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Cuprins. Revista „Geopolis” nr. 15 

Membrii Cercului de geografie „Geopolis” în anul școlar 2017-2018 

http://concursterra.ro/concursul-national-de-geografie-terra-etapa-judeteana/


Membrii Cercului de Geografie „Geopolis” în anul şcolar 2017- 2018 și activităţile în care au fost implicați  

 

Opinii... şi opinii 

 Elev Pancu Sebastian 

 Cititorii revistei „Geopolis” au fost rugați să-și exprime părerea cu privire la numărul 

14 al publicației cercului de geografie. 

 Am selectat câteva dintre aprecierile colegilor noștri: 

 M-a impresionat  articolul „Olimpiada Națională de Geografie de la Oradea”.  

 Am remarcat parteneriatul „Experienţe educaţionale non-formale - Investiţii pentru 

succes”.  

 Mi-a plăcut articolul „Aplicaţie practică în Republica Moldova”.  

 Să  nu lipsească rubrica „Geografie distractivă”.   

 Nimeni nu este perfect, așa că am selectat și unele critici: 

  Există câteva greșeli de ortografie. 

  Ar trebui modificată calitatea imaginii de pe copertă. 

   Am primit și unele sugestii: 

 Mai multe legende geografice locale. 

 Ar trebui adăugate fotografii cu orașul Săveni din perioada comunistă. 

 Imaginea școlii săvinene prin prisma unor profesori. 

 Membrii cercului „Geopolis” vă mulțumesc pentru părerile exprimate. Vom lua în considerare aprecierile, 

cât și criticile, și vom ține seama de sugestiile voastre.   
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„Toate visele tale se pot îndeplini dacă ai curajul să le urmezi.”(Walt Disney)   

„Dorește-ți succesul și nu perfecțiunea. Nu renunța niciodată la dreptul tău de a greși, pentru că atunci îți vei 

pierde abilitatea de a învăța lucruri noi și de a înainta în viață.” (David Burns)  

„Nu cunosc soluția pentru atingerea succesului, dar știu că pentru a eșua e suficient să încerci să mulțumești pe 

toată lumea.” (Bill Cosby)   
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Rezultate obţinute la Olimpiada de Geografie, etapa judeţeană, 3 martie 2018 

Prof. Dumitru Pancu 

 Olimpiada judeţeană de geografie s-a desfăşurat sâmbătă, 3 martie 2018, la Colegiul Națonal „A.T.         

Laurian”  Botoșani.  Rezultate bune au obţinut elevii Liceului  Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, profesor 

coordonator Dumitru Pancu. Olimpiadele şcolare reprezintă una dintre ultimele instanţe în faţa cărora, dacă eşti 

pasionat, ştii, şi faci dovada acestui lucru, vei fi răsplătit sub o formă sau alta, primind recunoaşterea și confirmarea 

celorlalţi.   

1. Macovei George - Alexandru      Premiul I      8,79 puncte      clasa a VIII-a 

2. Holovici Rebeca - Paula      Premiul III      7,89 puncte      clasa a VIII-a 

3. Oaniciuc Marius - Mircea      Premiul III      7,66 puncte      clasa a VIII-a 

4. Ciubotariu Andrei      Premiul I      8,28 puncte      clasa a X-a 

5. Alupoaiei Cosmin Robert      Menţiune      7,73 puncte      clasa a XI-a 

6. Pancu Sebastian      Premiul II      8,44 puncte      clasa a XII-a 



Etapa locală a Olimpiadei de Geografie. Cabinetul de geografie al Liceului „Dr.Mihai Ciucă”, 25 ianuarie 2018 
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 Joi 25 ianuarie 2018 între orele 12:00 -14:00  a avut loc faza locală a  Olimpiadei de Geografie, pentru 

clasele VIII - XII, și Concursul Național de Geografie “Terra” și “Ioniță Ichim” pentru clasele V-VII. Au participat 

103 de elevi din liceul nostru, copii curioși cărora le place competiţia şi au dorit să-şi testeze limitele și cunoștințele.  

Olimpiadele şcolare - cele mai promovate, respectate şi valorizate concursuri şcolare din liceul nostru 

 Au fost selectați 30 de elevi pentru etapa județeană reprezentând cu succes atât pe sine, cât şi profesorul și 

şcoala. Liceul nostru a avut cinci participări la etapa naţională de geografie, reprezentând cu succes judeţul 

Botoșani. Pentru aceasta au muncit suplimentar, şi-au reorganizat timpul zilnic renunţând la multe alte activităţi și 

au învăţat să-şi dozeze efortul punând accent pe răbdare, voinţă și perseverenţă. 

„Orice succes în viață îți mărește considerabil numărul de dușmani. Reciproca nu-i deloc valabilă.” (Victor Duță)  



 În ziua de 14 aprilie 2018, la Școala Gimnazială Nr. 6  „Grigore Antipa” Botoșani,  s-a desfășurat  etapa 

județeană a Concursului Naţional de Geografie pentru clasele V-VII „Terra”, ediţia a VI-a.                                               

 Concursul este organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Societatea de Geografie din 

România şi Editura CD PRESS.                                                                                                                                                  

 La clasa a V-a au participat 55 de elevi, la clasa a VI-a 56 și la clasa a VII-a 25.                                                     

 Elevii liceului nostru au obțínut rezultate bune.     
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Concursul Național de Geografie „Terra”, etapa județeană 

Prof. Dumitru Pancu                

„În viață nu există limite…Cu excepția celor autoimpuse.” (Les Brown)    

Nr.

crt 

Numele și prenumele   

elevului 

Premiul Clasa 

1. Acălfoaie  C. Delia Steliana Premiul I a V a 

2. Boicu G. F. Emilian Premiul II a V a 

3. Atofanei  Elena Mențiune a VI a 

4. Sumanariu  Georgiana  Mențiune a VII a 

5. Brînză Mărăscu Alexandru Mențiune a VII a 

 Delia Acălfoaie va reprezenta județul Botoșani 

la faza națională ce se va desfășura online.       

„Nu căzătura în sine reprezintă eșecul…ci faptul că refuzi să te ridici.”(Proverb Chinezesc)  

 „Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.” (Nicolae Iorga)  

http://concursterra.ro/concursul-national-de-geografie-terra-etapa-judeteana/
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Raportul privind activitatea Centrului de Excelență Săveni, disciplina geografie în anul școlar 2017-2018 

Prof. Dumitru Pancu                                                                                

 1.Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţe (CETCP) –disciplina geografie,  a 

funcţionat în Liceul Teoretic „Dr.Mihai Ciucă” Săveni, în anul şcolar 2017-2018  cu avizul ISJ Botoșani 

Nr.12767/11.10.2017, coordonator prof. Pancu Dumitru.                                                                                                                                          

 2. Selecția elevilor a avut loc sâmbătă, în data de 14.10.2017, ora 11:00 în cabinetul de geografie al liceului, 

fiind admiși un număr de 83 de elevi din clasele V-XII.  Activitățile Centrului de Excelenţă au fost aprobate și 

realizate pe parcursul a 2 ore săptămânal, tematica anuală a cursurilor fiind înregistrată la secretariatul liceului nostru 

cu nr. 356/27.10.2017 și s-au desfășurat sâmbăta între orele 9:00 - 12:00 în Cabinetul de geografie al Liceului 

Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”  Săveni.                                                                                                                                                                      

 3.Situaţia participanţilor la cursuri: Activitățile în Centrul de Excelenţă au asigurat celor 65 de elevi 

participanți din zona orașului Săveni cu abilităţi geografice speciale, o pregătire deosebită, mai  bine focalizată pe 

aptitudinile şi nevoile lor de instruire, promovând metodologii şi instrumente pentru depistarea valorilor autentice din 

zona oraşului Săveni şi stimularea creativităţii specifice. Rezultatele s-au văzut în examenele, concursurile și 

olimpiadele școlare.   

Clasa Elevi  

înscrişi 

Elevi  par-

ticipanţi 

Elevi participanți la com-

petiții MEN în afara școlii 

Premii și mențiuni 

a V - a 12 10 5 4 premii (Premiul I și II jud. și două premiul III națională) 

a VI - a 12 10 5 1 mențiune (județeană) 

a VII - a 11 11 5 2 mențiuni (județeană) 

a VIII - a 12 12 3 3 premii (Premiul I și două premiul II județeană + 1 diplomă de 

participare națională) 

a IX - a 6 5 5 3 premii (două premiul I  județeană și premiul II națională) 

a X - a 5 3 3 2 premii (Premiul I  județeană și premiul special națională) 

a XI - a 5 3 3 1mențiune (județeană) 

a XII - a 16 11 1 1 premiu (Premiul II  județeană) 

Total 83 65 30 18 

 4. Concluzii:                                                                                                                                                                                        
- activitatea centrului a fost apreciată de elevi, părinţi şi cadre didactice;                                                                               

- elevii se pot autoevalua mai realist, raportându-se la colegii din alte şcoli;                                                                                    

- toţi elevii participanţi la centrul de excelenţă au participat la fazele pe şcoală şi localitate ale olimpiadei și concur-

surilor şcolare;                                                                                                                                                                                  

- 46% din elevii participanţi la centrul de excelenţă (30 de elevi) au participat şi la fazele județene ale olimpiadelor 

și concursurilor şcolare;                                                                                                                                                                   

- 60% din elevii centrului nostru de excelență participanţi la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concur-

surilor şcolare de geografie au primit premii și mențiuni (18 premii);                                                                                                

- am acumulat 12 premii și 6 mențiuni în concursurile județene, regionale și naționale;                                                                                

- am avut 5 participări la fazele naționale obținând 4 premii.                                                                                                                                       

 5. În vederea îmbunătăţirii  activităţii centrului vin cu următoarele propuneri:                                                                       

- dotarea cabinetului de geografie cu mijloace materiale necesare unui centru de excelență (laptop, lampă proiector – 

urgent, softuri educaționale pentru geografie, multifuncțională etc);                                                                                    

- stimularea elevilor care participă la centrul de excelenţă prin acordarea unui punctaj pentru obținerea bursei șco-

lare, acordarea unor diplome din partea liceului nostru;                                                                                                                

- acordarea unor premii materiale elevilor care participă și se disting în compețițiile naționale.       

Rezultate la disciplina geografie, bacalaureat 2018 

Prof. Dumitru Pancu 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

partici-

panți 

Note Pro-

cent  

reușiți 

Me-

dia  

Sub 5,00 5,00-6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-9,99 10,00   

86% 

  

7,62 94 94 4 15 11 33 17 13 1 

Rezultatele obţinute la bacalaureat  în anul şcolar 2017-2018 la disciplina geografie. 

Clasa a XII-a C, Filologie. Profesor Pancu Dumitru 

26 26 0 1 2 1 13 8 1 100% 8,57 



Lotul olimpic de geografie al județului Botoșani 

 Brăila, la cel de-al 650-lea an de la prima atestare docu-

mentară, a avut onoarea de a găzdui cea de-a 38-a ediție a Olimpi-

adei Naționale de Geografie pentru elevii claselor VIII-XII.    

 Olimpiada Națională de Geografie din acest an a reunit 221 

de elevi din întreaga țară, cei care au reușit sa treacă de etapa 

județeană. Aceștia au fost însoțiți de 42 de profesori și de 40 de 

membri ai Comisiei Centrale.                                                                   

 Lotul olimpic al județului Botoșani a fost format din 5 ele-

vi: Macovei George Alexandru (cl. a VIII-a, Liceul Teoretic  „Dr. 

