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Mozaic… de toamnă 

„Toamna este primăvara iernii“ 
                        Henri de Touluse-Lautrec 
 

Toamna în imagini şi activităţi extracurriculare 
 
La Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu”,  Suceava în luna decembrie s-au desfăşurat o serie de 

activităţi extracurriculare dedicate sărbătorilor de iarnă.  
Luna decembrie a debutat cu pregătirea unor cadouri pentru copiii orfani, acţiune caritabilă la care 

au participat elevi şi profesori voluntari din colegiul nostru. Aceştia au oferit cadourile pe categorii de 
vârstă copiilor instituţionalizaţi de la căminul de copii ,,Colţ-Alb” Suceava, cu ocazia Sfântului Nicolae, 
pe data de 6 decembrie 2013. Cadrele didactice implicate în acest proiect sunt doamnele profesoare: 
Ciobanu Iustina, Horga Irina şi Rebenciuc Simona  ajutate de elevii voluntari ai claselor a XII-a C, a XI-a 
A şi a IX-a C. 

A urmat acţiunea iniţiată de Consiliul Şcolar al Elevilor de amenajare a sălilor de clasă în vederea 
participării la concursul ,,Cea mai frumoasă clasă amenajată în spiritul Crăciunului” , desfăşurat pe 13 XII 
2013. Premiile au constat în acordarea de diplome claselor participante şi înmânarea premiilor primelor 
trei clasate: tort, suc, portocale şi dulciuri.  

    
Concertul de colinde şi tradiţii specifice iernii a avut loc în cantina colegiului nostru în data de 18 

XII 2013, eveniment derulat în cadrul proiectului intitulat ,,E vremea colindelor”.  
Programul de colinde a debutat cu grupuri de elevi invitaţi de la şcolile gimnaziale  din Bosanci, 

Ipoteşti, Mitocul Dragomirnei, Şcheia şi Udeşti, invitaţi de către directorii Colegiului Tehnic ,,Samuil 
Isopescu”, doamnele prof. Amalia Popescu şi prof. Cristina Hapenciuc. Aceştia au evoluat cu moment de 
colinde şi tradiţii specifice zonei îndrumaţi de profesorii: Ştefania Amos, Mariana Rebenciuc, Gabriela 
Turcu, Ioan Boghian, Maria Alexandriuc şi  Dumitru Iacob. Aceştia au răspuns invitaţiei ca urmare a 
parteneriatelor educaţionale încheiate de către colegiul nostru cu şcoli gimnaziale din judeţul Suceava. 
Colindătorii au fost răsplătiţi cu colăcei, dulciuri, portocale şi mandarine. De la Colegiul Tehnic ,,Samuil 
Isopescu”, Suceava au participat  grupuri de colindători şi urători îndrumaţi de prof. Mera Teodor, prof. 
Colţuneac Raluca, prof. Vorniceanu Cristina, prof. Chibici Ana, prof. Chiricheş Ramona, prof Aurica 
Petrache şi prof. Hudici Georgeta. Elevii colegiului au evoluat cu momente artistic alcătuite din câteva 
colinde tradiţionale româneşti, colinde în limbile franceză şi engleză, dansuri tradiţionale dedicate 
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sărbătorilor de iarnă din zona Sucevei. Evenimentul a fost unul încărcat de emoţii pentru invitaţi, elevi, cât 
şi pentru profesorii îndrumători care au primit diplome din partea conducerii Colegiului Tehnic ,,Samuil 
Isopescu”. Directorul prof. Amalia Popescu mulţumeşte şcolilor gimnaziale partenere pentru acţiunea 
desfăşurată. 

Grupul de colindători şi urători a Colegiului Tehnic ,,Samuil Isopescu” a colindat şi în perioada 
imediat următoare la ISJ Suceava pe data de18 decembrie 2013 și au participat la spectacolele cultural-
artistice organizate de Primăria Suceava în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava în faţa Casei de 
Cultură și în Iulius Mall  pe 19 decembrie 2013. Elevii au fost coordonaţi de către prof. Aurica Petrache şi 
prof. Mera Teodor. 

Considerăm că toate aceste activităţi reliefează implicarea activă a tuturor elevilor şi profesorilor 
pentru marcarea obiceiurilor de iarnă specifice zonei noastre şi dorinţa de a desfăşura şi alte activităţi 
creative. 

Director prof. Amalia Popescu 
Director adjunct prof. Cristina Hapenciuc 

 

Crucea Roşie şi Semilună Roşie 

 Sanitarii pricepuţi 
 

Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie este o mişcare umanitară internaţională a 
cărei misiune este de a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor, de a asigura respectul faţă de fiinţa umană, de 
a preveni şi alina suferinţa oamenilor, fără vreo discriminare de naţionalitate, rasă, religie, clase sociale 
sau opinii politice. Această mişcare are la bază următoarele principii fundamentale: umanitate, 
imparţialitate, neutralitate, independenţă, voluntariat, unitate, universalitate. 

Frecvenţa şi complexitatea crescută a dezastrelor pot face ca oriunde şi oricând o persoană să fie 
solicitată să acorde prim ajutor unui semen: membru al familiei, prieten, necunoscut. De aceea, este 
important ca un număr cât mai mare de persoane să fie pregătite să acorde ajutor din momentul producerii 
unui accident care se soldează cu traume corporale, până în momentul în care personalul medical ajunge la 
locul acţiunii. De acest prim ajutor poate depinde viaţa persoanei accidentate. 

Un rol deosebit în Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie îl are Crucea Roşie 
Română, care, de la înfiinţarea ei, la 4 iulie 1876, a rămas o instituţie utilă şi credincioasă misiunii sale 
fundamentale, aceea de a ajuta oamenii aflaţi în suferinţă, indiferent de greutăţile întâmpinate. 

De aproximativ 50 de ani, Societatea de Cruce Roşie Română, organizează, în şcolile din ţara 
noastră, concursul pentru sănătate şi prim ajutor ,,Sanitarii pricepuţi" care, de-a lungul anilor, a devenit 
una dintre activităţile fanion ale acestei instituţii. Concursul se adresează copiilor şi tinerilor şi vizează în 
principal însuşirea cunoştinţelor de bază despre deprinderile practice pentru acordarea corectă a primului 
ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor, dezvoltarea sentimentului de solidaritate faţă de cei aflaţi în 
suferinţă şi respectul faţă de persoanele în vârsta. 
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Concursul se organizează pe etape: echipajele câştigătoare ale etapelor pe localitate/zonă vor 
continua pregătirea pentru a participa la etapa judeţeană, iar echipajul câştigător al etapei judeţene va 
continua pregătirea pentru participarea la etapa naţională, care se desfăşoară din doi în doi ani, alternativ 
pentru fiecare ciclu (gimnazial şi liceal). Toate etapele concursului cuprind două probe: una teoretică, de 
evaluare a cunoştinţelor şi o probă practică în cadrul căreia participanţii îşi pot demonstra priceperea şi 
îndemânarea în acordarea primului ajutor. 

Bivol Iuliana-Loredana, clasa a XI- a A 
Aruştei Ionela, clasa a XI- a A 

 

Pădurea de carton 
 

         Unde începe şi unde se sfîrşeşte Universul? Este un mare secret la care omul nu are, încă, acces. Din 

dorinţa de a descifra această enigmă, dar şi din dorinţa de a deţine controlul absolut asupra a ceea ce îl 

înconjoară, omul a deteriorat tot ceea ce, într-un cuvînt, numim habitat: aer, apă, sol. A devenit o 

adevărată abilitate deteriorarea mediului. Am văzut nenumărate case frumoase, construite într-o epocă în 

care se punea accent pe detalii, pe dantelării arhitectonice şi pe folosirea materialului lemnos în 

construcţii, deteriorate pînă la prăbuşire de către termitele infiltrate în lemnărie. Mă gîndeam că omul 

seamănă perfect cu termitele: îşi distruge, din interior, universul căutîndu-i limitele şi dorind să evadeze în 

altul. A poluat tot ce este vital, într-un mod ireversibil. Universul este uimitor, ne fascinează, dar nu ne 

putem abţine să nu-l hăcuim. 

        Un rol important pe Terra îl au pădurile. Ele adăpostesc mai mult de jumătate dintre speciile de pe 

glob, ajută la încetinirea încălzirii globale, prin stocarea şi reţinerea carbonului, şi sunt surse de hrană, de 

apă, de lemn pentru foc şi pentru construcţii... Chinezii, indienii şi alte popoare asiatice consideră că un 

copac este dublul existenţial  al omului. De aceea, din cînd în cînd, aceşti oameni ies în păduri şi în parcuri 

şi îmbrăţişează copacii, le spun durerile şi bucuriile lor şi preiau de la arbori energie pozitivă. Dar şi în 

pădurile lor năvăleşte civilizaţia, cu securea în mînă, pentru a croi drumuri, autostrăzi, căi ferate sau, pur şi 

simplu, noi zone de locuinţe. Suprapopularea unor teritorii face necesară defrişarea pentru a se crea 

terenuri agricole, iar dorinţa unora de a trăi în lux exacerbat duce la exploatarea fără măsură a lemnului. 

Nimeni nu mai ţine cont de faptul că pădurea influenţează clima pe Terra. Poate că aceste schimbări de 

temperatură, pe care tocmai le resimţim, sunt şi urmare a masivelor defrişări, din ultimii 25 de ani.  

       Nimeni nu înţelege că nu este veşnic; toţi se lamentează, toţi strigă că planeta este în pericol, dar 

nimeni nu ia nici o măsură reală pentru înlăturarea pericolului. De aceea ne sperie gîndul că, în  următorii 

20-30  de ani, pădurea ar putea să devină doar o amintire pentru cei în vîrstă, care au mai apucat să 

îmbrăţişeze copacii, iar pentru cei mai tineri - o simplă imagine ciudată, un desen pe o bucată de carton 

făcut, cîndva, de către un tînăr care milita pentru protecţia mediului. 

                                                                                                       Prof. Niculina Pauliuc 
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Poluarea electromagnetica a mediului 

  

Cu toții dorim să trăim într-un mediu cât mai propice pentru dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a 
organismului nostru. Ne dorim acest lucru pentru noi înșine, însă mai ales pentru copii. Ne dorim un 
mediu mai curat, mai plăcut, mai sănătos, mai puțin poluat. 

Atunci când vorbim despre poluare, de cele mai multe ori ne gândim la elementele specifice 
mediului: apa, aerul și solul. Din păcate acest mod de abordare este insuficent, întrucât formele de poluare 
pot fi și de altă natură: poluare fonică, poluare radiologică și poluare electromagnetică. 

Fenomenul de poluare electromagnetică sau electrosmog-ul este produsul a ceea ce numim 
radiații electromagnetice (numite și EMR de la englezescul „electromagnetic radiation”). Acestea sunt, 
în esență, undele de energie transmise cu anumite frecvențe și lungimi de undă între două obiecte ce 
formează câmpurile electromagnetice (sau EMF de la englezescul „electromagnetic fields”). 

Câmpurile electromagnetice la care suntem expuși cu toții, zi de zi, se împart în două categorii: 

• De frecvență joasă - produse de generatoarele electrice, liniile electrice de înaltă tensiune, 
cablurile electrice, prizele electrice, aparatele electronice, etc; 

• De frecvență înaltă - produse de aparatele fără fir precum telefoanele mobile și telefoanele fixe 
DECT, antenele și stâlpii de telefonie mobilă, dispozitivele și rețelele fără fir Wi-Fi / WLAN, emițătoarele 
de radio și TV, cuptoarele cu microunde, instalațiile RADAR, etc. 

 

Odată cu folosirea intensivă a circuitelor integrate, problema interferenței electromagnetice a 
devenit o condiție în proiectarea unor echipamente de automatizare de înaltă fiabilitate. 

Prin compatibilitate electromagnetică se înțelege particularitatea unui echipament sau a unui sistem, 
în ansamblu, de a funcționa în condițiile unui mediu poluat electromagnetic, fără a fi perturbate intolerabil 
funcțiile acestuia. Interferența electromagnetică (FMI – electomagnetic interference, sau RFI – radio 
frequence interference) este reprezentată printr-un semnal nedorit, care este indus datorită câmpului 
electromagnetic poluant, semnal care poate afecta funcționarea unui echipament sau sistem. Interferența 
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electromagnetică poate fi definită ca o poluare electromagnetică, la fel de periculoasă ca poluarea aerului 
sau a apei în mediul ambiant.  

