certitudine că viziunea lui John Dewey: ,,Să
laşi copilul să vină la şcoală cu toată experienţa căpătată în afara ei şi să plece cu ceva care să fie folosit
imediat în viaţa de toate zilele” este actuală.
Tabelul 5. Concluzii
Concluzii pentru profesor
Concluzii pentru elevi
Pornind de la observările directe în natură, formez
Excursiile sunt binevenite : realitatea trăită
elevilor comportamentul de cercetare, aplicând
este cel mai puternic argument de motivare
strategiile eficiente Stiu-Vreau să ştiu- Am învăţat şi
a cunoaşterii plaiului natal, de educare a
SINELG dezvolt competenţa de cercetare ce conduce valorilor: patriotism, dezvoltare durabilă,
spre atingerea competenţelor-cheie:
de iniţiere a elevilor în cercetare prin
competenţa de a învăţa să înveţi;
identificarea proceselor naturale, relaţiilor
competenţe sociale şi civice;
din mediul înconjurător şi de formare a
competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a competenţei de cercetare.
valorilor culturale.
Intensific relaţia profesor-elev prin dialog constructiv,
Se intensifică relaţia profesor-elev, elevcorectitudine şi orientare profesională.
elev.
În timpul studierii unor noi conţinuturi în sala de clasă
Excursiile devin un generator de
reactualizez cunoştinţe, fac trimiteri la reamintirea
dezvoltare a creativităţii elevilor, dovadă
unor secvenţe ale excursiei (pentru elevii participanţi la
fiind produsele elaborate.
excursie).
Îmi menţin verticalitatea şi autoritatea, mă consider
În aceeasi zi copiii se află în două medii
autoritară prin cunoştinţele ce le expun logic,
educogene: în sânul naturii şi mediul

91

comunicarea şi explicarea coerentă a realităţii
mediului în care mă aflu cu copiii.
Devin modelul ce promovează voluntariatul, nefiind
remunerată financiar, dar fiind remunerată din
abundenţă emoţional.

creştinesc ortodox, mănăstirile în ţară sunt
şi zone turistice.
Se creează starea be bine prin relaţionare
cu natura, cu colegii, cu turiştii autohtoni şi
străini întâlniţi la complexele monastice.

Recomandări
1. Profesorii din localităţile vecine să colaboreze pentru a organiza excursii la aceeaşi dată cu copii de
aproximativ aceeaşi vârstă cu scopul relaţionării elevilor din diferite instituţii şi, uneori, a completării
cunoştinţelor de către organizatori.
2. Profesorii să solicite ghidului, dacă este posibil, să prezinte obiectivele de cult.
3. Ar fi bine ca grupul de elevi să fie constituit din elevii claselor a V - VII sau a VIII - IX-a.
Bibliografie
1. Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga; Goraş-Postică, Viorica; Lîsenco, Sergiu; Sclifos , Lia, Formare
de competenţe prin strategii didactice interactive, PRO DIDACTICA, 2008, p.138; p. 15 2. Dewey,
John, Trei scrieri despre educaţie, EDP, Bucureşti,1977, p.132
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CZU:37.016:551.4
UTILIZAREA BLOCDIAGRAMELOR ÎN LECȚIILE DE GEOMORGOLOGIE
NINA VOLONTIR conferențiar universitar, doctor. UST. Facultatea de Geografie, Catedra
Geografie Generală volontir.nina@gmail.com
Abstract: using block diagrams in geomorgology lessons. The presented paper aims to bring to the fore the possibility of
using block diagrams as a resource for students to learn concepts in the field of geomorphology. For each learning situation,
students were offered concrete work tasks, focused on certain geomorphological concepts. By observing, analyzing and
interpreting the block diagrams, the students deeply mastered the subject of the topics approached, showing interest and
active spirit during the lesson.
Key words: block diagram, geomorphological concepts, workload