Mihai Ciucă” Săveni, coordonator prof. Pancu Dumitru), Rotariu 

I.C. Tudor Liviu (cl. a IX-a, Liceul „Regina Maria” Dorohoi, coor-

donator prof. Gheorghiță Geanina), Ciubotariu Andrei (cl. a X-a, 

Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, coordonator prof. Pancu 

Dumitru), Druțu Florentina Georgiana (cl. a XI-a, Colegiul 

Național „A.T.Laurian” Botoșani, prof. coordonator Ursulică Teo-

dora Estera) și Apetroaie G. Cosmina (cl. a XII-a, Liceul Pedago -

gic „Nicolae Iorga” Botoșani, prof. coordonator Seniuc Constanța).                                                                                                                  

 Duminică, 1 aprilie 2018, lotul s-a deplasat sub îndrumarea 

profesorului însoțitor Ursulică Teodora Estera.  

  La ora 6:30 ne-am urcat din stația PECO MOL din 

Botoșani în autobuzul Pristyl și am urmat ruta Botoșani-Flămânzi-

Hârlău-Târgu Frumos-Roman-Bacău-Adjud-Mărășești-Tecuci-

Brăila, după care autobuzul și-a continuat drumul către Constanța. 

În aceeași zi în jurul orei 14:00 ne-am cazat la Hotel Flora, hotel 

de trei stele, amplasat în stațiunea „Lacu Sărat”, la circa 5 km dis-

tanţa de municipiul Brăila.                                                                                                 

 La ora 16:00 a avut loc festivitatea de deschidere la „Sala 

Oglinzilor” a teatrului „Maria Filotti”. Acolo elevii participanți cât 

și profesorii însoțitori au primit cărți despre cultura județului Brăila 

și câte o broșură și alte materiale cu caracter util despre județ. 

 După aceasta ne-am întors (elevii și profesorii însoțitori) la 

Hotel Flora și Lacu Sărat, iar membrii Comisiei de Evaluare la ho-

tel Traian.                                                                                                      

 La ora 19:00 a avut loc cina la restaurantul hotelului, un 

hotel decent, cu mâncare destul de bună și atmosferă primitoare. 

 Apoi ne-am întors în camerele noastre și ne-am însușit ul-

timele noțiuni pentru ziua ce avea să urmeze.  

Festivitatea de deschidere la Teatrul Maria Filotti           

„Sala Oglinzilor”  
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Hotelul Flora, amplasat în stațiunea Lacul Sărat,                  

gazda olimpicilor geografi  

Olimpiada Națională de Geografie, Brăila 1– 7 aprilie 2018 

Elevii: George Macovei și Andrei Ciubotariu 

Brăila, gazda celei de-a XXXVIII-a Olimpiade Naționale 

Camera și restaurantul Hotelul Flora,                                                                   

considerat hotel de trei stele 



 Luni 2 aprilie între orele 7:30-8:30 am mers la micul 

dejun la  Hotel Flora iar apoi am pornit cu toții spre Colegiul 

Național „Gh. M. Murgoci”, unde aveau loc atât proba teoretică 

cât și cea practică a olimpiadei. Proba teoretică a început la ora 

10:00 și a durat 3 ore.                                                                              

 După probă s-au afișat subiectele și baremele. Între orele 

13:30 si 14:30 am luat prânzul la Hotel Traian. Ulterior, elevii au 

fost grupați pe clase și alături de profesori însoțitori au vizitat 

centrul istoric al municipiului Brăila. În primul rând au vizitat 

Grădina Publică unde se află Casa Memorială „Panait Istrati” cât 

și „Castelul de apă”, unde pe vremuri exista un restaurant ce 

dispunea de o platformă rotitoare de unde putea fi admirată 

priveliștea Dunării cât și a orașului, de la o înălțime de 40 de 

metri. Ni s-a arătat și un tunel cu intrarea blocată de la baza 

grădinii, o mărturie a timpurilor când orașul dispunea de o foarte 

largă rețea de tuneluri de dimensiuni impresionante.                               

 Am aflat despre rolul important pe care-l avea orașul cu 

privire la comercializarea de cereale și despre numeroasele mori 

construite de către afaceriști greci pe malul stâng al Dunării. Am 

văzut Piața Traian cu biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil”, unică în țara noastră datorită arhitecturii 

neconvenționale, având in vedere rolul de geamie pe care l-a 

îndeplinit aceasta înainte de cucerirea rusă a orașului din mâinile 

otomane.                                                                                                   

 Am mai văzut Centrul Cultural „Nică Petre”, Casa 

Memorială „Petru Ștefănescu Goangă”, Casa „Embiricos”, casa 

unde s-au născut Ana Aslan și Constantin Hepites, biserica 

grecească „Buna Vestire”. Informațiile pe care le-am dobândit în 

timpul acestor vizite au fost parte a pregătirii pentru proba 

practică. După plimbare ne-am întors la hotelurile unde eram 

cazați pentru a lua cina, la ora 19:00, iar apoi ne-am dus la 

culcare.                                                                                                      

 A doua zi, marți 3 aprilie, după ce am luat micul dejun 

între orele 7:30 și  8:30 ne-am urcat în autocare pentru efectuarea 

de observații în orizontul local apropiat și îndepărtat al 

municipiului Brăila, pentru a consemna informații pentru proba 

practică de a doua zi. Am văzut unele dintre fabricile care 

funcționau sau mai funcționează, am văzut satele din jur punând 

accentul asupra arhitecturii și a ocupațiilor locuitorilor.              

 Am vizitat lacul „Movila Miresii”, un punct de 

triangulație construit de către armată și  Lacul Sărat. După aceea, 

între orele 14:00 si 15:00, am luat prânzul la Hotel Traian și am 

mers în recreere la Centrul Comercial Brăila Mall. Ne-am întors 

la Hotel Flora iar la ora 19:00 am luat cina pentru ca apoi să ne 

ducem în camerele noastre.                                                                 

 Miercuri 4 aprilie, după micul dejun am plecat la ora 9:00 

spre Colegiul Național „Gh.M.Murgoci”  pentru proba practică.                                                                                  

Aceasta s-a desfășurat între orele 10:30-12:00  și subiectele 

acesteia au conținut cerințe cu privire la locurile vizitate în cele 

două zile anterioare. În urma acesteia s-au afișat rezultatele la 

proba teoretică a olimpiadei.      
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Casa Memorială „Panait Istrati” - deși Panait Istrati nu 

a locuit aici, expoziția prezintă manuscrise, obiecte 

personale, piese de mobilier, cărți cu autograf, ediții 

rare, ediții princeps, fotografii-document.  

Clasa a VIII-a, proba practică în municipiul Brăila: 

Portul Brăila, Zona Turistică și Șantierul naval  

Castelul de Apă din Brăila a fost ridicat în anul 1912    

de către inginerul botoșănean Elie Radu  

În Colegiul Național „Gh. M. Murgoci”, a avut loc atât 

proba teoretică cât și cea practică a olimpiadei 
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 După prânzul de la Hotel Traian, la ora 14:00 am făcut o 

excursie didactică cu vasul „Borcea” pe Dunăre și un tur însoțit 

de ghid al teatrului „Maria Filotti”.  

 Datând din jurul anilor 1840, clădirea inițială, proprietate 

a unui grec, avea funcția de han, dar după incendiul din 1859, 

reconstruită, va cunoaște numeroase transformări. Finalizarea 

construcției și inaugurarea teatrului sub numele inițial de „Rally” 

a avut loc în anul 1864. Pe parcursul secolului al XIX-lea, 

numeroase personalități de prestigiu din arta europeană au oferit 

reprezentații la acest teatru. Haricleea Darclée, originară din 

Brăila, a debutat aici în anul 1881. Din 1954 teatrul ia denumirea 

de „Teatrul de Stat Brăila”, iar în 1969 primește numele actriței 

Maria Filotti, care a debutat pe scena sa în anul 1905 în rolul 

Giocondei.  

 Declarată monument istoric, clădirea este inclusă în 

albumul UNESCO. Din lipsă de timp a avut loc înscrierea 

elevilor care consideră că au obținut punctajul suficient pentru 

proba de baraj a Olimpiadei Internaționale de Geografie. Ne-am 

întors la Hotel Flora, am luat cina și am mers în camerele 

noastre. Am aflat și rezultatele la proba practică și elevii care 

puteau participa la proba de baraj de a doua zi.                                                                

 Joi 5 aprilie a avut loc proba orală de baraj, respectiv 

proba scrisă pentru cei ce au trecut de cea orală, la Colegiul 

Național „Gh.M.Murgoci”. Din rândul lotului botoșănean elevii 

Druțu Florentina-Georgiana și Rotariu I.C. Tudor Liviu au 

participat la proba orală, în limba engleză. Aceasta proba s-a 

desfășurat între orele 10:00 și 13:00 și au participat 84 de elevi.                 

 Vineri 6 aprilie a avut loc festivitatea de închidere, în 

Sala Mare a teatrului „Maria Filotti”. S-au acordat premiile și 

mențiunile, iar elevii care au luat cel puțin 75 de puncte media au 

primit un premiu special.                                                                            

 Patru elevi s-au calificat la faza internațională a 

olimpiadei care se va desfășura în Canada, iar 8 elevi la 

Balcaniadă, care va avea loc în țara noastră, la Iași. Nu am reușit 

să fim printre cei 8 elevi aleși, dar ne pregătim deja pentru 

olimpiada următoare. 

Festivitatea de premiere 

În teatrul „Maria Filotti” din Brăîla 

Excursie didactica cu vasul „Borcea” pe Dunăre  

„Există un singur tip de succes: acela de a face din propria viață ceea ce vrei.” (Henry D. Thoreau)  
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Concursul de Geografie „Ioniță Ichim”, etapa regională 

Eleva Acălfoaie Delia 

Lotul geografilor botoșăneni la Concursul de Geografie 

„Ioniță Ichim” - etapa regională de la Piatra Neamț 

Admirăm Valea Bistriței 

Premiul III și medalie pentru liceul săvinean „Tot ce îți poți imagina este real.” (Pablo Picasso)  

 Sâmbătă, 12 mai 2018, a avut loc etapa regională a Con-

cursului de geografie „Ioniţă Ichim” la care au participat 136 de 

elevi din clasele a V a, a VI a  și a VII a din regiunea Moldova.  

 Competiția a fost găzduită de Colegiul de Informatică 

din Piatra Neamț, unde alături de elevii din Neamț au participat 

loturile câștigătoare din Suceava, Botoșani, Bacău și Iași.                                                        

 Lotul județului Botoșani a fost format din  10 elevi și doi 

profesori coordonatori, Mihai Mihaela de la Școala Gimnazială 

„Dimitrie Pompeiu” Broscăuți  și Anisie Maria de la Liceul Te-

oretic „Grigore Antipa”  Botoşani.                                                    

 Dimineața, la ora 6:30,  am plecat din Botoșani cu un 

microbuz școlar și în aproximativ 3 ore am ajuns la destinație - 

Colegiul de Informatică din Piatra Neamț.                                                                                                            

 Între orele 10:00 –11:30 s-a desfășurat proba scrisă a 

concursului, subiectele având același grad de dificultate cu subi-

ectele de la „Concursul Terra”.                                            

 Am servit prânzul la cantina liceului gazdă și la 12:30  

ne-am deplasat prin orașul Piatra Neamț, îndreptându-ne spre 

telegondola din Piatra Neamț situată în Piața Gării.                  