Fenomenul de compatibilitate electromagnetică are trei componente: sursa unui câmp 
electromagnetic poluant, calea de propagare și receptorul afectat, reprezentat prin echipamentul sau 
sistemul în funcționare normală. 

Sursele de zgomot electromagnetic sunt cauzate de fenomene naturale sau artificiale, ca de 
exemplu: 

• Zgomotele electrice generate de furtuni electrice - reprezintă surse naturale de zgomote 
electromagnetice cu frecvențe sub 10 MHz. 

• Zgomotele generate de radiațiile solare și zgomotele cosmice- reprezintă surse naturale de 
zgomote cu frecvențe peste 10 MHz. 

• Zgomotele electrice artificiale sunt generate de activitățile umane și pot fi neintenționat sau 
intenționat create.  

Sursele neintenționat create de om sunt 
echipamente a căror funcționare nu are ca scop 
emisia de câmpuri electromagnetice, precum 
calculatoarele electronice, motoarele electrice, 
echipamentele cu relee cu contacte, tuburi 
fluorescente, sudura cu arc, motoarele cu 
autoaprindere, cablurile TV etc.  

Sursele de poluare electromagnetică 
intenționat create de activitățile umane sunt acele 
echipamente a căror funcționare normală constă 
în emisia de semnale electromagnetice, ca de 
exemplu echipamente radar, radiouri mobile, 
echipamente cu modulare în frecvență sau 
amplitudine etc. 

 Important în poluarea electromagnetică este mecanismul de cuplare între sursă și receptor, care 
poate fi prin radiație sau prin conducție.  

 Cuplarea prin radiație se face prin intermediului câmpului electromagnetic între sursă și receptor ca 
între două aparate, ca de exemplu un pistol de lipit în contact manual și cu transformator poate afecta prin 
impulsurile câmpului electromagnetic un calculator.  

 Cuplarea prin conducție între două aparate se face prin firele rețelei de alimentare , prin firul comun 
de împământare al echipamentelor etc.  

De exemplu, cuplând la aceeași rețea de alimentare un calculator și un termostat pentru încălzirea 
unui volum, conectarea/deconectarea automată a rezistenței de încălzire a termostatului provoacă variații 
ale tensiunii de alimentare a rețelei care influențează aparatele conectate la aceeași rețea de alimentare.  
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 Poluarea electromagnetică, adică apariția unor tensiuni parazite în circuitele electrice, poate fi nu 
numai între două aparate, ci și în cadrul aceluiași aparat.  

De exemplu, poluarea prin conducție apare în cadrul unui aparat la care funcționarea unui etaj de 
putere în impulsuri poate provoca variații (căderi) ale tensiunii de alimentare, ceea ce poate influența (prin 
conducție) alte etaje ale aparatului respectiv. Poluarea prin inducție în cadrul unui aparat poate apare 
atunci când, de exemplu, variații ale unui semnal electric provoacă, datorită câmpului magnetic propriu, 
semnale în alte circuite ale aparatului. 

 Interferența electromagnetică poate apare și între echipamente de calcul, atât prin inducție (prin 
sursa de alimentare în c.a.) cât și prin conducție (prin câmpul electromagnetic creat de funcționarea unui 
calculator).  

 Pentru a studia interferența electromagnetică sunt necesare 
teste prin care se măsoară amplitudinea și frecvența semnalului 
nedorit, indus de sursa poluantă în aparatul supus testării. Aceste 
măsurări se fac cu analizoare spectrale. 

 Pentru a reduce semnalele parazite care apar prin inducție 
de la sursa poluantă se folosesc ecrane electrice între sursă și 
aparatul testat.  

 Pentru a reduce semnalele parazite care apar prin 
conducție între sursa poluantă și aparatul testat se folosesc filtre 
electrice pe tensiunile de alimentare. De exemplu, în acest scop la 
aparatele cu circuite integrate, circuitul imprimat este astfel 
realizat încât barele de alimentare (+, -) să fie suprapuse pe 
suprafețe cât mai mari, ceea ce formează de fapt un condensator 
electric cu rol de filtrare. 

 Datorită apariției a numeroase surse poluante, problema compatibilității electromagnetice este 
deosebit de actuală, existând instituții de specialitate care se ocupă cu elaborarea de standarde și 
recomandări în acest domeniu: 

• ISO – în domenii largi (mecanic , electric etc.) 
• IEC, CISPR – în domeniul electrotehnic, electronic 
• CCITT – în domeniul telecomunicațiilor  
• CCIR – în comunicații radio 

În prezent există și agenții naționale care preiau recomandările de la CISPR  

 (International Special Committee on Radio Interference). Prin aceste standarde se stabilește nivelul 
acceptabil de interferență (de susceptibilitate) electromagnetică pentru diferite surse poluante și diverse 
echipamente influențate prin poluare electromagnetică.  

 În domeniul aparaturii de automatizare cel mai important organism internațional este IEC  

 (International Electrotehnical Commission).  
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 Acest organism are comitete pe diferite domenii, ca de exemplu: 

• TC 77 – Compatibilitate electromagnetică între echipamente electrice şi rețele 

• TC 65 – Măsurări industriale și conducerea proceselor 

 În țara noastră, Institutul Român de Standardizare și Mărci are ca preocupare principală 
coordonarea lucrărilor de cercetare și de adaptare a recomandărilor și regulamentelor internaționale în 
domeniul standardelor. 

Trebuie să ne protejăm de poluarea electromagnetică? 

Studii de cercetare științifică au găsit corelații între expunerea repetată și îndelungată la câmpurile 
electromagnetice și efecte adverse asupra sănătății, pe termen lung. Acestea depind de intensitatea sursei 
de energie RF, distanța până la aceasta, durata expunerii și sensibilitatea fiecărui organism în parte. 

Printre efectele nedorite semnalate de experți se enumeră: dificultăți de memorie și concentrare, 
dureri de cap, stres, insomnii, tulburări de funcționare a sistemului imunitar, nervozitate și iritabilitate, 
oboseală anormală, reducerea fertilității, afectarea dezvoltării armonioase a copiilor și chiar favorizarea 
apariției cancerului. 

Cum ne putem proteja? 

Prin mai multe metode, printre care putem aminti: 
- reducerea expunerii față de sursele electromagnetice neesențiale; 
- folosirea ecranelor de protecție amplasate în fața monitoarelor; 
- exerciții pentru reducerea stresului (tai chi sau aikido); 
- consumul de fructe si vegetale (în special cele care conțin antioxidanți); 
- folosirea de electronice și electrocasnice care utilizează baterii, întrucât bateriile produc un câmp 

electromagnetic foarte slab. Pentru reîncărcarea bateriilor este indicat a se folosi energie solară în loc de 
energie electrică. 

- întrucât radiația electromagnetică scade odată cu distanța, ne putem proteja ținându-ne la distanță 
față de emițătorii cei mai puternici ai câmpurilor electromagnetice.  

Astfel, se recomandă ca: becurile fluorescente să se afle la cel puţin 2 metri distanță față de noi, 
frigiderele la cel puțin 1,5 metri distanță, televizoarele și calculatoarele la cel puțin 1 metru distanță, 
încălzitoarele electrice la cel puțin 1 metru distanță. 

- se recomandă ca, atât timp cât nu le folosim, să scoatem din priză toate dispozitivele electronice și 
electrocasnice. De exemplu, noaptea se pot deconecta toate aparatele, cu excepția frigiderului. 

 
Bibliografie: 
1. Curs „Poluarea electromagnetică” Universitatea Bucureşti, Facultatea de chimie 
2. www.sanatatesiviata.ro 

Prof. Otilia Andrieş 
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Influeţa câmpului electromagnetic 

asupra organismului uman 

 

Operatorul uman, în activitatea sa de îndeplinire a rolului său de a conduce un proces tehnologic, 
este supus influenței câmpurilor electromagnetice.  

Principala acțiune a câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman constă în agravarea sau 
accelerarea apariției bolilor cardiace, vasculare, neurologice și psihice. Aceasta influență, care depinde de 
intensitatea câmpurilor electromagnetice și de durata de expunere, este în continuă creștere datorită măririi 
numărului de surse poluante cu câmpuri electromagnetice.  

Pentru aprecierea influenței câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii s-au făcut 
cercetări experimentale asupra unui individ separat și asupra unui grup de indivizi, de diferite vârste, pe 
durate diferite de expunere în timpul serviciului și pentru diferiți parametri ai factorilor poluanți.  

De exemplu dintr-o grupă de indivizi, cu vârste peste 40 ani, care se ocupau cu instalații la frecvențe 
înalte 10KHz - 30 MHz, cu o intensitate de 100 - 300 V/m, numai 7,4 % nu au reclamat perturbări ale 
stării de sănătate și, în primul rând, ale sistemului nervos și cardio-vascular.  

Cercetări similare s-au efectuat în spații de producție, unde s-a constatat că prezența câmpurilor 
electromagnetice de joasă frecvență are o influență negativă asupra sistemului cardio-vascular al 
muncitorilor, observându-se o reducere a pulsului, o modificare a ECG, o micșorare a puterii de recepție 
vizuală și auditivă și o accentuare a stării de oboseală. 

Principalele surse de poluare sunt :  
• Câmpul electric natural al Pământului care depinde de latitudine si altitudine 
• Câmpul electric static artificial (care de exemplu apare in procesul de prelucrare a unor 
• mase plastice, in utilizarea unor ţesături din materiale sintetice etc.) 
• Câmpul magnetic terestru (care are o componentă variabilă, numită furtună magnetică, în funcție 

de fenomene astronomice, ca de exemplu datorită exploziilor solare) 
• Câmpurile electromagnetice naturale (de exemplu de la fulgere) 
• Câmpurile electromagnetice artificiale (de exemplu, undele radio în gama 0,3 MHz –  
300MHz, rețelele industriale de alimentare cu energie electrică, la frecvența de 50 Hz) 

Pentru măsurarea intensității câmpului electromagnetic se pot folosi aparate pentru lucrări de 
cercetare (foarte scumpe, de precizie ridicată și produse într-un număr redus de exemplare) și aparate 
pentru verificări experimentale (de precizie redusă și produse în serie mare). Pentru măsurarea intensității 
câmpurilor electromagnetice în laboratoare, în spații industriale de lucru, în centre urbane etc. se pot folosi 
aparate care au costuri reduse și cu o precizie satisfăcătoare. 

În prezent, pe plan mondial, se întreprind acțiuni pentru limitarea efectelor câmpurilor 
electromagnetice asupra organismelor vii, dintre care cele mai importante sunt: 
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Normarea intensității admisibile a câmpurilor electromagnetice, pentru activități industriale și 
pentru locuințe, în centre urbane sau rurale. Această diferențiere este necesară deoarece timpul de 
expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială și în spațiul de locuit.  

În multe țări sunt elaborate tabele prin care se determină valorile admisibile în funcție de timpul de 
expunere. 

Aplicarea de măsuri de protecție în desfășurarea unor activități cu surse de câmpuri 
electromagnetice, dintre care se pot menționa : 

- Protecția față de câmpuri magnetice puternice, constante și de joasă frecvență, realizând ecrane din 
materiale feromagnetice care au o permeabilitate ridicată, ca de exemplu din aliaje fier-nichel. 

- Protecția prin limitarea timpului de expunere, utilizând aparate de avertizare acustică sau optică. 

- Protecția prin desfășurarea activităților la distanță calculată față de sursa de câmp electromagnetic 
se face utilizând relații empirice în care intervin parametrii sursei radiante. 

- Protecția prin utilizarea unor ecrane ale locului de muncă, ca de exemplu a unor încăperi formate 
din plase metalice.  

- Protecţia prin utilizarea unor suprafețe reflectorizante ale câmpului electromagnetic, ca de 
exemplu a unor folii metalice. 