Introducere
Pornind de la axioma conform căreia conținutul unei științe nu poate fi învățat fără utilizarea
mijloacelor materiale [2], la unitatea de curs Geomorfologie, prelegerile, lucrările practice și cele de
laborator, centrate pe conceptele de peisaj geomorfologic, se pot contura pe baza utilizării variatelor
blocdiagrame. Blocdiagrama este definită ca ,, reprezentare grafică tridimensională, în perspectivă, a
unei porțiuni din scoarța terestră, care redă principalele caracteristici ale reliefului și ale structurii
geologice. Blocdiagrama constituie o îmbinare a schiței panoramice cu profilul geologic și ilustrează
raporturile dintre alcătuirea geologică și morfologia reliefului. Blocdiagrama a fost introdusă în
geografie, la sfârșitul sec. al XIX-lea, de către W.M. Davis” [1]. Orice blocdiagramă transmite un mesaj
care poate fi folosit în diferite scopuri ca probe și dovezi ale realității și autenticității. Utilizarea
blocdiagramelor, în comparație cu alte mijloace didactice, reprezintă o modalitate eficientă de a-i ajuta
pe studenți să învețe să vizualizeze, să analizeze și să-și organizeze logic și consecutiv gândurile și
cunoștințele. Această reprezentare grafică are un rol deosebit de important în dezvoltarea spiritului de
observație al studenților, mai ales atunci, când sunt puși în situația de a analiza și interpreta
blocdiagramele, urmărind caracteristicile obiective ale proceselor, ale fenomenelor și ale obiectelor
reprezentate. Putem apela la utilizarea blocdiagramelor pe parcursul desfășurării întregului proces de
predare – învățare – evaluare.
Repere metodologice și mod de aplicare
În procesul de predare – învățare la cursul de Geomorfologie în prelegeri, în lucrări practice și
în lucrări de laborator, prin utilizarea blocdiagramelor, ne-am propus ca studenții să-și aprofundeze
unele concepte geomorfologice, să-și dezvolte limbajul geografic, spiritul de observație, competența de
comunicare, abilitatea de a formula o întrebare și a răspunde la ea etc. În activitățile didactice de
recapitulare și aprofundare a subiectelor ce țin de studierea dinamicii plăcilor tectonice/litosferice, de
procesele geomorfologice, de caracterizarea reliefului scoarței terestre etc, au fost create diferite situații
de învățare, și astfel, studenților au fost prezentate mai multe sarcini de lucru ( în baza utilizării
blocdiagramelor), care au fost structurate pe domeniile: descrierea interpretativă și relația cauză – efect.
În acest scop propunem câteva exemple de sarcini de lucru, care s-au dovedit a fi eficiente în însușirea
și aprofundarea conținuturilor temelor abordate cu studenții la cursul de geomorfologie.
Tema: Dinamica plăcilor tectonice/litosferice
Sarcină de lucru: Realizați observări asupra blocdiagramelor din figura 1(A, B). Ce fenomen
natural este vizibil în blocdiagrame? Identificați tipul de contact între plăcile tectonice/litosferice
reprezentate în blocdiagramele A și B. Prin care proces sunt caracterizate aceste contacte? Care
sunt consecințele contactelor între plăcile tectonice/litosferice reprezentate în blocdiagrama A și
blocdiagrama B? Prezentați exemple concrete, privind tipul de contact între plăcile
tectonice/litosferice și consecințele acestora în mediu.
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Figura 1. Blocdiagrame - A, B
(sursa: https://nl.ripleybelieves.com/how-do-tectonic-plates-move-2811;)
Tema: Relieful regiunilor de orogen
Sarcină de lucru: Observați blocdiagrama din figura 2. Ce unitate geostructurală din domeniul
continental este vizibilă în blocdiagramă? Argumentați răspunsul. Ce element structural este
observabil pe prim plan în blocdiagramă? Care este unitatea de relief caracteristică acestei unități
geostructurale? Argumentați. Numiți tipul genetic al munților reprezentați în blocdiagramă.
Argumentați. Elaborați o descriere științifică a acestui tip genetic de munți. Prezentați exemple de
munți caracteristici acestui tip și indicați localizarea lor pe glob. Ce formă de relief este vizibilă
în blocdiagramă? Identificați și numiți tipul genetic al acestei forme de relief.