 Până la stația de sosire amenajată în Poiana Trei Coline 

pe Muntele Cozla, la altitudinea de 657 m., mi-am învins frica 

de înălțime și am admirat  panorama orașului, cu principalele 

artere, Valea  Bistriței cu Barajul și Lacul de acumulare Bâtca 

Doamnei pe malul căruia se mai văd și azi ruine ale vechii cetăți 

Petrodava.                                                                                               

 Între orele 16:00 –17:00  a avut loc festivitatea de premi-

ere în sala festivă a  Colegiului de Informatică.                                                                           

 Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din orașul Săveni s-a 

remarcat din nou obținând prin subsemnata, eleva Delia Acăl-

foaie, la clasa a V a, 87 de puncte, premiul III și medalie.                                                                                           

 M-a bucurat faptul că am participat la această competiție 

și aștept cu nerăbdare concursul de anul viitor! 



Sesiunea de Comunicări Știnţifice ale elevilor liceeni, etapa judeţeană                                                                           

         Elevii: Anamaria Rotariu și David Eduard Beiu                                                                                           

Anamaria și David în timpul prezentării proiectului  

Platforma meteorologică a liceului nostru 

Etapa pregătitoare pe platforma meteorologică a 

liceului. Instalăm cele 3 rigle nivometrice 

Etapa pregătitoare în cabinetul de geografie al liceului 

 Marți, 22 mai 2018, la Liceului de artă „Ștefan Luchian” 

din Botoșani a avut loc Sesiunea de Cominicări Ștințifice ale 

elevilor liceeni, disciplina geografie, etapa județeană. În cadrul 

acestui simpozion am participat și noi, elevii Anamaria Rotariu și 

Beiu David,  prezentând lucrarea „Observații și măsurători asupra 

stratului de zăpadă pe platforma meteorologică școlară a Liceului 

Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni.  

 Concursul se desfășoară pe trei secțiuni: Geografia umană, 

Geografia mediului și Geografia fizică, din cea din urmă făcând 

parte și noi. Lucrarea noastră s-a axat pe măsurători asupra 

stratului de zăpadă pe platforma meteorologică a liceului nostru în 

sezonul rece 2017-2018. 

 Introducere. Stratul de zăpadă face parte din peisajul ier-

nilor din nord-estul României și are un rol climatic deosebit de 

important pentru culturile agricole, dar spulberat de vânt, conduce 

la troienirea căilor de comunicații. Aproape în fiecare iarnă DN 29 

Botoșani - Săveni este troienit și creează greutăți transportului de 

persoane și în aprovizionarea cu alimente. 

 Scopul a fost: să efectuăm  măsurători și observații asupra 

stratului de zăpadă în sezonul rece în perioada octombrie 2017 – 

aprilie 2018; Să analizăm datele obținute şi să identificăm 

asemănări și deosebiri cu datele stației meteorologice Botoșani; 

 Să popularizăm importanţa observațiilor meteorologice în liceul 

nostru și în  comunitatea locală.  

 Caracteristicile platformei meteorologice. Coordonatele 

geografice ale platformei meteorologice a liceului nostru sunt 

47º57´ latitudine nordică și 26º51´ longitudine estică, la o altitu-

dine de 118 m. Observaţiile de climat se efectuează în sezonul 

rece și în perioada de vară, la orele 07:10 şi 19:10 când se 

înlocuiesc colectoarele pluviometrelor. La ora 07:10 şi 19:10 se 

fac observaţii şi măsurători privind grosimea stratului de zăpadă. 

Pentadic, la ora 07:10 se determină densitatea acestuia. 

 Etapele şi metodele de cercetare. În luna octombrie 2017  

am înregistrat proiectului de cercetare locală „Măsurători și ob-

servații pe platforma meteorologică școlară. Sezonul rece 2017-

2018” în cadrul activităților extrașcolare desfășurate de membrii 

cercului de geografie Geopolis al liceului nostru. 

 Etapa pregătitoare - s-a bazat pe metoda studiului indivi-

dual, presupunând studierea materialelor bibliografice de speciali-

tate, baza de date climatice a liceului nostru și lucrarea 

„Introducere în meteorologia practică” de D. Mihăilă. 

 Am verificat pe platforma meteorologică școlară instru-

mentele şi aparatele meteorologice și în final, am elaborat fișele 

de observații. Pentru diseminarea informațiilor am realizat și am 

amplasat pe holul geografic afișierul Platforma meteorologică. 

Observații și măsurători. Cea mai importantă metodă  a fost ob-

servaţia, care a permis obţinerea de informaţii indispensabile pri-

vitoare la desfăşurarea proceselor şi fenomenelor atmosferice.  
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 Observații și măsurători pe platforma meteorologică. 

Observaţiile asupra existenţei stratului de zăpadă le-am efectuat 

vizual, zilnic, odată cu instalarea zăpezii, la ora 7.00 sau imediat 

ce s-a luminat de ziuă. Determinarea densităţii stratului de 

zăpadă s-a efectuat pe platforma nivometrică,  pentadic (o dată 

la cinci zile), în zilele de 5, 10, 15, 20, 25 şi în ultima zi a lunii, 

numai atunci când grosimea stratului de zăpadă este de 5cm. 

 Prelucrarea datelor obținute.  Pe baza cercetării efectu-

ate pe platforma meteorologică, am realizat o bază de date, foto-

grafii și material video, ce au fost prelucrate şi comparate cu 

sezonul anterior (2016-2017) şi mediile staţiei meteo Botoşani.  

a) În sezonul rece 2017-2018 s-au înregistrat 48 zile cu ninsoare 

sau lapoviţă, peste valoarea medie înregistrată la stația Botoșani 

care este de 43,2 zile şi mai mare decât în anul anterior (37 zile).                                                                                                 

b) Numărul anual de zile cu sol acoperit cu strat de zăpadă a 

fost de 73, peste valoarea medie înregistrată la stația Botoșani 

care este de 71,8 zile. Zăpada se depune sub forma unui strat 

continuu, pe timp calm, dacă temperatura scoarţei terestre şi a 

straturilor de aer învecinate acesteia este mai mică decât 0ºC. De 

aceea maximul s-a înregistrat în perioada cea mai rece, inter-

valul 5 februarie - 9 martie când minimele de temperatură au 

coborât la - 20ºC (-21,3ºC în 26.02.018).                                                         

c) Gradul de acoperire al solului cu zăpadă, variază între mini-

ma de 0, în lunile octombrie şi aprilie și maxima de 10, re-

prezentând întregul orizont vizibil al locaţiei de observaţie, 

înregistrată în 60 de zile, în intervalul 2.12.2017 - 26.03.2018.                                                                                                  

d) Modul de aşezare a zăpezii scoate în evidență o dominare a 

așezării uniformă fără troiene în 65 zile (platforma este situată 

într-un spațiu blocat de clădiri pe 3 laturi), neuniformă cu 

troiene mici în 8 zile, din care cu troiene mari 3 zile în perioada 

viscolului din 3-5 martie 2018.                                                                                   

e) Grosimea stratului de zăpadă. Grosimea maximă decadică a 

zăpezii a atins 23 de centimetri în decada a doua a lunii martie, 

(după ninsorile din zilele de  17-18 martie 2018), mult mai mică 

decât cea de la stația Botoșani, 57 cm., în prima decadă a lunii 

februarie, anul 1963.                                                                                    

f) Densitatea stratului de zăpadă. Cu ajutorul acestui parametru 

se calculează rezerva de apă înmagazinată în stratul de zăpadă. 

Echivalentul în apă al stratului de zăpadă a fost de 94,39 mm/

m², valoare mai ridicată comparativ cu sezonul anterior dar sub 

media stației Botoșani de 192,49 mm/m².  

 Lucrarea noastră s-a clasat pe locul I și urmează să 

reprezentăm județul Botoșani la faza națională de la Constanța.  

Măsurători asupra grosimii stratului de zăpadă  

Măsurători asupra densității stratului de zăpadă  

-21,3ºC în ziua de 26 februarie. Temperatura minimă  
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Comisia de evaluare acordă lucrării 95 de puncte                      

și subliniază activitatea de cercetare din liceul nostru 

Ultima zăpadă a căzut în ziua de  24 martie 2018  



Sesiunea de Comunicări Știnţifice ale elevilor liceeni, etapa națională                                                                          

         Eleva Anamaria Rotariu                                                                                     
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 La Cumpăna, județul Constanța, în perioada 8-12 iulie 

2018 a avut loc Concursul Național Sesiunea de Comunicări Ști-

ințifice ale elevilor din clasele liceale, domeniul Geografie. 

Această competiție se desfășoară pe trei secțiuni: Geografia 

Fizică, Geografia Umană și Geografia Mediului.  

 La această competiție au participat 111 elevi și 57 de 

cadre didactice din 37 de județe ale României. Fiecare județ are 

1-3 reprezentanți, unul pentru fiecare secțiune, iar municipiul 

București concurează cu câte 3 participanți pentru fie-care secți-

une. Punctajul total se face pe baza celor 2 probe: redactarea 

lucrării scrise (care trebuie să fie originală, inspirată din geo-

grafia orizontului local și trebuie să respecte metodologia) și 

prezentarea proiectului (să se încadreze în 15 minute, ultimele 3 

minute fiind acordate întrebărilor comisiei). 

          Competiția este una foarte strânsă, proiectele sunt 

reușite, iar departajarea lor se face doar prin câteva sutimi. 

Președintele comisiei de anul acesta a fost domnul profesor uni-

versitar doctor Marian Ene, de la Facultatea de Geografie din 

București, iar membrii evaluatori au fost inspectori școlari din 

diferite județe ale țării. 

          Județul nostru a fost reprezentat de trei elevi (câte unul 

pentru fiecare secțiune), selectați la faza județeană a concur-

sului: Bianca Ceică (Liceul „Dimitrie Cantemir” din Darabani, 

profesor coordonator Prisăcariu Alin), Niță Roxana Ionela 

(Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, profesor coordona-

tor Aurora Simona Filip) și eu, Rotariu Anamaria ( Liceul Te-

oretic „Doctor Mihai Ciucă” din Săveni, profesor coordonator 

Pancu Dumitru).   

 În după-amiaza zilei de 7 iulie  am pornit încrezători 

spre Constanța, sub îndrumarea domnului profesor Prisăcariu 

Alin. Am parcurs un drum destul de obositor cu  trenul, de la ora 

21:00  din Botoșani spre București, timp de 8 ore, unde am 

schimbat cu trenul de Constanța cu care am călătorit 2 ore. La 

destinație am ajuns dimineața și am  fost întâmpinați de profeso-

ri voluntari ai Liceului Tehologic „Nicolae Dumitrescu” care    

ne-au îndrumat spre autobuzele cu care am ajuns în campusul 

liceului situat la periferia orașului Constanța. În cameră am fost 

3 persoane, eu și cele două colege ale mele din lotul Botoșani.   

 La ora 18:00 în ziua sosirii am asistat la festivitatea de 

deschidere a concursului  care a avut loc în sala de sport a cam-

pusului liceului, unde am asistat la discusurile comisiei centrale, 

după care elevii Liceului „Nicolae Dumitrescu”  au oferit audi-

enței spectacole culturale diverse. După această delectare cultu- 

rală ne-am deplasat spre  cantină pentru a lua cina.  

 A doua zi, după micul dejun,  am depus lucrările, pe 

secțiuni, pentru a fi evaluate. La Geografie fizică au fost 35 de 

lucrări, la Geografie umană - 45 de lucrări și la Geografia medi-

ului -36 de lucrări. 

 La ora 9:00 am fost transportați din campus în orașul 

Constanța pentru un tur al principalelor obiective în autobuzele 

supra - etajate puse la dispoziție. 

 Printre obiective s-au aflat și Portul din Constanța, Gara 

maritimă și cazinoul Constanța. La ora 12:00 ne-am întors în 

campus unde am putut observa afișat, programul concurenților. 