- Protecţia prin utilizarea unor halate sau alte articole de îmbrăcăminte de protecţie, realizate din 
ţesături din bumbac, mătase, etc. , în structura cărora intră fire subţiri metalice care formează ochiuri de 
dimensiunile 0,5 x 0,5 mm. 

Cercetările recente privind influenţa câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii au 
demonstrat că acestea acţionează într-un mod deosebit de complex asupra fenomenelor intracelulare, 
asupra celulelor şi organelor, organismului per ansamblu. În prezent cercetările în acest domeniu sunt 
dirijate spre elaborarea de noi normative privind sursele de poluare și pentru implementarea de noi tehnici 
de protecție a omului față de influența câmpurilor electromagnetice. 

V-ați întrebat vreodată despre lumea high-tech în care trăim, în care multe lucruri funcționează fără 
fir și computerizat?  

De exemplu, știați că a apărut Full Body Scan, un dispozitiv cu rezonanță magnetică, ce costănu 
mult, prin care se pot afla toate bolile unei persoane printr-o simplă scanare cu raze X a corpului? Pe de 
altă parte, cât de sigure sunt radiațiile electromagnetice din mediul înconjurător? Cât de mult rău fac ele 
celulelor umane? La câte radiații suntem expuși zilnic, fiind inconjurați de atâtea aparate ce produc 
radiație electromagnetica? 

Televizorul, asemenea calculatorului, emite tot felul de radiații electromagnetice, inclusiv 
microunde, unde radio, ultraviolete, raze X, raze infraroșii, câmpuri electrice și magnetice de frecvență 
joasă. Dar adevărul este că cel mai periculos este să stăm în spatele televizorului, pe unde marea 
majoritate a radiațiilor pot ieşi. 
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Însă, calculatorul sau televizorul nu constituie singura sursă de radiaţii electromagnetice din casele 
și birourile noastre. Conform Lucindei Grant, autoarea cărții “Stația de radiații”, orice tip de radiații, în 
mod particular lumina Soarelui și razele X, pot duce la apariția unor activități mari a radicalilor liberi, 
fragmente de molecule neechilibrate ce apar în corp prin respirație normală și procese digestive. Totuși, 
oamenii de știință au descoperit că un exces al radicalilor liberi în trupul uman poate duce la deteriorarea 
imunității și a celulelor, ceea ce are ca efect îmbătrânirea, bolile de inimă, cancerul, precum și alte boli 
degenerative.  

Unele vitamine și minerale clasificate ca antioxidanți diminuează activitatea radicalilor liberi şi 
protejează celulele de îmbătrânire prematură. Printre antioxidanți putem enumera: vitamina C (conținută 
în citrice, în special), vitamina E (în soia), beta caroten (morcovi) și seleniu. 

Există mai multe căi prin care noi suntem expuși radiațiilor electromagnetice, inclusiv din 
cordoanele de alimentare ale aparatelor electrocasnice. Lucinda Grant, un expert in domeniu scrie 
urmatoarele: “Aparatele noastre electrocasnice folosesc pentru alimentare curent alternativ (AC). Dar, 
trupurile noastre produc curent continuu (DC), ce poate fi măsurat în creierul uman. 
Electroencefalograful (EEG) măsoara câmpul electric; tehnologia dispune de un dispozitiv denumit 
SQUID (superconducting quantum interference devices, adică dispozitive de superconductori cu 
interferență cuantică) ce poate detecta micul câmp magnetic al creierului. Câmpurile magnetice mai 
puternice și mai inalte ale aparatelor electrocasnice intră în interferență cu electricitatea mult mai 
scăzută a corpurilor noastre. Câmpurile magnetice pot induce câmpuri electrice slabe în conductori 
electrici – corpurile noastre fiind conductori. Acest proces, denumit inducţie, este una din modalităţile 
prin care asemenea câmpuri pot afecta chimia trupului.” 

 Energia electrică creează electricitate statică şi un mediu crescut de încărcare ion-pozitivă, care nu 
face bine sănătăţii umane. De asemenea, şi chimicalele de la copiatoare, echipamente electronice, 
materialele plastice etc. pot contribui la o sănătate precară a noastră. 

 Noi trebuie să echilibrăm mediul nostru prin adăugarea unei ionizări negative, lucru care ne va face 
să ne simţim mai bine şi să limităm acţiunea ionilor pozitivi.  

Calinciuc Călin, clasa a XII-a B 

 

Une alimentation équilibrée 

 Une alimentation équilibrée est essentielle pour garder la forme et la santé. Les repas doivent être 
variés et toutes les catégories d’aliments représentées. L'apparition des maladies les plus préoccupantes 
aujourd'hui: les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le diabète, et sans doute certains types de cancers 
est favorisée aussi par le déséquilibre alimentaire (excès de matières graisses, de sucre, d'alcool). La 
mauvaise répartition des apports au cours de la journée (petit déjeuner insuffisant ou inexistant) et une 
alimentation souvent insuffisante en certains constituants (fibres, vitamines, minéraux) jouent aussi un rôle 
important pour la santé. 
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Les clés d'une bonne alimentation:  

1. La variété: manger de tout pour ne risquer aucune déficience. Si nous mangeons chaque jour les 
mêmes aliments, notre alimentation devient monotone et peu équilibrée. Tous les aliments d’une même 
famille alimentaire n’apportent pas les mêmes sortes et les mêmes quantités de nutriments. C’est pourquoi, 
il est très important de varier son alimentation. Cela signifie manger des aliments issus de chaque famille 
d’aliments mais aussi varier au sein même de chaque famille alimentaire. 

2. La modération: manger raisonnablement pour ne pas accumuler de surcharges inutiles. 
Respectez et suivez les quantités recommandées pour chaque famille d’aliments. Ne mangez ni plus ni 
moins que nécessaire et soyez modéré !  

3. Le plaisir et la convivialité: conserver, quoiqu'il arrive, le plaisir de la table, le goût des plats, le 
goût du partage et de la fête. Si c’est possible, prenez le temps de manger avec votre famille ou vos amis 
et ne mangez pas devant la télévision! En effet, si on regarde la télévision, on ne fait pas attention à ce 
qu’on mange et on risque de manger trop. Il est important de manger lentement et de savourer son repas. 
Manger ne signifie pas avaler des aliments! 

 4. Un rythme régulier: ne pas sauter de repas pour éviter les creux car l’organisme a tendance à 
stocker le repas suivant. Il est important de prendre trois repas par jour (plus un goûter pour les enfants et 
les adolescents)  

5. Découvrir le goût des aliments: le plaisir de manger de bons produits, réduire au minimum la 
consommation des plats tout prêts. 

La pyramide alimentaire:  
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Mieux choisir 

Aucun aliment, ni aucune famille d'aliments, ne réalisent à eux seuls un équilibre parfait. Les 
aliments sont classés en sept grandes familles: 

1. La viande, le poisson, les œufs 
2. Le lait et les produits laitiers 
3. Les céréales et les féculents  
4. Les fruits et les légumes 
5. Les matières grasses (le beurre, la margarine, l’huile) 
6. Les produits sucrés 
7. Les boissons 

 

 La pyramide alimentaire représente un modèle d’alimentation saine. Elle permet de visualiser les 
différentes familles d’aliments et de montrer les proportions relatives de chacune d’elles: les aliments 
figurant de la base sont quantitativement les plus représentés, les quantités diminuant au fur et à mesure 
que l’on monte. S’il se produit un déséquilibre aux niveaux les plus bas, l’intégrité de tout l’édifice est 
mise en danger. Pour avoir une alimentation équilibrée il faut manger varié car aucun aliment n’est 
équilibré en soi. Chaque famille d’aliments doit être représentée au moins une fois par jour. Une 
alimentation diversifiée permet de couvrir les besoins nutritionnels complexes d'un être humain. 

Bibliographie : 

Mencinicopschi, Gheorghe – Şi noi ce mai mȃncãm? Adevãrul despre alimentaţia romȃnilor,  

Editura Coreus, Bucureşti, 2011 

http://classe5.voila.net/sciences/alimentation/alimentation.htm 

http://www.cap-sciences.net/upload/equilibre_alim.pdf 

http://www.123fruits.com/article.php3?id_article=143 

prof. Raluca Elena Colţuneac 
 

Matematica şi sănătatea 

”Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul”- Galileo Galilei 

 

Înainte de a începe redactarea acestui articol m-am gândit că fiecare profesor,indiferent de materia 
predată,a fost pus în situația de a răspunde la întrebarea :”De ce studiem asta?/La ce ne folosește?”și am 
ajuns la concluzia că poate ,la prima vedere, întrebarea este justificată de multitudinea de informații, 
aparent inutile, cu care elevii sunt “asaltați” la toate disciplinele.Probabil că și în cazul altor materii 
răspunsul la această întrebare nu este întotdeauna ușor de dat pentru că nu toate noțiunile cu care luăm 
contact au aplicații practice imediate,care să le dovedească utilitatea. 
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Încercând să găsesc aplicații ale matematicii în alte domenii am constat că , în afară de cunoscutele 
aplicații ale raționamentului matematic în rezolvarea problemelor întâlnite la fizică,chimie sau discipline 
tehnice matematica aduce un real sprijin cercetării științifice în domeniul sănătății . Astfel de la banalul 
calcul al IMC (indice de masă corporală) care poate conduce la diagnosticarea obezității (o problemă tot 
mai gravă pe plan mondial la nivelul generației tinere) și care se bazează pe o formula matematică până la 
descoperiri de geniu în domeniul sănătății matematica e pretutindeni. 

În urmă cu câteva luni o echipă de cercetători de la Universitatea din Ohio a descoperit o modalitate 
matematică de a distinge celulele sănătoase de cele bolnave și astfel după finalizarea cercetărilor, care sunt 
încă la început, poate, în curând, vom avea un nou mod de a identifica anumite anomalii celulare,inclusiv 
cele de natură canceroasă.Specialiștii cred că modelul matematic obținut va putea oferi posibilitatea de a 
testa diferite strategii de tratament pentru fiecare pacient în parte,mai precis dozarea optimă în 
chimioterapie sau în tratatmentul cu radiații. 

O să spuneți că aceste descoperiri bazate pe modelarea matematică a unor fenomene sunt de 
domeniul oamenilor de știință de ex cepție și că matematica oricum nu are aplicații “imediate”care să fie 
utile atunci când,de exemplu, ni se administraeză un antibiotic ,pentru tratarea unei infecții 
banale.Problema determinării cantității unui antibiotic în sânge poate fi soluționată cu ajutorul următoarei 
formule (o aplicație a noțiunii de șir de numere reale): 

 ,unde c este cantitatea de antibiotic în miligrame,n este 
numărul de doze,t este timpul între doze,iar k este o constantă care precizează cât de repede sângele 
metabolizează antibioticul.Presupunem că o doză de antibiotic crește nivelul sângelui cu 0,5 mg/l.Dacă 
antibioticul este dat la 4 ore și k =-0,867,să se determine concentrația de antibiotic înainte de a cincea 

doză.Elementul de calculat este  .În urma efectuării calculuilui găsim 

.Iată așadar o” problemă medicală”care poate fi rezolvată și de un elev de clasa a XI-a. 

În încheierea” pledoariei” mele pentru studiul matematicii vă propun să reflectați câteva momente la 
o veche poveste chinezească: 

Imaginează-ți că tot ce ai reprezintă niște zerouri dintr-un număr.Talentele tale reprezintă un 
zero;abilitățile de comunicare reprezintă un alt zero;prietenii care te ajută,cărtile pe care le 
citești,educația pe care ai primit-o,toate lucrurile pe care știi să le faci sunt câte un zero în acest număr; 
banii pe care îi ai reprezintă deasemenea un zero.Cu cât ai mai multe lucruri ,cu atât ai mai multe zerouri 
și numărul lor devine din ce în ce mai mare.Sănătatea reprezintă cifra 1așezată la începutul acestui șir de 
zerouri.Cu acest 1 toate celelalte zerouri capătă cu adevărat valoare!Fără acest 1,toate celelalte nu te 
ajută prea mult! 