Figura 2. Blocdiagramă
(sursa: https://teodoraursulica.files.wordpress.com)
Tema: Procese gravitaționale
Sarcină de lucru: Observați blocdiagrama din figura 3. Elaborați o descriere a procesului
reprezentat în blocdiagramă, folosind conceptele: procese de versant, forța gravitațională, forța
de deplasare, forța de rezistență, factor de siguranță, litologia și structura substratului geologic,
acțiunea hidrodinamică a apelor subterane, activitatea antropică. Explicați: care sunt condițiile
de mediu și cauzele producerii acestui proces; ce efecte are acest proces în mediu?. Identificați
elementele morfologice ale formei de relief create în urma acestui proces. Numiți tipul alunecării
de teren după caracteristicile morfologice ale corpului de alunecare. Ce acțiuni și măsuri de
prevenire și combatere a acestor procese pot fi aplicate? Cum considerați, în bazinul hidrografic
Bâc sunt declanșate astfel de procese? Argumentați răspunsul.

94

Figura 3. Blocdiagramă
(sursa: https://snr.unl.edu/data/geologysoils/landslides/landslidetypes.aspx)
Tema: Relief carstic
Sarcină de lucru: Observați blocdiagrama din figura 4. Ce tip de relief este vizibil în
blocdiagramă? Ce condiții de mediu influențează formarea acestui tip de relief? Care proces a
condus la crearea acestui tip de relief? Care este efectul acestui proces în mediu? Care sunt
formele de relief caracteristice acestui tip de relief? Numiți formele de relief din blocdiagramă
notate cu cifrele: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Prezentați exemple concrete de forme de relief notate cu cifra
6 (denumiri și localizarea acestora). Identificați obiectivele din blocdiagramă notate cu cifrele 5
și 8. Explicați importanța științifică și rolul ca factor economic al acestui tip de relief. Documentați
diferite surse de informare și constatați, dacă în bazinul hidrografic Bâc se întâlnesc forme de
relief similare, prezentate în blocdiagramă. Exemplificați.

Figura 4. Blocdiagramă
(sursa: http://www.profudegeogra.eu/tag/blocdiagrama-relieful-carstic)
Blocdiagramele pot fi utilizate cu succes și în procesul de evaluare al studenților prin notare.
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Avantajele utilizării blocdiagramelor în predare, învățare și evaluare
➢ Creează o bună aplicare a cunoștințelor teoretice în activitățile practice și o învățare profundă și
eficientă a materiei/subiectelor de către studenți;
➢ Susține structurarea informației conform unui algoritm logic;
➢ Dezvoltă la studenți aptitudini de gândire analitică, logică, critică și creativă;
➢ Sporesc participarea activă și constructivă a studenților în discuții la subiectul abordat;
➢ Sunt apreciate ca mijloc de învățare eficientă de către studenți;
➢ Oferă cadrului didactic posibilitatea de a nota studenții.
Concluzii
➢ Impactul utilizării blocdiagramelor la cursul de Geomorfologie este în mod evident unul pozitiv
pe multiple dimensiuni:
- dezvoltă spiritul de observație al studenților;
- facilitează receptarea mesajului exprimat în conținutul blocdiagramei și asocierea acestuia
cu elemente din realitatea înconjurătoare;
- stimulează sensibilitatea și creativitatea studenților referitor la subiectul explorat;
- favorizează înțelegerea de către studenți a conceptelor din domeniul geomorfologiei.
➢ Pentru calitatea predării și învățării, este important conținutul, dimensiunea și calitatea
blocdiagramei, dar, îndeosebi de importantă este situația de învățare organizată de către cadrul
didactic cu studenții pe baza acesteia.
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