Lotul liceenilor geografi botoșăneni la Concursul 

Național Sesiunea de Comunicări Științifice, Constanța  

Festivitatea de deschidere în prezența Steluței Dan 

Inpector General din Ministerul Educației Naționale  

Cazarea în Campusul Școlar din comuna Cumpăna, 

județul Constanța  

Spectacol artistic  susținut de elevii Liceului Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu”  
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 Pentru că am fost repartizată în aceeași zi, am lipsit de la 

activitățile organizate de către elevii voluntari ai liceului - gazdă, 

însă precum toți ceilalți concurenți am primit din partea organi-

zatorilor un cadou (ce conținea printre pliante și reviste și o 

minge de handbal cu care ne-am jucat în fiecare seară alături de 

alți concurenți și profesori coordonatori). 

  La ora 16:00 am pornit cu încredere spre sala de Geo-

grafie Fizică cu scopul de a prezenta cât mai bine lucrarea mea 

științifică: „Observații și măsurători asupra stratului de zăpadă pe 

platforma meteorologică școlară a Liceului Teoretic „Dr. Mihai 

Ciucă”  din orașul Săveni. 

      În ciuda emoțiilor care m-au cuprins, am reușit să am în-

credere și să dau tot ce e mai bun, sperând ca munca mea și a 

colegului meu David, timp de un an de zile, să fie răsplătită cum 

se cuvine. 

      A doua zi, pe data de 10 iulie, după prezentare pot spune 

că am început și eu vacanța de vară. Am mers împreună cu 

domul profesor și un alt profesor coordonator și lotul său la plajă 

în Eforie Nord pentru a ne destinde și pentru a testa „temperatura 

apei”. La prânz ne-am întors bine-dispuși și am continuat dis-

tracția în campus alături de alți concurenți pe terenul de fotbal al 

liceului. În aceeași seară la ora 21:00 am participat la petrecerea 

dată în cinstea elevilor participanți, pentru a ridica moralul 

înainte de decernarea premiilor.  

 Miercuri, 11 iulie, ora 17:00 ne-am deplasat spre sala de 

sport a liceului-gazdă pentru a participa la festivitatea de premi-

ere. Printre discursurile personalităților din comisia centrală mi-a 

atras atenția cuvântul fostului Ministru al Educației, Ecaterina 

Andronescu:  

  „Este un moment important pentru mine să ajung la acest 

eveniment. Cea mai mare bucurie pentru un profesor este să vadă 

cum elevul său crește și evoluează. Am venit la Cumpăna din 

respect pentru dascăli, elevi și disciplina geografie. Am mai ve-

nit la acest eveniment pentru memoria fostului meu profesor de 

geografie din liceu. Azi, iată, vorbim de încununarea muncii ele-

vilor și profesorilor. Voi, dragi profesori, sunteți cei care țineți 

aprinsă lumina în inimile și sufletele elevilor.”  

 Județul nostru a obtinut 3 premii: eu, Rotariu Anamaria- 

Premiul II, Bianca Ceică-mențiune specială și Niță Roxana-

mențiune specială SGR. 

Încredere în sine și speranța că munca de un an de zile 

va fi răsplătită cum se cuvine 

Pe stabilopozi la plaja din  stațiunea Eforie Nord  

Premiul II pe țară obținut după o activitate de cercetare 

timp de  1 an împreună cu colegul meu David 

 La ora 19:00 am părăsit campusul 

pentru a porni pe același traseu, în sens in-

vers de această dată, nerăbdători să ne 

întâlnim cu cei dragi.  

 Pentru mine, săptămâna 8-11 iulie 

2018 a fost una benefică, plină de experiențe 

și noi lecții. Am învățat că fiecare om este 

determinat de altceva și că ceea ce îl deter-

mină îl face mai puternic prin dorință și mai 

slab prin propriile temeri pe care trebuie să 

le depășească pentru a ajunge la scopul său. 



Concursul Național de Geografie „Terra”, etapa națională 

                                                                                                                                                     Eleva Delia Acălfoaie 
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Calendarul competiţiilor geografice în anul şcolar 2018-2019 

 Concursul de geografie „Terra” a fost o experiență 

minunată. 

     La etapa locală, desfășurată joi 25 ianuarie 2018 între orele 

12:00 -14:00 în cabinetul liceului nostru de geografie,  eram un pic 

emoționată căci era primul meu concurs la geografie. La primirea  

subiectului m-am panicat puțin pentru că nu-mi aminteam informa-

țiile necesare.  

 Am predat lucrarea și am plecat acasă. Eram convinsă că nu 

voi trece la etapa următoare, dar n-a fost așa. După câteva zile am 

aflat că am luat un punctaj de 83 de puncte și urma să reprezint 

Liceul Teoretic „Dr Mihai Ciucă” la etapa județeană împreună cu 

alți patru colegi de-ai mei. 

       Pe 14 aprilie 2018 am plecat la Școala Gimnazială Grigore 

Antipa din Botoșani împreună cu colegii mei pentru desfășurarea 

următoarei etape, etapa județeană. Acolo am obținut 91 de puncte, 

locul 3 pe județ. 

       În următoarele zile am aflat că sunt singura care va 

reprezenta liceul la faza națională. Au urmat multe ore de pregătire 

alături de domnul profesor Pancu Dumitru. 

      În dimineața zilei de 19 mai 2018 am plecat împreună cu 

fratele meu la Liceul Teoretic „Grigore Antipa” din Botoșani. Am 

găsit clasa unde trebuia să se desfășoare concursul. Fratele 

meu a plecat și avea să se întoarcă peste 90 de minute, când 

se va termina concursul.  

      De  această dată am lucrat pe calculator. Nu am 

avut multe probleme, căci am fost ajutați de domnii 

profesori de informatică. Ei ne-au pus subiectele pe 

calculator și ne-au supravegheat. Subiectele au fost mult 

mai ușoare decât la etapele precedente.  

 După ce am terminat lucrarea nu a trebuit decât să 

dau click pe o casetă pentru a-mi afla punctajul. Am luat 

un punctaj minunat de 94 de puncte și Premiul III pe țară. 

       Concursul este foarte frumos și interesant. Le 

recomand tuturor pasionaților de geografie să se 

pregătească temeinic și să participe. 

Competiţia Etapa Data Locul desfăşurării 

  

Olimpiada de Geografie 

  

Etapa locală Ianuarie 2019 Cabinetul de geografie al liceului Săveni 

Etapa judeţeană 9 martie 2019 Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani  

Etapa naţională 20-26 aprilie 2019 Târgu Mureș 

Sesiunea de Referate şi 

Comunicări Științifice ale 

elevilor din licee 

Etapa judeţeană Mai 2019 Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Etapa naţională Iulie 2019 Județul Brașov 

Concursul Naţional de 

Geografie pentru clasele V-

VII „Terra” 

Etapa locală Februarie 2019 Cabinetul de geografie al liceului Săveni 

Etapa judeţeană Martie 2019 Școala Gimnazială nr.13 Botoșani 

Etapa naţională Mai 2019 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani  

Concursul de Geografie 

„Ioniţă Ichim" pentru clasele 

V-VII 

Etapa locală Februarie 2019 Cabinetul de geografie al liceului Săveni 

Etapa judeţeană Mai 2019 Colegiul Național  „Mihai Eminescu” Botoșani  

Etapa regională Iunie 2019 Botoșani 

http://concursterra.ro/concursul-national-de-geografie-terra-etapa-judeteana/
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Din activitatea de metodist al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Botoşani 

Prof. Gr. I. Dumitru Pancu                                                                                                            

Inspecţie pentru gradul I. Lecţie susţinută de prof. Țugui P.Vlad, Liceul  Tehnologic Todireni. Mai 2018 

Inspecţie pentru gradul II. Lecţie susţinută de prof. Șchiopu Roxana, Școala Gimnazială nr.1 Albești. Mai 2018 

Atelier de lucru: Fii student Geograf  la USV                                                                                                         

Prof. Gr. I. Dumitru Pancu                                                                                                            

  Luni, 7 mai 2018, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de Geografie, din cadrul 

Facultății de Istorie și Geografie,  în colaborare cu Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni  au desfășurat două 

ateliere de lucru pe durata a 50 minute, pe tema  Fii student Geograf  la USV.                                                                                                         

 D-l Lector univ. dr. Dumitru Mihăilă, a prezentat celor 50 de elevi aparținând claselor XII C și XII D, spe-

cializările de Geografie, Geografia turismului și Geografia mediului care sunt autorizate sau acreditate să 

funcționeze în cadrul facultății. A insistat pe ocupațiile posibile pe care le au  absolvenții de facultate, adaptate 

pieței muncii într-o continuă transformare.                                                                        

 În cadrul mobilităţilor studențești Erasmus+,  fiecare 

student poate efectua un total de maxim 12 luni de mobilitate 

în fiecare ciclu de studii: licenţă, masterat și doctorat.  

 Dotarea facultății de geografie, săli de curs, 

laboratoare, spații de cazare, baza sportivă, restaurantul 

universitar, răspunde exigențelor impuse de viitorii studenți. 

 Manifestările științifice, artistice și culturale 

studențești, și mai ales practica de studiu pe teren sunt 

elementele prin care Facultatea de Geografie este considerată 

de studenți ... cea mai frumoasă dintre toate.                                                                                                                                   

 La final, d-l lector a răspuns întrebărilor adresate de 

elevii liceului nostru ce au vizat modalitatea de admitere 

(media dintre nota la bacalaureat și proba de limba română). 
Facultatea de Geografie din Suceava este adaptată pieței 

muncii și considerată de studenți....                                                           

cea mai frumoasă dintre toate.                                                                                                                                    
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 Activităţile Cercului de Geografie Geopolis” 

                                                          Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 Februarie                                                                                                                                                 

                                                                                                            Elevii: Farfulea Vlăduț și Cozmâncă Sebastian  

 Activităţile Cercului de Geografie „Geopolis” 

Mărțișorul - simbol al primăverii, speranței și norocului                                                                                                         

          Elevele: Bălan Valentina și Atofanei Elena 

  Ziua mondială a zonelor umede este marcată în fiecare 

an, la 2 februarie, pentru a sublinia necesitatea menținerii 

caracterului ecologic al zonelor umede. La 2 februarie 1971 a 

fost semnată Convenția Ramsar, actul internațional care 

reglementează zonele umede.  

 Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălți, 

mlaștini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, 

unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv 

întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește 

șase metri. 

 Reţeaua Natura 2000 include cele mai importante arii 

naturale protejate pentru protecţia animalelor, plantelor şi 

habitatelor vulnerabile din Europa. În judeţul Botoşani, există 

156 acumulări de apă, din care 11 situri Natura 2000, totalizând 

o suprafaţă de 46.431,85 ha. 

   ROSPA0049, Iazurile de pe Valea Başeului, Podrigăi şi 

Ibănesei, este un sit avifaunistic situat în Câmpia Başeului 

Superior, ocupă o suprafaţă de 2.705 ha pe 12 unități 

administrativ teritoriale: Conceşti, Cordăreni, Darabani, 

Havârna, Hăneşti, Hudeşti, Mileanca, Săveni, Ştiubieni 

Ungureni, Vlăsineşti, Vorniceni.  

Realizatorii și materialul expus pe holul geografic  

Inundaţii pe Valea Başeului, 18 şi 19 august, anul 2005  

  Mărţişorul, un mic obiect prins într-un şnur alb cu roşu, 

este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al 

sosirii primăverii. 

 În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le 

poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. În 

Moldova însă, fetele dăruiesc mărţişoare băieţilor.  

 Cele două culori sunt deschise interpretărilor: roşul poate 

semnifica vitalitatea femeii, iar albul - înţelepciunea bărbatului. 

Astfel, şnurul mărţişorului exprimă împletirea inseparabilă a 

celor două principii.  

 Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, 

dar se consideră că ea a apărut pe vremea Imperiului Roman, 

când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui 

Marte. Mărţişorul este o tradiţie în România, Republica Moldova 

Bulgaria, Albania, Macedonia.  

 În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, 

după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că 

aduce belşug în casele oamenilor.  

  În acest an, pe holul geografic, am expus mărțișoare cu 

obiecte ceramice realizate în atelierul de ceramică a d-nei 

Lăcrămioara Todireanu din Avrămeni. 

Realizatorii și materialul expus pe holul geografic  

Foarte atractive, mărțișoarele cu obiecte ceramice 



Activităţile Cercului de Geografie „Geopolis” 

    Localitatea Săveni –atestată documentar la 11 aprilie 1546   

                                                                                                            Realizator: Elev Bălan Vlăduț 
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 Documentul de atestare a localităţii Săveni  

din 11 aprilie 1546, Huşi. 

 Din mila lui Dumnezeu, noi Petru voevod, domn al ţării 

Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră, tuturor 

celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a venit înaintea 

noastră şi înaintea tuturor boierilor noştri moldoveni sluga 

noastră Sima, fiul lui Paşa, de bună voia lui, nesilit de nimeni, 

nici asuprit, şi a schimbat cu domnia mea dreapta sa ocină şi din 

privilegiul tatălui lui, Paşa, ce a avut el de la părintele domniei 

mele Ştefan voevod, jumătate de sat din Petricani, pe Başeu, 

anume Hăneşti: care acest sat, Hăneşti, a fost al nostru domnesc. 

 Iar hotarul acestui sat mai înainte zis, care este pe Başeu, 

anume al Petricanilor, să fie pe unde a hotărnicit Iurşa vatag de 

Dorohoi cu megieşii, începând de la Fodereni, din gura Boului 

(n.r. apa Buhaiului), pe Podraga, până la gura Podragăi, apoi 

peste Başeu, apoi pe Başeu în jos, până mai jos de Săveni, apoi 

la o movilă ce este aproape de drum, apoi peste drum, la deal, la 

movilă, unde se unesc hotarele de la Bodeşti şi de la Vicoleni, 

mai sus de drumul Sucevei, apoi întorcându-se la deal, pe loc 

drept la Glodul Alb, ce este în vale şi de acolo la deal, drept la 

movila de jos şi de acolo în sus, pe deal, până la Şapte Movile, 

unde se uneşte hotarul Petricanilor, cu al Ştiubenilor.  

Activităţile Cercului de Geografie „Geopolis” 

                                                           Ziua Europei - 9 Mai                                                                                     

                                                                                                      Realizator: Eleva Acrișor Alexandra 

  La 9 mai 1950, ministrul afacerilor de externe al Franţei, 

Robert Schuman, a propus crearea Comunităţii Europene a 

Cărbunelui şi a Oţelului (CECO). 

 Prin semnarea Tratatului de la Maastricht (Olanda), la 7 

februarie 1992 s-a înfiinţat Uniunea Europeană ce are în 

componență 28 de state (inclus Regatul Unit). 

 Principalul obiectiv al U.E. este realizarea unităţii 

economice şi politice a Europei (Confederaţia Europeană), fiind 

garantate libera mişcare a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi a 

capitalului. U.E. alocă fonduri de coeziune pentru a construi 

infrastructura necesară în ţările membre mai puţin dezvoltate. 

 Cele mai importante instituţii ale U.E. Sunt: Parlamentul 

European, (Strasbourg), Consiliul Uniunii Europene 

(Bruxelles), Curtea Europeană de Justiţie (sediul la Luxemburg) 

şi Banca Centrală Europeană (sediul la Frankfurt pe Main). 

 Steagul Uniunii Europene, format din 12 stele galbene 

aşezate în cerc pe un fond albastru, datează din 8 decembrie 

1955. Începând cu 1999, a fost înfiinţată Zona Euro, formată în 

prezent din 18 state. În 1972, Consiliul Europei a adoptat 

melodia „Odă bucuriei”, ca imn oficial. 

 România face parte din Uniunea Europeană din 1 

ianuarie 2007. 

Realizatorul și materialul expus pe holul geografic  

Realizatorul și materialul expus pe holul geografic  

Evoluția Uniunii Europene 

Documentul de atestare a localității Săveni 
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Activităţile Cercului de Geografie „Geopolis” 

Workshop-ul la atelierul de ceramică din Botoșani 

                                                                                                                                    Realizator: Elev Ficiuc Iustin  

 Pentru a crea o atmosferă de coeziune în cadrul cercului 

și din dorința de a cunoaște și alte tipuri de spații geografice am 

participat cu membrii cercului Geopolis la workshop-ul organi-

zat la atelierul de ceramică SC KUTY- CERAMICS SRL din 

Botoșani. Workshop-ul a constat în discuții și activități practice 

aplicate în scopul acumulării unor cunoștințe elementare privind 

ceramica de tip Kuty.  

 Vineri, 24 noiembrie 2017, la ora 8:00 am urcat în mi-

crobuzul școlar din fața liceului nostru , 31 de elevi, membri ai 

cercului,  împreună cu profesorul coordonator Pancu Dumitru. 

 Singurul atelier de ceramică de tip Kuty din țară, o 

ceramică specială ce a pătruns pe teritoriul României încă din 

secolul al IV- lea și ar fi vechea ceramică bizantină, aparține 

familiei Iacinschi.   

 De peste 35 de ani familia Iacinschi realizează platouri, 

farfurii, ulcioare, căni, vaze, cahle și multe alte obiecte necesare 

omului în casă sau obiecte de decor. 

 Doamna Sonia Iacinschi ne-a primit bucuroasă și ne-a 

povestit cum un bulgăre de lut trecut prin diverse procedee, 

ajunge un obiect de ceramică frumos decorat gata să atragă 

privirile vizitatorilor și cumpărătorilor.   

 Domnul Eusebiu Iacinschi,  ne-a explicat că după ce 

lutul a fost bine amestecat se modelează vasul pe roata olarului, 

apoi se conturează desenul dorit prin tehnica zgrafitat. Vasul 

rămâne la uscat câteva zile, după care intră în cuptor pentru 

prima ardere. Urmează aplicarea culorilor cu pensula (verde-

cafeniu-galben), introducerea în cuptor pentru a doua ardere 

timp de 30 de ore, la o temperatură de 95̊ C și lăsate în cuptor 

până se răcesc.  

 Pentru aplicația practică fiecare elev participant a primit 

o cană din ceramică arsă, pensule și culori naturale pentru a-și 

picta propria cană. După aproape o oră, cănile noastre erau 

decorate cu desene naive  sub formă de animale, flori, curcubeu 

și bineînțeles și iscălitura realizatorului. 

Membrii cercului „Geopolis” în atelierul de ceramică                                                                      

Sonia Iacinschi și desenele sale naive                                                                     

Eusebiu Iacinschi  spune că vasele sale sunt                        

„poveşti adevărate ce prind viaţă trecând prin foc”.  



 În acest an școlar am reluat cercetarea la un proiect 

local derulat acum 10 ani de membrii cercului „Geopolis”      

-Izofreatele orașului Săveni.  

 Planul de realizare a proiectului a inclus 3 faze. În 

faza de pregătire am stabilit componența echipajului și am 

completat baza de date existentă (măsurătorile din anul 

2007), constând în hărți topografice locale la scara 1:25.000, 

hărți geologice zonale, date hidrologice și climatice. Am 

trecut la analiza preliminară a hărților geologice și studiul 

hărții nivelului  piezometric obtinută pe baza măsurătorilor 

efectuate în anul 2007. La finalul etapei am realizat 

instrumentele de măsurat și fișa de observații. 

 Apele freatice se acumulează în primul orizont de 

materiale permeabile, alimentarea făcându-se din precipitaţii, 

din unităţile hidrogeologice vecine şi local din revărsarea 

râurilor. Deaceea pentru rezultate cât mai concludente am  

trecut la a doua fază, cercetarea  în teren constând în două 

serii de măsurători, în luna octombrie (sezonul secetos) și în 

luna aprilie (sezonul ploios). 

 Am cartografiat nivelul apelor freatice completând 

parametrii din fișa de lucru cu cele 103 fântâni din 

intravilanul orașului Săveni, realizând în același timp și o 

bază de fotografii a fizionomiei fântânilor, de la fântâna cu 

cumpănă la fântâna modernă sub formă de foraj.  

 A treia fază, prelucrarea informației, a constat în 

interpretarea datelor obținute prin măsurători și a scos în 

evidență variația adâncimii fântânilor și a nivelului  

piezometric. 

  Adâncimi ale fântânilor, de 3-5m, au fost cartate în 

perimetrul cu risc ridicat de inundație din lungul albiei 

Bașeului și pe versanții adiacenți între curbele de nivel 90-

95m. Pe str. Mihail Sadoveanu sunt cele mai mici adâncimi, 

3,30m (Fântâna  nr.6) și 3,60m (Fântâna nr.7, aparținând 

familiei Gheorghiță). 

 Adâncimi mari de 13-15m, ale fântânilor, au fost 

cartate în partea înaltă a orașului pe versanții sudici ai 

Dealului Săveniului între curbele de nivel 145-150m: pe str. 

Nicolae Bălcescu (Fântâna nr. 35), adâncimea de 15m,  pe 

str. Ion Creangă (Fântâna nr. 90, aparținând familiei Damian)   

adâncimea de 14m, și pe str. Ana Ipătescu (Fântâna nr. 37) 

cu adâncimea de 13m. Acestea sunt zonele fântânilor 

potabile alimentate din precipitații și utilizate intens de către 

localnici. 

  Din păcate nu am avut timp pentru realizarea hărții 

izofreatelor, a hărții hidroizohipselor și diseminarea completă 

a rezultatelor, o temă de lucru pentru membrii cercului de 

anul viitor.  
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Activităţile Cercului de Geografie „Geopolis” 

Izofreatele orașului Săveni                                                                                                                                                                 

                                                                      Elevele: Pădurariu Maria, Ilaș Andreea, Niță Andreea și Budacă Larisa 

 

Fizionomia fântânilor, de la fântâna cu cumpănă                               

la fântâna modernă  



Teritoriul studiat cuprinde ambele categorii de aşezări: 

oraşul şi satul, ultimul fiind încadrat, din punct de vedere 

administrativ oraşului. Teritoriul săvinean cuprinde orașul Săveni 

şi cinci sate: Petricani, Chişcăreni, Bodeasa, Bozieni şi Sat-Nou. 

Odaia Fodoreni, formată din lucrători pe aceeași moșie, apare 

menționată lângă orașul Săveni doar în anul 1805.  

Petricani (a purtat denumirea și de Urlați). Este una din 

cele mai vechi aşezări din zonă ce se continuă la vest de oraşul 

Săveni, pe dreapta pârâului Başeu. În vatra satului, au fost 

identificate cinci morminte de la începutul epocii migraţiilor 

(sec. IV) și au mai fost identificate fragmente ceramice din 

perioada feudală. (N.Zaharia şi Em. Zaharia, „Din trecutul 

judeţului Botoşani”, vol. I, Botoşani, 1974) 

Prima atestare documentară din 2 iulie 1398, este aflată 

dintr-un document prin care: „Petrică, fratele lui Brae...întăreşte 

lui Brae un loc pe Strahotin”. (D.R.H., A Moldova, vol. I, 

Bucureşti, 1975, pag. 10-11) 

Numele satului este un derivat de la patronimicul 

„Petrică”, cu ajutorul sufixului „-ani”. Un document din 24 

noiembrie 1492, atestă o cumpărătură făcută de Ştefan voievod 

de la nepoţii Iui Hodco, Costici şi Lev: „.…şi satul Petricani, în  

hotarnica satului Ştiubeiul…”.(D.R.H., A , Moldova, vol. I, 

Bucureşti, 1975, pag. 230-233) 

Satul Petricani a avut caracter boieresc, de la întemeiere 

până în anul 1542, apoi a fost în stăpânire mănăstirească, până în 

anul 1785, când trece iarăşi în stăpânire boierească, până la 

reformele agrare din sec. al XIX-lea şi sec. XX. Din punct de 

vedere administrativ satul a făcut parte ritmic din comuna 

Știubieni și comuna Vorniceni, iar din anul 1932 aparține de  

Săveni. Satul a fost menționat de-a lungul istoriei și sub alte 

nume: Câșla ot Petricani (1820); Petricanii (1782);  Petricany 

(1777); Pitrecanii (1856). 