Bibliografie: 

M.Ganga- Elemente de analiză matematică,Ed.Mathpress,Ploiești,2007 

Site: www.profmateonline.ro  
Prof.Cristina Rîșca 
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Acţiunea poluantă a compuşilor organici 

 

Poluarea este deversarea în aer,ape,sol a unor substanţe şi materiale care modifică mediul ambiant şi 
dăunează vegetaţiei şi vieţii organismelor. Agenţii poluanţi rezultă din procesele fizice,chimice sau 
biologice. 

Cel mai răspândit şi comun poluant dintre substanţele anorganice poluante(oxizii 
carbonului,azotului,sulfului,halogeni,etc.) este oxidul de carbon (CO) provenit în atmosferă prin arderea 
incompletă a combustibililor (metan,cărbuni,benzine,motorine,etc). 
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 Dacă multe substanţe organice se folosesc în combaterea unor boli (medicamente,vitamine),o parte 
dintre substanţele organice au acţiune toxică şi sunt poluante. 

 Poluarea sub diversele ei aspecte se accentuează pe măsura dezvoltării tehnice,creându-se astfel un 
conflict tot mai evident între om şi natură. 

1. Acţiunea poluantă asupra apei 

Apa există în natură sub formă de izvoare,râuri,fluvii,gheţari,oceane,mări sau lacuri. În mod 
obişnuit,apa în natură se găseşte într-un circuit continuu. Astfel apa din râuri,lacuri mări şi oceane se 
evaporă şi trece în atmosferă sub formă de vapori,alcătuind apa atmosferică. Aceasta este purtată de 
curenţii de aer până atinge zone mai reci,când condensează şi cade la suprafaţa solului sub formă de 
precipitaţii. Odată ajunsă la sol,apa poate întâlni un strat impermeabil,rămânând la suprafaţa acestuia din 
urmă şi formând apa subterană. 

Se consideră poluanţi ai apei acele substanţe care în concentraţie suficientă pot produce un efect 
măsurabil asupra omului,animalelor,plantelor şi materialelor. Substanţele organice de origine naturală sau 
vegetală consumă oxigenul din apă,atât în timpul dezvoltării,cat şi după moarte. Lipsa oxigenului din apă 
are ca efect oprirea proceselor aerobe printre care autoepurarea apei. Fenolul este pentru peşti un toxic 
pentru sistemul nervos,el imprimă gust şi miros neplăcut cărnii peştilor. 

Detergenţii se plasează la suprafaţa apei sub formă de spumă şi împiedică autoepurarea apei şi 
folosirea ei pentru irigaţii. 

 Pesticidele pot constitui cauza unor boli grave(cancer),tulburări neurologice,afecţiuni ale glandelor 
endocrine. 

 În cazul unor accidente ecologice cu petrol deversat în apă,datorită faptului că acesta este 
nemiscibil în apă,cea mai mare parte a lui se ridică la suprafaţă şi formează o peliculă 
uleioasă,împiedicând difuzia şi accesul aerului atmosferic în mediu acvatic şi blocând aproape total 
asimilaţia clorofiliană şi respiraţia organismelor. Produsele petroliere dau apei gust şi miros neplăcut,se 
depun pe diferite instalaţii,obturându-le sau blocându-le,colmatează filtrele pentru tratarea apei. De 
asemenea,sunt toxice pentru flora şi fauna acvatică şi împiedică folosirea apei pentru irigaţii,agrement etc. 

 

2. Acţiunea poluantă asupra aerului 

După modul de emitere,poluanţii atmosferei sunt: 

 ¤ primari –poluanţi emişi direct de surse identificate:hidrocarburi uşoare din gazele de eşapament 
ale autovehiculelor,metanul din gazele naturale,vapori de arene provenite din carburanţi nearşi,derivaţi 
clorofluoruraţi ai metanului(freonii)etc.; 

¤ secundari –poluanţi produşi în aer prin reacţii între substanţe poluante primare sau prin interacţii 
cu componenţii aerului(smogul fotochimic). 

Hidrocarburile inferioare care se găsesc în cantităţi mari în gazele de eşapament,provenite din 
arderea internă,alături de celelalte gaze produc dereglări ale funcţiilor inimii şi 
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plămânilor,asfixiere,reducerea sau stagnarea acţiunii unor enzime etc. Vaporii de hidrocarburi 
aromatice(benzen,toluen,polinucleare)au acţiune cancerigenă asupra organismului uman. 

Cei mai puternici poluanţi secundari se formează în urma acţiunii ozonului asupra hidrocarburilor 
existente în atmosferă. 

Smogul fotochimic este format din oxid de carbon,aldehide,cetone,azotaţi de peroxiacetil care se 
prezintă ca o „ceaţă” în atmosfera oraşelor mari cu circulaţie intensă(Londra,Chicago,Los Angeles,Hong 
Kong,etc.) 

Formarea „smogului” prin intermediul hidrocarburilor,determină în atmosfera joasă,(la înălţimi 
mici)mărirea concentraţiei de ozon care atacă ţesuturile plantelor şi vieţuitoarelor. Dacă la înălţimi joase 
ozonul este un agent poluant,în atmosfera înaltă(stratosferă)el formează un înveliş protector faţă de 
acţiunea radiaţiilor ultraviolete. 

 Sub aspect ecologic dispariţia din stratosferă a stratului de ozon(stratul protector al Terrei)ar 
însemna de fapt,dispariţia vieţii pe pămant. Cercetările actuale ale oamenilor de ştiinţă dovedesc 
diminuarea concentraţiei de ozon din stratosferă. 

 În anii 1980 s-a descoperit că poluanţii aerului care distrug în mare parte ozonul din stratul 
protector sunt produşii fluorocloruraţi ai alcanilor inferiori(freonii). 

 Folosirea excesivă a freonilor în instalaţiile frigorifice şi la prepararea aerosolilor cosmetici de tip 
Spray,face ca aceştia să pătrundă tot mai mult în atmosferă. 

 În urma cercetărilor făcute s-a demonstrat că la altitudine de 20-30Km,sub acţiunea razelor 
ultraviolete şi la presiuni scăzute,freonii se descompun,punând în libertate atomi de clor,care atacă şi 
distruge ozonul. 

 Diminuarea stratului protector de ozon intensifică acţiunea radiaţiilor ultraviolete asupra Terrei 
,având drept consecinţă: 

 - perturbarea echilibrului termic al atmosferei,al apei şi al solului; 

 - declanşarea ploilor acide catastrofale pentru vegetaţie; 

 - dispariţia unor specii de plante şi animale; 

 - diminuarea reproducerii organismelor marine şi terestre; 

 - mărirea incidenţei cazurilor de cancer al pielii,al afecţiunilor 
oftalmologice(conjunctivite,cataracte,etc.). 

 

3. Acţiunea poluantă asupra solului 

Solul este acel strat al scoarţei pământului cu o structură afânată şi friabilă asupra căruia acţionează 
şi-l transformă agenţii atmosferici,plantele,animalele şi oamenii care-l folosesc. 
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Fertilitatea este cea mai importantă proprietate a solurilor necesară dezvoltării vegetaţiei cu rol 
primordial în primenirea aerului(circuitul oxigenului şi carbonului în natură).Printre factorii care 
determină degradarea solului şi implicit reducerea fertilităţii sunt: 

- defrişările şi arderile pădurilor; 

- desecările unor bălţi,lacuri; 

- îmbibarea îngrăşămintelor naturale de natură organică(gunoiul de grajd,compostul,paiele,etc.), cu 
îngrăşăminte artificiale (unele substanţe de sinteză greu asimilabile); 

- folosirea excesivă a unor insecticide(D.D.T.), ierbicide (derivaţi de la fenol)dăunătoare unor 
culturi; 

 - pătrunderea în sol a reziduurilor poluante din uzinele cocso-chimice(uleiuri care conţin 
arene,substanţe cancerigene); 

 - degradarea solului datorită îmbibării cu soluţii uzate care conţin coloranţi,detergenţi,acizi 
organici,ape glicerice ,etc. 

 

4. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării: 

Aer: - asigurarea etanşeităţii conductelor de gaze; 

- instalarea de filtre moderne în fabricile care elimină particule solide(negru de fum); 

- construirea de coşuri pentru arderea gazelor la înălţime; 

- utilizarea unor carburanţi superiori; 

- reducerea emisiilor de gaze şi vapori toxici; 

- înlocuirea substanţelor organice care poluează aerul. 

Apa:- construirea de staţii de purificare a apei; 

- colectarea controlată a apelor reziduale industriale şi menajere; 

- securitatea transportului naval al petrolului; 

- asigurarea etanşeităţii rezervoarelor de depozitare şi transport a substanţelor organice nocive;  

- folosirea detergenţilor biodegradabili. 

Sol:- exploatarea raţională a pădurilor în limitele potenţialului de regenerare; 

- folosirea controlată a îngrăşămintelor, ierbicidelor ,insecticidelor: 

- depozitarea reziduurilor industriale şi menajere în locuri în care nu se desfăşoară activităţi umane; 

- acţiuni de mărire a spaţiilor verzi. 
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Ştiaţi că…? 

 - în România ,anual sunt emise în atmosferă peste 138 milioane tone de substanţe poluante; 

 - stratul de ozon este cuprins în stratosferă între 20-40Km înălţime; 

 - în anul 1990,mai multe ţări au semnat un acord internaţional care interzice folosirea freonului; 

 - din anul 1978 pană în prezent,calota polară nordică s-a scufundat în Oceanul Îngheţat de Nord cu 
aproximativ 6% din cauza creşterii temperaturii Terrei; 

 - apa este cea mai răspândită substanţă de pe Terra;volumul total de apă este de aproximativ 
1370000000 Km cubi; 

 -1.6 milioane tone de petrol sunt deversate anual necontrolat în apele Terrei; 

-arenele au acţiune cancerigena asupra organismului uman ? 

 - materia organică din sol se numeşte humus;este componenta energetică necesară microflorei. 
Humusul leagă între ele ciclurile bio-geo-chimice în ecosisteme; 

 - Legea Protecţiei Mediului,obligatorie cetăţenilor ţării noastre,s-a votat la 29 decembrie 1995; 

 - unele microorganisme autotrofe degradează reziduurile din sol şi distrug germenii patologici 
(autopurifică solul). 

 
 Bibliografie:  
1.L.I. Ciplea, Al. Ciplea, Poluarea mediului ambiant, Ed Tehnică, Bucureşti, 1978  
2.“Corrosive Mist Sets Puzzle for Scientists”, vol. 124, New Scientists, 1989 
3.“Acid Rain and Eggshels”, vol. 339, Nature, 1989 
4. Alexandrescu E., Zaharia V.,Manual Chimie C1,clasa a-IX-a, Ed. LVS Crepuscul, Colecţia 

Educaţional,2005  
 5. Alexandrescu E., Zaharia V., Nedelcu M.,Manual Chimie C1, clasa a-X-a ,Ed. LVS Crepuscul, 

Colecţia Educaţional,2005  

Prof. chimie. Genoveva Purice 

 

Aluminiul 

Organismul unui om cu masa de 70 Kg conţine aproximativ 61 mg de aluminiu. 

 Aluminiul se găseşte în toate organele şi ţesuturile corpului, însă cel mai mult se află în ficat, 
plămâni, oase şi creier. 

  

Rolul biologic al aluminiului 

 Participă la construcţia ţesutului epitelial şi conjunctiv; 

21 



 

Educaţia şi viaţa sănătoasă 

 Contribuie la regenerarea ţesutului osos; 

 Acţioneayă ca inhibitor asupra reacţiei fermenţilor digestivi în funcţie de concentraţia 
acestora în organism; 

 Participă la schimbul de fosfor. 

 

Vesela din aluminiu 

 În viaţa cotidiană este des îmntrebuinţată vesela din aluminiu. Ea este confecţionată din aluminiu 
pur sau din duraluminiu (aliaj cu magneziu). La prepararea alimentelor în această veselă, conţinutul de 
aluminiu din alimente se măreşte de două ori. 

 Particulele de aluminiu desprinse de pe pereţii vasului se descompun cu timpul şi pătrund, în 
cantităţi foarte mici în organismul uman. De aceea nu se recomandă folosirea acestei vesele. Aluminiul 
exercită funcţia de catalizator la transformafea nitraţilor în nitriţi. 

 Dacă totuşi se prepară alimentele în vase de aluminiu, este necesar să se respecte următoarele 
reguli: 

 Nu se recomandă să se păstreze în astfel de vase varza şi castraveţii muraţi, laptele acru, 
peştele sărat, cartofi. Acţiunea îndelungată a acizilor asupra vaselor distruge pelicula de oxid de aluminiu 
(Al2O3) şi metalul pătrunde în alimentele gătite; 

 Nu se recomandă ca în vasele de aluminiu să se foarbă cartofi necurăţaţi pentru că vasul 
se înnegreşte; 

 Spălarea vasului se face fără a distruge (cu detergent sau abrazive) pelicula de oxid de 
aliuminiu; 

 Nu se recomandă a se păstra sau găti alimentele în folie de aluminiu. 

 

Reacţia organismului la excesul de aluminiu 

 Excesul de aluminiu în sânge provoacă dereglarea sistemului nervos central şi a schimbului de 
substanţe. Metalul are acţiune neurotoxică, de aceea folosirea lui excesivă conduce la micşorarea activităţii 
organismului, convulsii, slăbirea memoriei, apariţia degenerărilor psihice şi psihomotoare la copii, 
afectarea ficatului şi rinichilor.  O mare concentraţie de aluminiu conţin celulele creierului, de aceea mulţi 
oameni vârstnici suferă de sindromul Alzheimer. Excesul de aluminiu se acumulează în păr, doza sa toxică 
fiind de 5 g. 

 Toxicitatea multor com,puşi ai aluminiului poate apărea în diferite condiţii. Cu ani în urmă, 
aluminiul nu era cercetat ca element toxic, dar în urma ploilor acide s+a observat că ionii de aluminiu 
diminuează productivitatea culturilor agricole. În condiţii acide, activitatea biologică a aluminiului creşte 
şi el exercită o acţiune nocivă asupra plantelor, iar prin intermediul lor şi asupra animalelor. 
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 Consumul sării de bucătărie măreşte absorbţia de aluminiu în intestin. Micşorarea cantităţii de aluminiu se 
efectuează prin intermediul vitaminei C, a fibrelor alimentare, cu ajutorul calciului, zincului. Accelerarea 
proceselor vitale măreşte cantitatea de aluminiu din organism prin intermediul produselor care îl conţin. 

 

 Întrebuinţarea aluminiului în medicină 

• Hidroxidul de aluminiu neutralizează acidul din sucul gastric, micşorând aciditatea; 

• Nitratul de aluminiu sporeşte aciditatea totală a organismului şi capacitatea de digerare a sucului 
gastric, mărind cantitatea liberă de acid clorhidric; 

• Microdoze de aluminosilicaţi şi de argile ce conţin aluminiu se utilizează în tratarea bronşitei, 
gstritei, în caz de descuamare a unghiilor, de cădere a părului şi a genelor; 

• În multe ţări, oamenii folosesc în alimentaţie lutul bogat în aluminiu. Lutul alb (caolinul), 
dispersat în apă, se foloseşte la tratarea maladiilor intestinale.; 

• Medicul A. Zalmatov recomandă băile de aluminosilicaţi şi sodă pentru dilatarea vaselor sangvine 
şi la tratarea ulcerului. 

 Chirilă Alexandra Gabriela, clasa a IX-a D 
Coordonator: Prof. chimie Genoveva Purice 

 

Chimia medicamentelor 

 Un medicament este o substanţă sau un compus administrat omului ca tratament împotriva unei 
boli, pentru a preveni o îmbolnăvire sau pentru a stabili un diagnostic. 

 

Chimistul şi medicul elveţian Paracelsus(1493-1514), în secolul al XVI-lea, a fost primul care a 
definit principiul după care fiecărei boli îi corespunde un medicament specific. Trebuie deci căutat 
medicamentul în funcţie de maladia pe care dorim să o tratăm. Astăzi, cercetarea în domeniul 
medicamentelor revine, înainte de toate, chimiştilor. Aceştia lucrează în strânsă colaborare cu medicii şi 
farmaciştii. Împreună, ei ajută la progresul farmacologiei, ştiinţa medicamentelor. 

 Principul activ al unui medicament 

Pentru a uşura anumite suferinţe, s-au folosit mai întâi plantele administrate ca ceaiuri, prafuri sau 
alifii. În trecut, unele maladii de inima erau tratate cu ceaiuri de muşeţel, o plantă ale cărei flori purpurii, 
galbene sau albe seamănă cu degetele unei mănuşi. Astăzi, nu se mai folosesc plantele în acest mod. 
Chimistul trebuie să extragă din plante substanţa pură care acţionează asupra maladiei respective: e ceea 
ce constituie principiul activ al unui medicament.  

Astfel, principiul activ al degeţelului, numit “digitalină”, este astăzi folosit pentru tratarea bolilor 
cardiace. Tot astfel, febra provocată de malarie se trata în trecut cu scoarţa unui copac tropical, arborele de 
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chinină: astăzi folosim principiul său activ, chinina. Principiul activ are avantajul că îşi păstrează mereu 
aceleaşi proprietăţi, în timp ce proprietăţile plantelor variază în funcţie de anotimp.  

Principiul activ poate fi utilizat şi introdus în organism sub diferite forme: pilule, capsule, 
comprimate, produse injectabile. 

 Medicamente sintetice 

Chimia este mai eficace decât scoarţa arborelui de chinină. Dar, pentru cercetători, această 
îmbunătăţire a efectului nu este suficientă. Pentru a întări acţiunea chininei şi a-i elimina efectele 
secundare, adică efectele sale nedorite asupra altor părţi ale organismului, chimiştii modifică molecula de 
chinină.  

Pentru aceasta, ei urmăresc mai întâi drumul medicamentului în organismul uman, observă efectul 
acestuia asupra diferitelor organe, şi apoi modul în care organismul prelucrează respectiv medicamentul. 

Aceste observaţii le dau posibilitatea să “redeseneze” molecula, pentru a crea una nouă. În acest fel 
au fost puse la punct antibiotice din ce în ce mai eficace. Aceste medicamente au proprietatea de a bloca 
înmulţirea bacteriilor care sunt la originea maladiilor. Pentru a găsi antibioticul care va acţiona asupra unei 
anumite bacterii, se face o antibiogramă. Bacteriile care se bănuiesc a fi responsabile de infecţia pe care 
vrem să o tratăm sunt puse într-un mediu hrănitor, unde se pot dezvolta. Pe suprafaţa acestui mediu se 
picură apoi diferite antibiotice. 

Bacteriile nu se mai înmulţesc în contact cu antibioticul la care sunt sensibile. 

 Crearea unui medicament 

Între momentul în care un medicament este creat în laborator şi cel în care este introdus în farmacii, 
pot trece foarte mulţi ani. După ce sunt stabilite caracteristicile fizice şi chimice ale noii molecule, încep 
testările. Dacă medicamentul este, de exemplu, menit să acţioneze asupra ficatului, el este introdus într-o 
cultură de celule ale ficatului. Apoi este introdus într-un ficat de origine animală. Dacă rezultatele sunt 
încurajatoare, încep testările pe animale.  

Cercetătorii evaluează atunci eficacitatea noului produs, modul în care se răspândeşte în organismul 
viu, efectele sale secundare. Dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, se încep testările pe oameni, sub un strict 
control medical. După numeroase teste, care pot dura mai mulţi ani, medicamentul primeşte sau nu 
autorizaţia de a fi scos pe piaţă. 

 

 Antibioticele  

 Antibioticele sunt medicamente care împiedică dezvoltarea bacteriilor sau le distrug. Antibioticele 
se mai folosesc în tratarea bolilor infecţioase cum sunt : gripa, tuberculoza. 

În funcţie de structura moleculei lor, antibioticele atacă bacteriile în mod diferit. 

O bacterie este formată dintr-un nucleu şi o citoplasmă închise într-o membrană exterioară şi 
protejate de un înveliş exterior. Un antibiotic cum este penicilina atacă şi distruge învelişul exterior al 
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bacteriei. Altele (streptomicina) distrug membrana care înveleşte citoplasma, iar altele (tetraciclina) 
acţionează direct asupra nucleului. 

Elev Cureluşă Ovidiu Traian, cl. a XII-a E 
Coordonator: Prof. chimie Genoveva Purice 

 

Chimia vieţii 
 

 Chimia vieţii, sau biochimia, studiază reacţiile chimice care au loc în organismele vii. Acestea 
respectă aceleaşi legi ca şi celelalte reacţii chimice, dar sunt mai complexe. Chimia vieţii studiază 
ansamblul reacţiilor care au loc în organismele vii, mai ales în unităţile lor de bază, celulele. Fiinţele vii au 
nevoie de energie. 

Oamenii şi animalele îşi iau energia din alimentele pe care le consumă (energie chimică). 
Alimentele sunt transformate printr-un ansablu de reacţii chimice, care au loc mai întâi la nivelul 
aparatului digestiv(digestie) şi apoi la nivelul celulelor(respiraţia celulară). 

Anumite plante şi microorganisme(fiinţe vii microscopice) îşi găsesc altfel energia de care au 
nevoie. Pentru a se hrănii, ele transformă energia luminii solare printr-un proces complex de reacţii 
chimice numit fotosinteză. 

O reacţie chimică: digestia  

Digestia este un proces chimic. În aparatul digestiv, alimentele sunt descompuse în mici molecule 
numite substanţe nutritive. Aceste substanţe nutritive sunt apoi transportate de sânge până la celule, unde 
suferă alte transformări. 

Principalele substanţe nutritive sunt lipidele şi glucidele. Lipidele, numite şi “ “grăsimi”, provin din 
materiile grase cum ar fii uleiurile vegetale sau untul. Ele aduc organismului carbon şi hidrogen. 
Glucidele, numite şi “zaharuri”, se divizează în zaharuri rapide şi zaharuri lente. Primele sunt conţinute în 
miere, fructe, dulceţuri şi ciocolată. 

Asimilate direct de organism(adică transformate în energie), ele aduc organismului energia necesară 
unui efort fizic solicitant şi rapid. Cel de-al doilea tip se găseşte în cereale(grâu, orez, porumb). Ele nu 
sunt direct asimilate de organism şi constituie o sursă de energie de mai lungă durată. Toate glucidele sunt 
bogate în carbon, hidrogen şi oxigen. 

Respiraţia celulară 

Vegetale sau animale, toate celulele respiră: aceasta este respiraţia celulară. Ele absorb oxigen (O2) 
şi elimină dioxid de carbon (CO2). Oxigenul serveşte la “arderea” alimentelor printr-o reacţie de oxidare. 

Această reacţie se derulează în mai multe etape. Glucoza (zahărul)de pildă, este mai întâi 
transformată într-o moleculă mai simplă, acidul piruvic.  
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Mitocondriile, elementele celulei 
responsabilă de respiraţia celulară, descompun 
acest acid în dioxid de carbon şi hidrogen. Dioxidul 
de carbon este eliminat de celulă: hidrogenul se 
combină cu oxigenul care intră în organism atunci 
când respirăm, dând apă. 

Ansamblul acestor reacţii degajă o mare 
cantitate de energie. Aceasta este stocată în mici 
molecule specializate, care o eliberează în funcţie de 
nevoile celulei. 

Fotosinteza 

 Plantele cu clorofilă se hrănesc absorbind 
apă şi dioxid de carbon din aer. Pentru aceasta, ele 
folosesc energia luminii solare: acest proces se 
numeşte fotosinteză. În timpul lui, se degajă oxigen 
molecular. 

Fotosinteza se derulează în două faze 
principale. Ziua, plantele captează energia solară. Cu 
ajutorul clorofilei şi a altor pigmenţi prezenţi în 
frunzele lor, ele folosesc această energie pentru a 
descompune apa pe care o absorb în hidrogen şi 
oxigen. Noaptea, hidrogenul ajută la reducerea 
dioxidului de carbon şi la producerea de glucide, care 
vor hrăni planta.  

Funcţionarea acestei mici “uzine chimice vii” 
depinde de condiţiile exterioare, în special de 
cantitatea de lumină solară şi de temperatură. 