Satul se află la intersecția paralelei de 47°57'18" 

latitudine N cu meridianul de 26°50'27" longitudine E. Teritoriu 

intravilan existent  este de 78,34 ha. Satul se desfășoară deoparte 

și alta a Drumului județean 292 ce leagă orașul Săveni cu 

comuna Știubieni. În raport cu relieful, partea nordică a satului 

Petricani (dispre luncă) este amplasat pe terasa de 20 - 30 m a 

Bașeului, înscriindu-se între curbele de nivel de  85-90 m. Este 

zona cea mai vulnerabilă inundațiilor. Partea sudică a 

intravilanului urcă pe versanții Dealului  Naftuli înscriindu-se 

între curbele de nivel de 140-145 m. Limita estică a satului este 

dată de torentul Petricani, mai exact până la Fabrica de confecții 

situată în intravilanul orașului Săveni. Se remarcă în relief conul 

de dejecție al torentului Petricani la contactul cu șesul Bașeului, 

suprafață pe care s-a amplasat Depozitul de materiale de 

construcții Metaxa. La vest satul intră în contact direct cu satul 

Chișcăreni, pe partea dreaptă a Drumului județean 292.  

Geografie  locală.                                    Satele din componența orașului Săveni                                                        

           Realizator prof. Dumitru Pancu 
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Satul Petricani pe harta topografică din anul 1986 

Satul Petricani. Prelucrare de pe http://satellites.pro 

Teritoriul orașului Săveni. Așezări permanente: orașul  

Săveni, satele Petricani, Chișcăreni, Sat Nou, Bozieni și 

Bodeasa. Prelucrare de pe http://satellites.pro 
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Chișcăreni. Sat suburban al oraşului Săveni, la 2 km. 

vest de Săveni, pe dreapta râului Başeu. Satul a fost întemeiat pe 

moşia Chişcăreni, ce se afla în stăpânirea familiei lordache 

Rosetti  Roznovanu în anul 1850. (Arhivele Statului Iași, Foaia 

sătească a principatului Moldovei, Iași, 1850, pag. 144) 

Pe planul director din anul 1939 este marcată odaia  

Chișcăreni Vechi pe Valea Ghiholeanu (un torent), situată între 

Iazul Chișcăreni Vechi (actualul Iaz Negreni) și Iazul Știubieni, 

la vest de Știubieni, fiind limitată de  Dealul Chișcăreni Vechi la 

sud și Dealul Ghiholeanu la nord. 

Numele satului este un derivat zoonim și probabil a fost 

luat de la mulţimea „chişcarilor” din iazul amintit, situat pe 

pârâul Başeu.  

Satul actual Chișcăreni își stabilește intravilanul la vest 

de Petricani, după aplicarea Legii Rurale din anul 1864, când 

stăpânul moşiei, lordache Rosetti  Roznovanu, a cedat din moşie, 

un teren afectat de eroziune pe versanții estici ai Dealului Glodu 

Alb, pentru împroprietărirea clăcaşilor care lucrau pământul. 

În perimetrul satului nu au fost descoperite urme 

materiale de natură arheologică care să ateste o locuire 

străveche. 

Evoluţia teritorial-administrativă menționează ca moşie şi 

odaie în ţinutul Dorohoiului între anii 1850/1859 și sat în 

comunele Ştiubieni între anii 1871/1873, Vorniceni între anii 

1873/1876, Ştiubieni între anii 1876/1968. Din anul 1968 devine 

sat suburban al oraşului Săveni. 

Alte nume sub care apare menționată localitatea 

Chișcăreni: Chișcărenii (1873); Chitcărenii (1850); Ciscărenii 

(1871). 

Satul se desfășoară deoparte și alta a Drumului județean 

292 ce leagă orașul Săveni cu comuna Știubieni. Teritoriu 

intravilan existent este de 60,67 ha., centrul satului fiind la 

intersecția paralelei de  47°57′41″latitudine N  cu meridianul de 

26°49′53″longitudine E.   

Partea nordică a satului Chișcăreni coboară în lunca 

Bașeului înscriindu-se între curbele de nivel de  80-90 m. În 

partea de NV a satului Chişcăreni șesul este îngust (500 m) și îşi 

lărgeşte deschiderea la intrarea pe teritoriul oraşului, între Săveni 

şi Petricani (1200 m), la confluența lui cu râul Podriga, după 

care se îngustează în dreptul zonei centrale a oraşului, iar după 

pod îşi lărgeşte din nou deschiderea până după satul Bozieni şi 

mai departe. Este zona cea mai vulnerabilă inundațiilor.  

Partea sud-vestică a intravilanului urcă pe versanții 

Dealului  Deasupra Glodului Alb înscriindu-se între curbele de 

nivel de 145-150 m. Limita estică a satului este dată de contactul 

direct cu satul Petricani, zonă în care terenul continuă să alunece 

provocând degradarea drumului judeţean, iar limita vestică a 

satului intră în contact direct cu satul Știubieni, pe partea stângă 

a Drumului județean 292 dinspre Săveni. 

Satul Chișcăreni  Vechi pe planul director din 1939 

Satul Chișcăreni. Prelucrare de pe http://satellites.pro 

Satul Chișcăreni pe harta topografică din anul 1986 
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Bozieni. Aşezarea este situată la 2 km. sud-est de oraşul 

Săveni, pe stânga pârâului Başeu. Este o aşezare veche, 

întemeiată pe moşia Sârbi, în partea ei de vest.  Prima atestare 

documentară este din 12 mai 1603, într-un document prin care:

…„marele spătar Bosiioc cumpără de la Toader Turcea cu 

jupâneasa lui, Nastasia, fiica lui Grigore Udrea....a şasea parte 

din Sârbi, pe Başeu, cu 200 de taleri...”. (D.I.R., A.Moldova, 

veacul XVII, vol. I, București, 1953, pg. 90) 

Chiar dacă acest spătar Bosiioc iese din moşia Sârbi, 

după cum se observă din documentul datat 3 septembrie 1603, 

emis de Ieremia Movilă: „...întăreşte răscumpărarea ocinii din 

Sârbi de către Teodosia, jupâneasa lui Grigore Udrea, de la 

Bosioc vel spătar”. (Gh. Ghibănescu, Ispisoace și zapise, vol.I, 

partea a II a, Iași, 1906, pag.26-27)  

 Numele satului este un derivat al 

antroponimului ,,Bossioc”, prin modificări fonetice, de la 

„Bossioc”, la „Bosieni” şi apoi „Bozieni”. 

Un document din data de 10 septembrie 1632, 

menţionează că „Toma Cantacuzino primeşte întărire pentru 

cumpărăturile făcute în zonă, …între care și satul Bozieni pe 

Bașeu, de la Iliaș voievod…”.  (Gh. Ghibănescu, Ispisoace și 

zapise, vol. I, partea a II a, Iași, 1906, pag. 73-76)  

După anul 1859 cea mai mare parte din moşia Bozieni va 

fi unită cu moşia Săveni, având în continuare aceeaşi  evoluţie ca 

cea a Săvenilor. 

În perimetrul satului nu au fost identificate urme 

materiale de natură arheologică care să ateste o străveche 

locuire. 

Evoluţia teritorial-administrativă îl menționează ca sat în 

ocolul Prutului în anul 1772, sat inclus în târgul Săveni  între 

anii 1838/1859, sat în ocolul Başeului  între anii 1859/1925, sat 

înglobat de oraşul Săveni  între anii 1925/1968 și sat suburban al 

oraşului Săveni din anul 1968. 

Teritoriu intravilan existent este de 38,71 ha., satul  

desfășurându-se deoparte și alta a drumului comunal DC 14 ce îl 

leagă cu orașul Săveni spre vest și cu satul Sârbi spre est. 

Centrul satului se află la intersecția paralelei de  47°56′40″

latitudine N  cu meridianul de 26°54′05″longitudine E.   

Partea sudică a satului Bozieni, formată dintr-un singur 

șir de gospodării, coboară în lunca Bașeului înscriindu-se între 

curbele de nivel de  85-90 m, la contactul torentului Valea 

Adâncă cu șesul înregistrându-se altitudinea minimă 85,9 m., de 

pe teritoriul orașului Săveni.  

Partea nordică a satului urcă pe versanții Dealului 

Movilelor încadrându-se între curbele de nivel  de 120-125 m în 

partea centrală a satului. Limita estică a satului este dată de 

contactul direct cu satul Sârbi (zona Lutărie, Drumul de la 

hotar), iar cea vestică a satului este zona de la Grajduri, numită 

și de la Fierărie, marcată pe harta din 1986, ce se continuă cu 

viile CAP-ului Săveni, transformate în pârloagă după anul 1989. 

Satul Bozieni pe harta topografică din anul 1986 

Satul Bozieni pe planul director din anul 1939 

Satul Bozieni. Prelucrare de pe http://satellites.pro 

Satul Bozieni pe PUG din anul 2007 
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Bodeasa. Sat suburban al oraşului din anul 1968, se află 

la 6 km. nord-est de Săveni. Este o aşezare tânără, înfiinţată ca 

urmare a aplicării Legii Rurale din anii 1919/1922. Au fost 

împroprietăriţi din vechea moșie Sârbi şi s-au stabilit, întemeind 

satul, locuitori din comunele județului Dorohoi - Adâncata, 

Zvorâştea şi Zamostea (azi jud.Suceava). Vatra satului a fost 

delimitată în anul 1925, inițial pe partea stângă a pârâului și 

ulterior pe dreaptă deoarece apa fântânilor era pietroasă.  

Numele satului fiind un hidronim ,,Bodeasa”, nume 

derivat de la antroponimul „Bodea”, proprietar al moşiei la 

începuturi.   

În perimetrul și la periferia satului au fost descoperite 

urme materiale de natură arheologică, ceramică atribuită culturii 

Cucuteni care atestă o locuire străveche datând din paleoliticului 

superior (Fundul Bodesei),  epoca migraţiilor, epocii bronzului 

(La Holm) şi perioada feudalismului târziu. La iaz, în marginea 

de sud-est, pe malul drept al pârâului Bodeasa s-au găsit doi 

molari şi fragmente de fildeş de Mammuthus primigenius.  

Evoluţia teritorial-administrativă îl menționează ca moşie 

în ţinutul Dorohoi în anul 1820,  cătun al satului Săveni între 

anii 1838/1892, Odaia slugerului între anii 1892/1929, sat în 

com. urbană Săveni între anii 1929/1939, Bodescul între anii 

1939/1941, Bodeasa între anii 1941/1968, sat suburban din anul 

1968. Alte nume: Bobeasa (1929), Bodiasa (1820) și Budiasa 

(1845).                                                                                             

 Teritoriu intravilan existent  este de 65,26 ha., satul  

desfășurându-se pe partea dreaptă a pârâului Bodeasa, centrul 

satului alându-se la intersecția paralelei de 47°58′19″ latitudine 

N  cu meridianul de 26°55′20″ longitudine E.  Partea vestică a 

satului urcă pe versanții Dealului Grindului încadrându-se între 

curbele de nivel  de 130-135 m iar la est intră în contact cu șesul 

pârâului Bodeasa, coborând până la 91 m., altitudine. La nord de 

DC 13 se remarcă torentul Glăvăneasa cu obârșia în Dealul 

Șerpăriei care provoacă pagube în timpul ploilor de vară.  