Aruştei Georgiana clasa a IX-a D 
Coordonator: Prof. chimie Genoveva Purice 

 

Recuperarea materialelor refolosibile nemetalice 

“De câte ori călcăm Pământul, acesta ne sărută tălpile. E fericit că nu l-am parasite.“ 

Victor Hugo  
 

Ca rezultat al progreselor din industrie, agricultură şi tehnologie, rezultă cantităţi tot mai mari de noi 
deşeuri. Gazele, lichidele, deşeurile solide, deşeurile menajere şi apele reziduale poluează mediul şi, în 
unele locuri, nivelele de poluare sunt periculos de ridicate. Într-un mediu ecologic echilibrat, deşeurile 
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putrezesc, producând materiale noi, de exemplu, frunzele căzute creează un îngrăşământ natural care 
îmbogăţeşte solul. Un asemenea mediu, în care prosperă multe forme de viaţă, ar trebui să fie un model 
pentru viaţa modernă.  

 Termenii de “societate de consum “ , “avalanţă de deşeuri“ şi “criză a deşeurilor“ nu sunt decât 
câteva exemple care permit ilustrarea problemelor create de deşeuri, cu care se confruntă mediul nostru 
înconjurător de astăzi. Noi, consumatorii, suntem toţi responsabili de aceste probleme şi fiecare dintre noi 
va trebui , în viitor, să facă eforturi pentru menajarea resurselor limitate şi reducerea cantităţilor de 
deşeuri. 

 Este incontestabil faptul că, astăzi, noi producem multe deşeuri care conţin materii valorificabile şi 
substanţele periculoase sunt considerate ca reziduuri. Omenirea nu-şi mai poate permite, cum a fost până 
acum, să arunce neglijent materiile valorificabile şi substanţele periculoase,punându-le în pubele gri 
precum deşeuri reziduale sau incommode. Trebuie deci, în viitor, să ameliorăm această situaţie şi să luăm 
măsuri concrete pentru a evita atât producerea deşeurilor cât şi să reciclăm deşeurile. Acest fapt se sprijină 
pe două argumente fundamentale.  

 Mai întâi, se impune, din punct de vedere ecologic, să se ia măsuri exacte pentru a evita şi recicla 
deşeurile. Rezultatele unei analize efectuate între anii 1992-1994 au arătat că, volumul de materii prime 
secundare, potential utilizabile şi, în acelaşi timp, eliminate, este foarte important. Acest lucru antrenează 
o risipă de materii prime şi resurse energetice. De altfel, ar trebui să se reducă substanţele periculoase din 
deşeurile menajere, aceste substanţe împiedicând buna funcţionare a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor, 
şi constituind chiar un pericol deloc neglijabil pentru oameni şi pentru mediul înconjurător. Dată fiind 
creşterea costurilor legate de eliminarea deşeurilor, se impune ca, din punct de vedere economic, să se ia 
măsuri precise pentru a se evita şi recicla deşeurile. Pentru o serie de deşeuri există condiţii de reciclare, 
dar ele trebuie să fie colectate separat, să fie reciclate separat şi să prezinte costuri de reciclare 
avantajoase. 

 Deşi deşeurile sunt o sursă utilă de materiale şi energie, volumul mare de muncă manuală implicată 
în colectarea lor face operaţiunea foarte costisitoare. Separarea materialelor pentru reciclare este un alt 
proces costisitor de aceea întrebarea legată de raportul cost-beneficiu al unei astfel de acţivităţi trebuie 
examinată în fiecare caz particular. 

 Sunt prezentate în continuare câteva aspecte legate de proprietăţile câtorva tipuri de deşeuri ce pot 
fi colectate şi revalorificate. 

 Sticla nu este biodegradabilă dar poate fi topită şi transformată în produse noi, fără a-şi pierde 
calităţile. Tot ce trebuie făcut este a se depozita sticlele şi borcanele nefolositoare în locuri special 
amenajate, de unde vor fi luate şi refolosite. Spărturile de sticlă se folosesc la fabricile de profil ca materie 
primă, denumită material de adăugire în procesul de fabricaţie, în proporţie de 15-20%, iar în ultimul timp 
până la 100%. Sticla este un material dintre cele mai energointensive întrucît consumă în procesul de 
fabricaţie cantităţi considerabile de sodă şi gaz metan; 

 Hârtia şi cartonul trebuie colectate separat de alte deşeuri.Hârtia reciclată poate fi destinată fie 
fabricării din nou a hârtiei (valorificare optimă) fie a cartoanelor şi mucavalelor (valorificare inferioară). 
Condiţia care determină opţiunea o reprezintă tehnologia de decernelizare care, cel puţin în ţara noastră, 
nu este încă pusă la punct. 
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 Masele plastice reprezintă o categorie 
importantă şi din ce în ce mai voluminoasă de deşeuri, 
din acest motiv colectarea şi recuperarea maselor 
plastice prezintă atât avantaje de ordin economic cât şi 
ecologic. Recuperarea maselor plastice prezintă 
dificultăţi mai ales la sortarea lor pe categorii, sortare 
care se face în funcţie de densitate. În plus nici 
tehnologiile de valorificare nu sunt în totalitate 
definitivate şi asfel produsele obţinute sunt de calitate 
inferioară celor obţinute direct din materii prime. În 
principiu instalaţiile de reciclare a deşeurilor din 
materiale plastice se bazează pe obţinerea unor palate 
de plastic, care sunt livrate instalaţiilor de profil. În 
privinţa poluării, problema care se pune este nu numai 
că poluarea devine mai mare, ci că ea se manifestă 
permanent, pentru că majoritatea maselor plastice, spre 
deosebire de alte materiale, nu se degradează cu 
trecerea timpului. 

 Materialele textile refolosibile sunt produse 
ţesute sau neţesute, tricotajele din orice materie primă 
textilă, scoase din uz.Colectarea materialelor 
refolosibile din textile este la fel de importantă ca şi cea 
a celorlalte materiale refolosibile, însă este mai 
pretenţioasă, pentru că aceasta trebuie să se facă 
separat, nu numai pe tipuri de material ci şi pe grupe de 
culori. 

 Cauciucul este un material energointensiv şi 
este supus uzurii indiferent unde este folosit: anvelope, 
benzi elastice, tuburi, garnituri, etc. În prezent, 
anvelopele uzate deţin ponderea cea mai mare în 
calitatea totală de cauciuc potential reciclabil. Soluţiile 
tehnologice utilizabile vizează, de regulă, revenirea lor 
în circuitul economic într-un număr de cicluri limitat.Materialele refolosibile din cauciuc care intră în 
obligaţiile de colectare de la fabrici şi de la populaţie sunt compuse în general din anvelope şi camere de 
aer, uzate sau sparte. Anvelopele sunt constituite din materiale polimerice complexe cu un adaos mare de 
diferite produse; recuperarea acestei valori adăugate sub orice formă, este mare consumatoare de energie şi 
totodată periculoasă. 

Colectarea, procesarea, transportul şi execuţia de noi produse din materiale recuperabile vor 
conduce la mai puţini factori poluanţi ai mediului, mai puţine deşeuri solide, la folosirea unor cantităţi mai 
mici de materii prime în procesul de producţie. Mai mult decât atât, factorii poluanţi rezultaţi din reciclare 
au fost considerabil mai mici decât cei din depozitare şi incinerare aproape în toate categoriile. 
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 Dacă vrem să trăim într-o lume sănătoasă, trebuie să diminuăm efectele reziduurilor produse de 
societate. Dacă reziduurilor li se permite să domine mediul, echilibrul natural va fi pierdut, iar acest 
dezechilibru va avea efecte dezastruoase asupra omului, animalelor, vegetaţiei şi climatului, poluarea 
având diferite cause şi efecte: pe uscat, în râuri şi mări, în atmosferă. 

 Bibliografie: 1.Gore Al., Pământul în cumpănă, Ed Tehnică, 1995, Bucureşti; 
2. Şerbănescu D., Mediul înconjurător al Terrei, încotro?, Ed. Venus, 2002, Bucureşti; 
3. Acatrinei Gh., Poluarea şi protecţia mediului embiant, Ed. Universitate Al.I.Cuza, 2001, Iaşi. 

Romaniuc Ionuţ clasa a XII-a E 
Coordonator, Prof. Genoveva Purice  

 

Aplicaţia informatică pentru dezvoltarea, pilotarea şi 

implementarea manualului de evaluare internă a calităţii  

În anul 2012 s-a desfăşurat proiectul strategic “Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea 
manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei POSDRU/85/1.1/S/55668”, unul dintre produsele 
acestuia fiind Manualul de evaluare internă a calităţii educaţiei, având ca autori pe Constantin Şerban 
Iosifescu, preşedintele ARACIP, Mariana Dogaru, Mariana Dragomir şi Cornelia Novak. Acest “Manual 
de evaluare internă” a fost conceput mai ales pentru uzul membrilor Comisiilor pentru pentru Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (CEAC) de la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Dar el poate fi 
consultat şi utilizat şi de alte părţi interesate, inclusiv (şi mai ales) de beneficiarii de educaţie.  

Manualul, însoţit de o aplicaţie informatică, are următoarele funcţii: 

- Respectarea cadrului legal privind asigurarea calităţii şi aplicarea unitară a procedurilor de evaluare 
internă.  

- Fundamentarea deciziei de îmbunătăţire a calităţii pe dovezi, pe informaţiile cuprinse în baza de 
date a fiecărei şcoli, încărcată în aplicaţia de sprijin. 

- Informarea părţilor interesate, prin accesul la o bibliotecă virtuală (care cuprinde legislaţia aferentă 
şi modele / formate de instrumente şi regulamente, decizii, rapoarte, instrumente de investigare etc.).  

- Sprijinirea unităţii şcolare în evaluarea internă (pe baza standardelor şi a indicatorilor naţionali de 
performanţă) şi în parcurgerea „cercului calităţii” (proiectarea, implementarea, evaluarea şi revizuirea 
activităţilor de îmbunătăţire a calităţii) – inclusiv pentru elaborarea unor proceduri şi instrumente proprii 
privind asigurarea calităţii şi evaluarea internă.  

- Realizarea, în formatul cerut, şi publicarea rapoartelor prevăzute de lege. 

- Comunicarea internă, la nivelul furnizorului de educaţie, şi externă, cu beneficiari şi cu alte 
instituţii.  

- Sprijinirea unităţii de învățământ în demonstrarea progresului obţinut prin compararea rezultatelor 
obţinute, ca urmare a implementării măsurilor de îmbunătăţire, pe o perioadă de 3 ani.  
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- Facilitarea identificării şi a generalizării exemplelor de bună practică: unităţile şcolare vor putea 
utiliza instrumente proprii de evaluare a calităţii şi le vor putea propune, prin intermediul aplicaţiei 
informatice, spre generalizare.  

Membrii CEAC din şcoala noastră au beneficiat de cursuri de formare pentru utilizarea platformei 
în anul şcolar anterior şi curent. Introducerea datelor pe platformă s-a demarat la începutul lunii 
septembrie. Când ni s-a prezentat platforma, ni s-a spus ca este un număr foarte mare de documente care 
trebuie introduse, dar nu ne-am dat seama de mărimea acestuia până nu am lucrat efectiv la ea. Platforma 
are câteva restricţii: 

- nu poate fi accesată decât cu browserul Google Chrome 

- nu pot fi încărcate decât documente cu mărimea mai mică de 4 MB 

- în unele secţiuni se cer documente în format Excel, Word sau cu extensia .jpg sau .pdf; în 
majoritatea cazurilor au trebuit create alte documente, pentru a fi introduse în formatul necesar, lucru ce a 
consumat foarte mult timp. 

- ca să poată şi completate nivelele şi specializările existente în unitatea şcolară, trebuie întâi cerută 
o aprobare de la administratorul platformei, iar răspunsul s-a întâmplat să fie primit în unele cazuri şi după 
două săptămâni 
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Atunci când s-au cerut date de la diferitele compartimente funcţionale, cadrele didactice au fost 
reticente, deoarece se cer date personale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, lucru care nu a fost 
pe placul tuturor, mai ales ca noi, membrii CEAC, nu deţinem autorizare pentru prelucrare de date 
personale.  

La completarea Raportului de Autoevaluare Internă a fost relativ uşor, deoarece noi aveam deja 
elaborat Raportul în formatul vechi, terminat în octombrie şi a fost necesară doar introducerea lui pe 
platformă. 

În apropierea termenului limită, care a fost 30 noiembrie, lucrurile au decurs mai rapid din partea 
administratorilor platformei, în sensul că au răspuns mai repede, au introdus numele şi adresele experţilor 
ARACIP din fiecare judeţ, astfel încât am putut beneficia de consultanţă din partea acestora (nu că noi n-
am fi apelat deja la ei - doamna care a susţinut cursul pe care l-am urmat, doamna Rodica Zimbru a fost 
deranjată de mine personal de mai multe ori şi a răspuns prompt, lucru pentru care îi mulţumesc, pentru că 
mi-a “descâlcit” neclarităţile).  

Una dintre marile dezamăgiri care a apărut în data de 28 noiembrie a fost că, deşi era precizat pe 
platformă că vor apărea niste şabloane, am fost anunţaţi să facem upload în formatul în care avem 
documentele respective. A fost uşor, dar dezamăgirea a apărut cu privire la activitatea administratorilor 
platformei (sau cine era responsabil) care nu au putut crea în trei luni câteva documente excel, a căror 
completare ne-ar fi uşurat foarte mult munca. Următoarea dezamăgire a apărut în momentul în care a fost 
anunţat pe platformă că data limită se prelungeşte până la o dată care va fi comunicată ulterior. Deduceţi 
dvs. ce am simţit! 

Una peste alta, acesta a fost anul cel mai greu, pentru că au trebuit încărcate foarte multe 
documente. Anul următor o să fie necesară doar o actualizare a bazei de date şi a unora din documentele 
şcolii. Nu se mai consumă hârtie, ca înainte, dar totul se face la un nivel atât de centralizat, încât te sperie 
puţin. Mai ales că mediul virtual nu e întotdeauna foarte sigur şi, cu puţină dexteritate poţi intra oriunde şi 
folosi datele gasite... 

Bibliografie: Manualul de evaluare internă a calităţii educaţiei – Bucureşti, 2012 

Prof. Georgeta Hudici 

 

Natura și tehnologiile moderne 

 

Dintotdeauna omul a căutat odihnă la umbra copacului, răcoare în mijlocul pădurii sau în apropierea 
apelor cristaline, căldură pe plajele însorite, frumuseţe şi echilibru în jurul său. Toate acestea îi sunt 
dăruite cu generozitate de către natură. 

În ultimul timp starea naturii și implicit starea ecologică a planetei s-a agravat. Schimbările 
climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile umane, care determină schimbarea 
compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă 
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de timp comparabilă. Pot fi observate 
schimbări climatice determinate de 
activităţile antropice ce produc emisii de 
GHG (Gaze cu efect de seră prevăzute de 
Protocolul de la Kyoto). 

Mai puţin de 1% din atmosfera 
Pământului este alcătuită din vapori de 
apă, dioxid de carbon, ozon, metan, 
protoxid de azot şi hexafluorură de sulf, 
gaze cunoscute sub denumirea de gaze cu 
efect de seră (GES). Sectoarele aflate sub 
EU-ETS (European Union Emission 
Trading System) sunt: energie, rafinare produse petroliere, producţie şi prelucrare metale feroase, ciment, 
var, sticlă, ceramică, celuloză şi hârtie.  

Fiecare gaz cu efect de seră diferă prin capacitatea sa de a absorbi căldura şi durata staţionării în 
atmosferă, exprimate prin potenţialul de încălzire globală GWP – „Global Warming Potenţial”. GWP sau 
PGE (Efectul global potenţial) este o măsură a contribuţiei fiecărui gaz la încălzirea globală, comparativ 
cu cea a dioxidului de carbon. 

Principalele gaze cu efect de seră sunt: dioxidul de carbon, protoxidul de azot şi metanul. Efectul 
global potenţial de seră (PGE), se exprimă în CO2 (dioxid de carbon) echivalent, CO2 având prin definiţie 
PGE egal cu 1. 

Atât telefonia mobilă cât și computerele au revoluţionat lumea şi acum sunt nelipsite din viaţa de zi 
cu zi a peste cinci miliarde de oameni însă energia necesară fabricării și utilizării acestor dispozitive 
produce cantităţi uriaşe de CO2. Întregul ciclu de viaţă al unui dispozitiv electronic – de la producere la 
folosire şi apoi aruncare – are efecte asupra mediului înconjurător. 

EPRI (The Electric Power Research Institute) a publicat recent un studiu referitor la consumul de 
energie a celor mai noi modele de iPad-uri. Bazându-se pe acest raport dar și pe propriile estimări 
referitoare la energia necesară producerii dispozitivelor electronice, organizația GreenIT din Franța a 
concis că pentru fabricarea unui IPad se emit de 77 de ori mai multe gaze cu efecte de seră decât pentru 
utilizarea lui pe perioada de 1 an în Franța. 

Studiul EPRI estimează ca noul iPad are un consum 11,9 kWh pe an. Potrivit GreenIT din Franța, 
fabricarea dispozitivelor presupune emiterea a 83 kg CO2, dar conform datelor EPRI înseamnă că pentru 
utilizarea lui timp de un an în Franța, s-ar cere "doar" 1.1 kg CO2. 

Prin comparație, primele modele iPad consumă doar 7,2 kWh pe an, emite 0.65 kg CO2, astfel încât 
pentru acest moment emisiile de CO2 rezultate în urma fabricării unui IPad sunt echivalente cu emisiile de 
CO2 rezultate în urma utilizării lui pe o perioadă de 128 ani. 

GreenIT Franța a venit cu cifre similare pentru alte dispozitive: 
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- IPhone 5S: emisii de CO2 de 190 de ori mai mari în timpul fabricării comparativ cu cele rezultate 
în urma utilizării lui, 

- MacBook Pro 15-inch: 90 de ori mai multe emisii în timpul fabricării că atunci când se utilizează 
în Franța, 

Majoritatea companiilor producătoare de dispozitive electronice susțin că nu este profitabil pentru 
ele să lanseze pe piață modele ”prietenoase” din punct de vedere ecologic la o scară mare. Deși nu toate 
companiile se implică în crearea de modele ”green” câteva branduri au făcut deja eforturi în această 
privință. 

Compania Apple şi-a propus să scoată pe piaţă MacBook-uri cu baterii ecologice pe hidrogen, care 
să reziste zile, chiar săptămâni. Bateria bazată pe hidrogen este încă la stadiul de idee, însă compania a 
depus documentele necesare pentru a înscrie noul concept în lunga listă a brevetelor Apple. 

Planul celor de la Apple ar putea fi pus în aplicare, mai ales că firma are un nou patent pentru 
bateriile MacBook. Rezultatul ar putea însemna un MacBook mai subţire şi mai uşor, cu o durată a 
bateriei ridicată. Celula de combustibil ecologic va rula pe bază de hidrogen şi este capabilă să menţină 
MacBook în stare de funcţionare săptămâni întregi înainte de a fi realimentată. 

Noul IPad are carcasa realizată din plastic ecologic. Acest tip de plastic „prietenos" cu natura nu 
este produs din petrol, este biodegradabil şi conţine un nivel scăzut de substanţe toxice.  

Iphone 5, produs de aceeași companie este unul dintre telefoanele cu cel mai mic nivel de toxicitate. 
Conform siteului webmd.com în categoria celor mai ecologice telefoane mai intra iPhone 4S, LG Remarq 
și două dispozitive de la Samsung, Captivate si Evergreen.  

Cu toate eforturile depuse de marile companii, niciun telefon nu este 100% ecologic, susține Jeff 
Gearhart, directorul de cercetare al institutului, care a ținut sa sublinieze ca fiecare dispozitiv testat conține 
un anume nivel de brom, clor, plumb, cadmiu sau mercur.  

Aceste eforturi depuse de companii, producătoare de echipamente electronice, pentru protejarea 
mediului înconjurător sunt necesare dar nu și suficiente. Datoria tuturor este să continuăm să luptăm 
împreună pentru păstrarea unei lumi mai curate care să le ofere generaţiilor următoare condiţiile necesare 
dezvoltării într-un mediu mai curat, în care să se poată bucura de noi inovații tehnice și ştiinţifice.  

Trebuie să acţionăm împreună, rapid şi cu seriozitate, pentru că trecerea timpului este ireversibilă, 
iar greşelile, mai ales în domeniul mediului înconjurător, nu sunt acceptate. 

 Nu este de ajuns să visăm, să ne dorim, ci trebuie să ne implicăm şi să acţionăm pentru ca apoi să 
ne bucurăm împreună de un viitor mai verde. 

Bibliografie: 
http://www.bontonus.ro/o-viata-bio/articol/cel-mai-ecologic-smartphone 
http://www.gandul.info/magazin/apple-va-lansa-bateriile-pe-hidrogen-cat-va-rezista-un-macbook-

9091301 
Prof. Simona Rebenciuc 
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Hacking-ul și internetul 

 

Tot navigând pe Internet, am văzut o mulțime de copii care încearcă să învețe hacking, sau de ce nu, 
chestii elementare ale informaticii. Mulți pornesc de la o vârstă fragedă, alții de la una mai înaintată, dar 
majoritatea vor același lucru, să poată spune : "I knew it ! (Eu știu asta!)". 

Informatica s-a dezvoltat pe parcursul deceniilor, de la calculatoarele cât o cameră întreagă, la 
monitoare care-ți strică ochii, de la codul Morse, până la mini-laptopurile din ziua de astăzi, limbaje de 
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programare, care aproape îți fac treaba singure, monitoare super sofisticate extra-plate, LCD, până la 
telefoanele mobile cu fel de fel de tehnologii care mai de care inovatoare. 

Pentru a ține pasul cu tehnologia și pentru a putea spune că ești informatician și știi ceva, trebuie să 
o iei cu începutul, aceasta este cheia succesului. Dacă alegi de peste tot câte ceva, și faci o harababură 
totală în creier fără să prinzi nimic, deoarece tot ce se depozitează se bazează pe falsurile înțelese dinainte, 
neavând cunoștințele necesare pentru a înțelege, totul e o pierdere de timp. De aceea în România, de 
exemplu, apar din ce în ce mai mulți administratori de rețea, incompetenți, site-uri vulnerabile și lista 
continuă. 

Cine poate deveni heaker? O persoană pasionată de informatică care se ocupă în special cu 
spargerea codurilor unor sisteme informatice, a cărei identitate poate fi și necunoscută. 

Există următoarele categorii de heckeri:  
− whitehat încadrează experții în IT, care acționează fără a încălca legea;  
− blackhat sunt oamenii care fac orice pentru a-și atinge scopul; nu exista limite, reguli sau mustrări 

de conștiința;  
− greyhat alcătuită din specialiști în securitate IT, care incalca legea, cu scopul de a-și informa 

victimele cu privire la problemele de securitate pe care le-au descoperit.  

Hackerii apar din dorința de “a își bate joc" de acei indivizi din domeniul informaticii, și nu numai, 
care nu sunt capabili să-și securizeze sistemele, deoarece nu au început corect. 

Cum se poate securiza un sistem informatic? Iată câteva metode: 
− utilizarea unui firewall, pentru a bloca pachetele necunoscute;  
− existența unui antivirus,  
− folosirea unor parole formate din cifre și litere;  

În primul rând, nu oricine poate să calce în acest domeniu, depinde dacă are fler, har, este și aici un 
har deși o să râdeți, și multă, multă voința și nervi de fier (doar cei care au reușit pot spune câte ore au 
pierdut în fața calculatorului spre a face un program să funcționeze sau câte ore au pierdut în fața unor 
tutoriale în limba engleză pentru a înțelege ce e acolo, dar timpul pierdut nu a fost în zadar.) 

Nu trebuie să fii olimpic la informatică, nu trebuie să ai numai 10 pentru a începe, ci doar voință și 
seriozitate cât se poate. Dacă faci informatică la școală, încearcă să înțelegi c++; la început ți se va părea 
complicat, dar pierde-ți un pic timpul cu el, citește fiecare rând din manual, și rezolvă de 10 ori toate 
problemele, chiar și pe cele simple, și stai în fața unei probleme chiar până dimineața dacă nu-ți iese, și 
bucură-te că tu ai făcut-o, și ai înțeles-o. Repetă de 100 de ori, practică, de 1000, totul e să înțelegi, nu-ți 
fie rușine! 