Sat Nou. Este cea mal tânără aşezare, suburbie a oraşului 

Săveni, aflată la 500 m. nord-vest de oraşul Săveni, pe dreapta 

pârâului Podriga şi pe stânga pârâului Başeu. Satul a fost 

întemeiat în vara anului 1940, prin stabilirea pe moşie a câtorva 

familii care au părăsit satul Bahrineşti din ţinutul Cernăuţi după 

ultimatumul din 26/28 iunie 1940. Locurile de case au fost 

cumpărate de la locuitori din Petricani. Ca şezare distinctă este 

menţionată din anul 1956.  

Evoluţia teritorial - administrativă îl menționează sat în 

com. urbană Săveni  între anii 1956/1968 și sat suburban al 

oraşului Săveni din anul 1968. 

Teritoriu intravilan existent este de 44,09 ha., centrul 

satului aflându-se la intersecția paralelei de 47°58′8″latitudine N  

cu meridianul de 26°50′30″longitudine E. Partea nord-vestică a 

satului urcă pe versanții Dealului Germania până la 110 m iar la 

sud și est intră în contact cu șesul Bașeului și al Podrigăi.  

Satul Bodeasa. Prelucrare de pe http://satellites.pro 

Satul Bodeasa pe harta topografică din anul 1986 

Satul Nou. Prelucrare de pe http://satellites.pro 
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  Din poveștile Săvenilor                                              Soluția 

Traian Calancea, în Atentat la normalitate, Editura Axa, anul 2001 

 Ştrul Haimovici locuia în târgul Săvenilor, de vreo 20 de ani, venit din Dorohoi. Era negustor de vite, 

priceput, dar zgârcit de-i mersese vestea. Interesant este faptul că zgărciţii întotdeauna au, sunt avuți, pe când risipi-

torii devin în cele din urmă săraci. Ştrul, era omul care aduna ban peste ban, după principiul, un leu investit trebuie 

să aducă doi. Din doi lei, unul se economisește, celălalt se investeşte iar, și aşa mai departe. A doua regulă de care 

ținea seama Ștrul, era aceea, să consumi întotdeauna mai puţin decăt produci, sau cum ar spune românul, să te 

întinzi doar căt ți-e plapuma. Aceste reguli ar trebui să le înveţe copii de mici şi atunci nu ar mai exista săraci, 

obişnuia să spună Ştrul. Acum, nu că Ştrul ar fi fost, vai de mine, 

deşteptăciunea întruchipată, dar mulţi ştiu, puţini vorbesc, și Ştrul 

era omul care vorbea într-una, dădea sfaturi, găsea soluții la toate.  

 Ca orice comerciant care se respectă, şi-a deschis şi Ștrul 

o băcănie, atâta doar că el vindea mai mult decât orice băcan din 

târg. La toată lumea scria pe firmă, „Băcănie”, doar la Ştrul scria 

„Băcăcănie”.   

- Am greşit când am făcut firma, obişnuia să zică Ştrul. 

 După vre-o doi ani, după ce a rectificat greşeala, a dat și 

explicaţia exactă a motivului pentru care scrisese, „Băcăcănie“. 

Erau mulți, care intrau în băcănie să mă menționeze că am greşit 

firma şi dacă tot intrau, mai şi cumpărau căte ceva. În felul acesta, 

doi ani de zile, am vândut mai mult ca voi, deştepţilor.  

 Oamenii veneau la Ştrul și cereau sfaturi, iar el le dădea, 

dar pretindea câte ceva. 

 - Inteligenţa și prostia se plătesc. De ce v-aş învăţa eu pe voi, ce 

şi cum să faceţi? Dacă te duci la un avocat sau la un medic şi ceri 

o consultație, plăteşti, la mine de ce să nu plăteşti? Ce vrei, 

Gheorghe? 

 - Domnul Ştrul, dă-mi pentru o oră un patent. 

 -  Îţi trebuie? 

 -  Da, sigur. 

 -  Vino încoace. Uite, îl vezi, îți place? 

 -  Da, e foarte bun. 

 - Aşa, să-ţi cumperi şi tu. Hal de gospodar eşti  tu? Te râde lu-

mea, dacă te spun că n-ai un fleac de patent. Din căţi bani ai băut 

tu, puteai să-ţi cumperi zece. Du-te în magazin şi ia-ți un patent. 

Ce avea să facă, omul? Își cumpăra. Pe mulţi i-a făcut gospodari, 

Ştrulică. Care nu avea bani, îl trecea pe caiet la datornici şi 

aducea omul, când avea. 

 Era prieten cu toată lumea. Cu notarul s-au împrietenit de 

la o glumă. 

 -  Domnu notar, am auzit că ţi-a reuşit băiatul la medicină. Feli-

citări. Să fii atent la ce specialitate îl dai. 

 - Băiatul ar vrea, oftalmolog. 

 - Mă rog, treaba lui, da eu n-aş zice... 

 - De ce, Ştulică? 

 - Zic eu că ar fi mai bine, stomatolog. E mai bănos. 

 - De unde ştii tu, că e mai bănos? Eşti expert şi în medicină? 

 - Nu trebuie să fii expert ca să-ţi dai seama, că orice om are 32 de dinţi și numai doi ochi. 

 Când s-a gândit să se căsătorească, a pus ochii pe Sara. Fata avocatului Zergovici. S-a dus s-o ceară de ne-

vastă, deşi nimeni nu i-a dat nici o şansă. A abordat un mod foarte original de a o cere, pe Sara, de soţie.                   

- Domnule Zergovici, am plăcerea să vă rog, să-mi permiteţi, să vă spun tată. 

- Ce-i Ştrulică, ți s-a făcut de vr-un proces? 

- Cu un avocat ca dl. Zergovici, aş câştiga toate procesele din lume. 

- Hai, că n-oi fi eu chiar aşa mare, cum crezi tu. 

- Cum cred eu? Aşa crede toată lumea. Şi-apoi ce avocat şi-ar lăsa ginerele să piardă un proces? 

- Ce process, ce… ginere, mă? 

-  Eu, sunt ginerele, iar dumitale, cel mai mare avocat. Care nu ştie să piardă procese. 

Locuința evreului Ciubotaru Haim, pe Str. Republicii
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- De când eşti tu ginerele meu, Ştrulache? 

- De mâine, cu voia dumnevoastră. 

- Mă băiatule, tu eşti obraznic. Şi dacă nu consimt? 

- Nu cred că dl. avocat ar vrea să fie pus în postura să se afle că i s-

a furat fata, aşa cum e obiceiul, uneori, la români. 

- Nici eu nu cred că ţie ţi-ar place să faci olecuţă de...puşcărie. 

- Nu, mai ales c-o ştiu pe Sara şi copilul, fără ajutor. 

- Care copil, mă? 

- Păi ce, credeţi c-aş fura-o, să joc cu ea, domino? 

- Ascultă, de ce te joci tu cu viaţa ta? 

- Pentru că Sara este viaţa mea şi dac-o pierd pe ea, restul nu mai 

contează. 

 Avocatul,  cât e el de avocat, a fost pus în încurcătură, de 

Ştrul. A stat, s-a gândit, s-a plimbat prin camera, apoi i-a zis. 

- Măi băiete, ai tu destulă avere, să ţii o familie, în vremurile as-

tea? Din câte ştiu, ai o groază de procese cu bucovinenii, pentru 

negoţul de vite. 

- Dacă mă aperi dumitale, în aceste procese, în doi ani, sunt cel 

mai bogat negustor din târg. 

 Sara, era urâtă dar era fata avocatului Zergovici. A ştiut 

Ştrul pe cine să ia de nevastă, căci până la urmă, a luat-o de ne-

vastă. Se împăcau bine, căci Sara a ştiut să intre în ritmul de viaţă 

al soţului, mai ales că Ştrul adunase destulă avere ca să poată fi 

considerat printre fruntaşii târgului. Aveau amândoi 

simţul umorului, ceea ce mai atenua din faima lor de zgârciobi. 

- Vai, Sara, ce egoistă eşti. Ai mâncat toată budinca şi la mine nu 

te-ai gândit deloc. 

- Ba da, dragule, m-am gândit tot timpul, că n-ar fi rău să mai 

întărzii, până termin cu de mâncat. 

- Frumos, n-am ce zice. Aşa, o nevastă iubitoare.… 

- Lasă, că am copt ceva, ce ştiu că-ţi place ţie. Ştii doar, că avem 

diseară musafiri. Spune-mi, punem şi băieţii cu noi la masă? 

- Pe ăla micu, nici într-un caz… Pe el să-l hrăneşti bine, dinainte. 

- De ce, el nu-i copilul tău? 

- Ba da, dar are aşa o poftă de mâncare, încât poate fi un exemplu 

prost, pentru musafiri. 

 Băiatul cel mic, era cel mai iubit copil din mahala. Pentru că era hâtru și deştept. 

- Pentru că îmi seamănă mie, zicea Ştrul. 

- L-ai fi făcut singur, te pomenești, îl zgăndăra, Sara. 

- E sămânţă de Haimovici. 

- Pune tu sămânţa cât de bună o fi, în pământ sterp şi aşteaptă să vezi ce-o să iasă. 

 Atunci, intervenea şi  „ăla micu”:   

- Mami, de ce când eram mai mic, seara vă certati şi dimineaţa vă trezeaţi împăcaţi? Pe când acum, vă certaţi mereu. 

- Pentru că …acela …de ne împăca, a murit...  i-a trântit-o, Sara. 

 Se dovedea tot mai des, că şi Sara avea o judecată foarte bună, găsind soluții la multe probleme. Ştrul, avea 

un mod ciudat de a recunoaşte că are o nevastă descurcăreaţă. 

- Sigur că e deşteaptă, doar a trăit atâţia ani lângă mine. 

 Într-o seară, la o petrecere mondenă, care s-a prelungit până după miezul nopții, câţiva prieteni de-ai lui Ştrul 

s-au hotărât să-i joace o farsă, să vadă cum s-o descurca ovreiul într-o postură delicată. Au plecat înaintea lui, de la 

petrecere, s-au mascat, şi când Ştrul cu Sara treceau pe o uliţă întunecată, în drum spre casă, i-au ieşit înainte cu bâte, 

urlând: 

- Banii, sau viaţa! 

 Ştrul a rămas locului încremenit, fără grai. Sara, care ştia de farsă, se făcu că plouă. 

- Hotărăşte-te jidane. Care e soluţia? 

 Tremurând şi bâiguind încurcat, Ştrul riscă o glumă. 

- Sara, du-te cu dumnealor. 

- De ce, Ştrul? 

- Pentru că …tu, eşti viaţa mea. 

Prăvălie evreiască pe Str. Republicii                                     

(azi 1 Decembrie)  
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Pagina „Invitatul revistei”:                                 Gândul Şcolii 

                                                                                                                                                           Bogdan Romaniuc 

 În anii de liceu am fost obsedat de „gândul Şcolii”, al 

acelei Şcoli despre care vorbea Constantin Noica, o Şcoală în 

care „să nu se predea nimic”, o Şcoală în care nu se dau sfaturi şi 

învăţături, nu se predau lecţii şi nici conţinuturi, dar în care se 

pun mereu întrebări. În această Şcoală profesorul învaţă în acelaşi 

timp cu elevul, astfel încât la un moment dat nu se mai ştie cine 

dă şi cine primeşte.                                                                                 

 Am intrat în clasa a IX-a de liceu cu atâtea întrebări încât 

nu ştiam cu care să încep. Dirigintele meu, profesorul de Limba 

şi literatura română, Haralambie Holic, pe care la început l-am 

urât pentru că nu-mi preda mai nimic (iar apoi l-am iubit din 

acelaşi motiv), m-a liniştit după scurt timp.                                       

 Am învăţat de la cel care avea să-mi devină maestru că nu 

am nimic de primit, că trebuie doar să cresc. Şi m-a lăsat să cresc, 

să-mi urmez drumul, să devin ceea ce trebuia să devin, adică eu 

însumi. Atunci mi se părea atât de uşoară meseria de dascăl, care 

nu trebuia decât să-l lase pe discipol să crească.                                    

 Acum ştiu că a-l lăsa pe discipol să crească înseamnă 

pentru dascăl în primul rând o renunţare la propriul orgoliu, dar şi 

o pierdere de sine, în favoarea celuilalt, a omului „nou” care vine 

la Şcoală. Este mai uşor să predai lecţii, cunoscutele „comentarii” 

cu limbaj de lemn şi cu nelipsitele „mottouri”, preferate de cele 

mai multe ori textelor literare propriu-zise.                                                                             

 Am stat singur în bancă mai tot timpul liceului. Mi-aduc 

aminte că sala de clasă mi s-a părut în prima zi urâtă, dar după ce 

am început să o privesc cu mai multă bunăvoinţă, încet-încet, a 

început să-mi placă.                                                                               

 La un moment dat, prin clasa a XII-a cred, am avut 

sentimentul că am întârziat prea mult în liceu, că trebuie să merg 

mai departe, „să mă aşez la curgere”, cum ar spune acelaşi 

Constantin Noica, pentru care cele două mituri proprii, al Şcolii 

şi al Fratelui, sunt într-o strânsă legătură, uneori confundându-se. 

Omul „nou” şi timid, căruia nu-i plac nici sfaturile, nici lecţiile de 

morală, nici învăţăturile, vine totuşi la Şcoală, dintr-o „nostalgie 

de calitate”, căutându-şi învăţătorul, maestrul.                                                                                              

 „Fiul risipitor n-ar fi plecat în lume dacă-şi întâlnea 

învăţătorul. Fratele fiului risipitor ar fi plecat în lume dacă 

întâlnea un învăţător”. Eu mi-am întâlnit învăţătorul. Mă număr 

însă printre fiii care au plecat şi care, din când în când, se întorc, 

neliniştiţi de gândul Şcolii.  

Bogdan Romaniuc, jurnalist, Iaşi,                                                 

elev al Grupului Şcolar ,,Dr.M.Ciucă” Săveni.                     

Articol apărut  în Punți peste timp,  Săveni 1818—2008. 

Editura Axa, anul 2008 
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Pagina „Invitatul revistei”:                              Amintirile sunt raze de lună                                                                                               

             Silvia Nechita 

Zilele trec, zilele vin … Ce rămâne ? Rămân doar amintirile. 

Amintirile sunt raze de lună şi cu ele călătorim în timp,  fiind 

un triumf al vieţii asupra uitării. 

       Sunt sărbători ce concentrează simbolic la o dată anume 

sentimente şi emoţii pe care nu le poţi măsura decât cu bătăile 

inimii. O asemenea sărbătoare e ziua de azi ce va face să zăbovim 

cu gândul şi cu preţuirea asupra anilor pe care i-am petrecut în 

acest lăcaş.                                                                                                          

 Fiecare dintre noi găsim în şcoala care ne-a propulsat un 

loc drag, cu o semnificaţie aparte. Am urmat cursurile acestui liceu 

în perioada 1963-1967. Orice retrospectivă a anilor de liceu începe 

şi se sfârşeşte cu evocarea dascălilor pe care i-am avut şi ce 

Dascăli, şi ce Oameni!                                                                                     

 În această zi fastă nu pot să nu mărturisesc că am avut 

profesori cu o bogată cultură de specialitate îmbinată cu o 

profundă conştiinciozitate şi responsabilitate profesională. La 

acestea se adăugau capacitatea de comunicare şi cooperare cu 

elevii, comportarea apropiată binevoitoare, probitate morală. Deşi 

anii au trecut  nu am uitat acele lecţii care erau atât de bogate şi 

pline de farmec, captivante. Mereu era ceva nou, nicio oră nu 

semăna cu celelalte la profesorii mei: Maria Copăceanu, Elena 

Dumitrescu, Valeria Apostol, Elena Slăvescu, Mihai Corduneanu, 

Mihai Simirad.                                                                                                                 

 Cred că generaţia mea rămâne profund îndatorată faţă de 

cel care a fost profesorul Iosif Naghiu. A fost un om de catedră de 

un prestigiu cu totul deosebit. Pentru noi, era o adevarată 

bibliotecă. Niciunul dintre foştii liceeni nu-şi aminteşte să fi 

absentat de la datorie. Vocea, privirea, ţinuta, gesturile, toate erau 

de o rară vigoare şi gravitate. Cine ar fi îndrăznit să nu-l asculte? 

A fost un om de înaltă ţinută intelectuală şi morală.                                                                                                                                                                            

 Prin părinţi, prin bunii mei părinţi şi prin dumneavoastră 

am învăţat să descoperim ceea ce e mai preţios în viaţă: 

frumuseţea oamenilor şi a lumii, prietenia, dragostea, bucuria de a 

munci şi tinereţea sufletului.                                                                

 Mi-am dorit mult să fiu precum diriginta mea, precum 

profesorii mei. De ce? Pentru că au ştiut să-mi insufle mie şi 

colegilor mei dragostea pentru cultura adevărată. Aşa se face că ne 

reprezintă cu cinste: Cornelia Neneacă (biolog), Fănica Sandu 

(profesoară de limba română), Maria Păduraru (cosmeticiană), 

Angelica Diaciuc (funcţionară), Viorica Aciubotăriţei 

(economistă).                                                                                                                 

 De la dumneavoastră am înţeles că ea, convingerea se aprindea din convingere.                                                                                                                                        

 Considerând că niciodată nu e prea târziu să spui cuvântul mulţumesc, îl adresez doamnei Mioara 

Teodorescu. Poate că …îi port în suflet fizionomia sa liniştită care dezvăluia echilibrul interior şi pe care o lumina 

zâmbetul uşor ce traduce bunătate şi îngăduinţă, bună-voinţă faţă de oricine. De la ea am înţeles că un copil este o 

floare. Privindu-i fiinţa din creştet până în tălpi, am înţeles că nu poate fi un mai ales rost al vieţii decât el, copilul, 

apropiatul nostru şi cumpătarea noastră, în încercarea la care ne supune viaţa pentru a ne cunoaşte capacitatea 

umană.                                                                                                                                                                                           

 Iar dacă astăzi cineva ar întreba ce-aş vrea să devin i-aş da acelaşi răspuns: - Educatoare, deoarece prin ei, 

prin copii crezi că stăpâneşti lumea.                                                                            

                                                                                           Silvia Nechita, educatoare, Dir. Grădiniţa nr.2, Săveni  

Prima  școală din Săveni inaugurată în anul 1870, 

învățător Platon Ciucă (Foto 1977)                                               

Azi Grădiniţa nr.1 ,,Pinochio” situată pe str. 

Dobrogeanu Gherea şi Casa memorială ,,Fraţii Ciucă”  
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Sursa: Gazeta de Săveni, nr.3, pg. 3, anul 2000 
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   Ştiaţi că? 

                               Legea elevului:  

1. Întotdeauna are dreptate chiar dacă nu i se dă.  

2. Nu copiază niciodată, consultă.  

3. Nu doarme în timpul orei, reflectează.  

4. Nu vorbește, schimbă impresii.  

5. Nu își distrage atenția, studiază anatomia unei 

muște.  

6. Nu chiulește, este solicitat în alte părți.  

7. Nu rămâne corijent, este lăsat corijent.  

8. Nu înjură, se descarcă.  

9. Nu aruncă cu cretă, studiază legea gravitației.  

10.Nu râde în ore, e fericit.                                                 

11.Nu citește reviste în timpul orelor, se informează.  

 Zicala „Râsul este cel mai bun medicament” a devenit în şcolile unor state (Japonia) terapie 

(terapia prin râs) în vederea îmbunătăţirii sănătăţii copiilor. Zilnic, o persoană râde cam 6 minute. 

Pentru reducerea stresului fizic şi mental vă propunem, în fiecare număr al revistei noastre, rubrica 

de mai sus.   

Aritmogrif 

Realizator: eleva Holovici Rebeca                                                                                                                                                                        

Pe verticala  A-B este scris numele orașului nostru, iar pe orizon-

tale, înlocuind cifrele cu literele corespunzătoare, veţi descoperi 

numele satelor din jur.     

            O călătorie spre centrul Pământului                                              

 Cea mai adâncă groapă forată vreodată de 

om este Gaura de foraj de la Kola, în Rusia. Ea a 

ajuns la o adâncime de 12 261 de metri. A fost forată 

cu scopul de cercetări ştiinţifice şi a oferit unele 

descoperiri neaşteptate, una dintre care a fost un 

depozit imens de hidrogen – atât de masiv încât 

noroiul care se ridica din gaură „fierbea” cu el.                

 Din cauza depășirii temperaturii prevăzute la 

această adâncime și poziționare, 180°C în loc de 

100°C, forajul la adâncime mai mare a devenit 

imposibil și a fost oprit total în 1992.  
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Geografie distractivă și curiozităţi  

                             Zâmbiţi... vă rog.                                     

1. Mamă, vreau să-mi decorez camera ca sala mea de clasă.. 

- Dar de ce fiule? 

- Ca să mă ia somnul mai repede...                                                

2.– Domnule diriginte, papagalii repetă tot ce spunem noi? 

- Nu tot, Nicușor! Ei se mai jenează.                                           

3. Din cugetările unui elev: „Înainte aveam o viață foarte 

activă: jucam tenis, fotbal, biliard, șah... participam la 

raliuri... totul s-a terminat, din păcate, când mi-a căzut 

Windows-ul.”                                                                              

4. Profu zice: „Băiete din păcate pentru tine nota pe care o ai 

începe cu P. Bănuiesc că știi ce notă e, nu?”   

Elevul: Pinci, domnule profesor! Pinci!                                                 

5. Diriginta îi spune lui Nicușor: 

– Nicușor, mi-au șoptit niște păsărele că te droghezi. E 

frumos așa? 

– Doamnă, cred că cea care se droghează ești tu pentru că 

vorbești cu păsărelele.                                                             

6. Nicușor, la reuniunea de 20 de ani, se adresează foștilor 

lui dascăli: 

– Stimații mei profesori, mă tot frământă o întrebare: chiar 

atât de imbecil eram, de mă tot lăsați corijent? 

– Vaaai, se poate, domnule ministru?                                        

7. Nicușor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca să i-l pui sub 

bradul de Crăciun? 

– O minge de fotbal! 

– O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal. 

– N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărți de citit?      

8. Profesoara de matematică a postat pe Facebook: sunt 

bolnavă. Deja 17 colegi au dat like!                                           

9. Nicușor iese cu capra pe câmp şi se întâlneşte cu Ionel, 

care zice: 

- Unde te duci cu boul ăsta? 

- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră? 

- Da nu cu tine vorbeam.                                                                   

10. Alo, domule profesor, vă anunț că fiul meu este bolnav și 

nu poate veni azi la școală. 

- Bine, dar cu cine vorbesc? întrebă profesorul.. 

- Tatăl meu e la telefon!  
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