Ia un manual, cumpără, sau caută gratis pe internet, Google e prietenul tău; când nu știi ceva, doar 
caută, și acest prieten numit senior Google îți va răspunde, cum știe el mai bine. 

Caută tutoriale, cere ajutorul dacă la început nu ești în stare, învață în primul rând din ce este format 
un computer, mă refer la partea hardware, învață cum funcționează cât de cât, însușește-ți noțiuni 
fundamentale despre rețelele de calculatoare, învață diferite limbaje (de programare, de marcare etc).  
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Nu ai nevoie de un 
super computer, ce-i drept te 
va avantaja.  

Nu lua din zbor 
informații, aparent părând că 
știi, deoarece baza fiind rău 
clădită, deasupra vei pune cu 
greu ceva corect. Învață, 
citește, experimentează, apoi 
înteabă, cere ajutor cu ce nu 
înțelegi, sau pierde-ți noptile, 
pentru a înțelege singur. 

Învață și ceva Linux, 
nu-ți fie rușine să fii începător 
experimentează întreabă, așa 
au ajuns și cei care sunt 
experți si mari adminstratori 
de rețea. Joacă-te ani de zile, 
joacă-te ore, joacă-te cat poti, 
dar fii sigur că ai înțeles! Ai 
obosit și nu mai ai chef, ți-e 
lene și prietenii te așteaptă la 
ușă, du-te la ei, intoarce-te 
când simți tu nevoia! O oră cu 
chef de învățat e mult mai 
mare decât o săptămână fără 
chef. Învața cum funcționează, 
să fii sigur că tu înțelegi, nu te 
baga peste noțiuni mai 

complicate, doar pentru că alții le știu; învață partea ta, și ei au făcut la fel. 

Învată noțiunile de bază, apoi treci la cele mai complicate, încearcă singur pierde-ți timpul nu te 
descuraja, că altul știe mai multe ca tine, nici el nu s-a născut învățat! 

Alege-ți un drum în viață, nu învăța totul și nimic, învăța totul și ceva! Nu încerca să înveți lucruri 
complicate, doar pentru că alții "par" să le știe, clădește baza, și tu vei ajunge acolo, dacă te ții de treabă! 
Nu vârsta, timpul, sau inteligența, te fac un adevărat heacker doar voința, flerul și pasiunea ta. 

Iulian Ivan, clasa a XII-a A 
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Muzică 

Gesturi, pași, muzică, 

Petale de trandafiri ce vorbesc, 

Dar nu au glas... 

Perle de rouă ce ne privesc, 

Dar nu ne văd 

Urechi cosmice care ne aud... 

Fără să vorbim. 

Sunt chitare 

Gata să vibreze în întreaga lume, 

Fără corzi 

Pentru a alinta 

Miezul dulce al vieții... 

 

 

Pictură 

Albastru cerul, verde șesul 

Roșii căpșunile, alba zăpadă... 

Încerc mai mult, amestec nuanțele 

Poate iese mai bine... 

Roșii macii, galben asfințitul 

Fum peste vale, dimineața 

Culori și sunete.. 

Emoții, zbor de fluturi, 

Ciripit de păsări... 

Idei clare de iubire! 

 

 

Oglinda 

Soarele, Luna, 

Orizontul mângâiat de mare, 

Stelele, norii, 

Sunt propria noastră oglindă 

În ele ne vedem 

Propria făptură, 

Uneori estompată, 

Alteori senină, 

Dar mereu miraculoasă! 

 

Marina Mihaela Pălii, clasa a XI – a A 
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Codrule 
Vin azi, codrule, la tine 
Și te vizitez din nou 
Al tău glas trezeste-n mine 
Un dug bland și unul rău 
 
Privesc plopii care-n tine 
Pacea veșnică primesc... 
Aș dori să-mi dai și mie 
Dimineața ce n-o găsesc 
 
Spune-i sufletului care 
Nu-și găsește astâmpărarea 
Zvonuri line de izvoare 
Așteptând a ta chemare 
 
Foșnește-mi la ureche-n-șoaptă 
Și spune-mi tainele-ți divine 
Căci doar tu poți să schimbi o soartă 
Și s-o prefaci, pe veci, in bine. 

Luna 
 
Privesc spre tine, astru 
Al nopții liniștit, 
Privesc spre tine 
Și gândul îmi zboară departe... 
Cum mă vrăjești cu frumusețea ta, 
Îmi doresc să vrăjesc și eu 
Lumea din jurul meu! 
Eu în tine aud eternitatea, 
Văd seninul și lumina, 
Speranța și siguranța... 
De la tine știu 
Că după orice nor 
Al vieții mele 
Va răsări soarele cel stralucitor. 
 

Emanuel Vrăbioru, clasa a XI-a A 
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Balul bobocilor, în ritmuri „sănătoase“ 

 

A venit toamna, am numărat bobocii, deci trebuia să le oferim şi puţină distracţie. Balul bobocilor la 
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” a avut ca temă ,,Ritmurile tinereţii”. Consider că aceasta temă a 
conturat întregul bal, deoarece majoritatea momentelor au fost de muzică şi dans. 

Ca orice manifestare, aceasta a 
avut părţile ei bune şi părţile ei mai 
puţin bune. În primul rând, voi scoate 
în evidenţă lucrurile pozitive de la 
acest bal. Momentele au fost 
interpretate bine atât de boboci, cât şi 
de elevii mai mari ai liceului. 
Dansurile şi scenetele au fost bine 
primite de către public. Să nu uităm 
despre faptul că a 8-a pereche de 
,,boboci”, a fost una specială. Această 
pereche specială a reuşit sa aducă 
zâmbetul pe buzele persoanelor din 

public, lucru ce nu trebuie să lipsească de la un spectacol de acest gen. 

Cât despre organizarea balului, pot să spun că, în general, a fost destul de reuşită.Mi-a plăcut faptul 
că, la sfârşit, unor profesori li s-au acordat premii, deoarce au avut un merit la realizarea balului. 

Pe de altă parte, printre aspectele pozitive s-au strecut si unele negative.Sunt de părere că bobocii ar 
fi trebuit să fie în centrul atenţiei, şi nu elevii liceului.Pe scena de le Dom Polski,  pe parcursul balului, 
elevii liceului cu momente artistice au fost prezenţi 
mai mult timp decât bobocii. De asemenea, ei au fost 
neglijaţi într-un anumit fel: prezentatorii au acordat 
o atenţie deosebită perechii „de umplutură”, 
determinând şi publicul să-şi îndrepte atenţia mereu 
către perechea specială.Cât despre prezentatorii 
balului, pot sa spun că nu s-au comportat in totalitate 
ca nişte prezentatori.Probabil din cauza emoţiilor, 
aceştia nu erau atenţi la tonul cu care vorbeau şi la 
poziţia corpului, pe scenă.Consider că un prezentator 
trebuie sa aibă anumite abilităţi.Intrarea şi ieşirea lor 
de pe scenă trebuia să fie mult mai elegantă, în nici un caz intrând unul după celălalt.Organizatorii trebuia 
să îi înveţe mai bine pe elevi şi boboci să se prezinte pe scenă, deoarece, cand plăteşti intrarea la un 
spectacol, ai nişte aşteptări. 
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Înca un lucru care nu a fost 
tocmai pe placul meu, şi cred că nici 
pe placul publicului, a fost 
vestimentaţia bobocilor, mai ales în 
momentul în care aceştia au fost 
prezentaţi. Bobocii erau îmbracaţi in 
diferite culori, lucru care nu este atât 
de prezentabil pe o scenă. 

Cu privire la comportamentul 
bobocilor, sunt de parere că mai aveau 
de lucrat la el.Organizatorii aveau 
datoria de a-i învaţa pe boboci să fie 
mai organizaţi şi mai siguri pe ei. Dar 

aceste lucruri nu îşi pun asa o mare amprentă asupra balului, deoarece au fost multe momente bune. 

În concluzie, putem afirma că acest bal a fost reuşit, chiar dacă au fost şi momente mai puţin 
plăcute.Sunt de părere că balul bobocilor a adus zâmbete pe chipul oamenilor şi a fost o atmosfera plăcută. 

Filipiuc Ionut, clasa a XII-a A 

Hromei Daniel, clasa a XII-a A 

 

Dăruind, vom dobândi o societate ”sănătoasă” 

 

Sănătatea unei națiuni constă în sănătatea fizică, mentală și spirituală a fiecărui individ în parte. 
Rolul școlii nu este doar de a transmite informații și de a crea abilități tehnice, ci mai ales de a forma 
caractere ”sănătoase”; dincolo de formulele de matematică, chimie, fizică, dincolo de noțiunile teoretice și 
practice asimilate de elevi, mai mult sau mai puțin, tinerii dobândesc în școală un modus vivendi.  

Conform teoriei haosului o furtună declanșată în Texas poate avea drept cauză zbaterea de aripi a 
unui fluture din Dorohoi; extrapolând, sănătatea morală a unui individ își poate avea rădăcinile într-o oră 
de dirigenție bine făcută. Așadar, orele de Consiliere și orientare au o mai mare importanță decât oricare 
altă disciplină școlară, dacă sunt destinate exclusiv comunicării cu elevii și nu contabilizării numărului de 
absențe. Profesorul diriginte îşi lasă o amprentă definitivă asupra psihologiei de viaţă a viitorului adult şi 
chiar asupra drumului profesional pe care acesta îl va urma. Ora de dirigenţie ar trebui să fie un adevărat 
câmp de luptă- al ideilor bineînţeles- unde elevul îşi creionează un anumit comportament, unde e dirijat 
spre o viaţă culturală, unde capătă obişnuinţa de a se privi pe sine cu toate defectele sale, spre o mai bună 
cunoaştere şi îndreptare, unde învăţă să comunice cu cei din jur onest şi fără inhibiţii. Elevii, indiferent de 
mediile sociale din care provin, au nevoie să fie priviți în ochi și să li se spună că și ei contează, că sunt o 
verigă importantă a societății pe care ei înșiși o construiesc, că și ei au ”valoare”. 
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Toate activitățile extrașcolare, cum ar fi realizarea și vizionarea spectacolelor, excursiile organizate, 
vizitele în diferite instituții au rolul de modelare și de întregire a personalității elevilor. Voluntariatul în 
centrele de plasament, practicat cu pași timizi în școlile românești, este una din căile cele mai complexe de 
formare a sentimentelor nobile, de dezvoltare a sensibilității și a compasiunii. Activitățile de voluntariat îi 
ajută pe tineri să se poziționeze corect în societate, să abordeze mai înțelept problemele vieții și să 
aprecieze la timp coordonatele vieții lor. Interacțiunea dintre elevi și tinerii mai puțin favorizați de soartă, 
aflați în centrele de plasament, are un efect pozitiv pe termen lung, punând bazele unor relații 
interumane”sănătoase”. 

Dar cel mai mare impact asupra ”sănătății morale”a elevilor îl are fiecare dascăl în parte aflat oră de 
oră în fața acestora. Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie să se folosească de o rezervă impresionantă de 
talent şi abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi specific umane, complementare autorităţii, cum ar fi 
empatia, răbdarea şi generozitatea. 

În expunerile lor profesorii trebuie să folosească doar cuvinte ziditoare de suflete, un ton ferm dar 
cald, priviri încurajatoare și să aibă o atitudine binevoitoare; niciodată tonul ironic, zeflemeaua, cuvintele 
jignitoare și desconsiderarea nu au fost ingredientele potrivite modelării unui suflet tânăr.  

De fapt atuul principal al profesorilor îl constituie exemplul pe care îl dau, spiritul deschis şi 
tolerant, disponibilitatea de a accepta ca afirmaţiile lor să fie puse la îndoială şi tăria de a-şi asuma 
greşelile. Educația cea mai spornică nu se face prin interdicții de tot felul, ci prin metoda indirectă a 
educației de sine a educatorului. Căci nu pot face educație altora oameni care nu se pun ei înșiși sub 
flamura celor mai înalte adevăruri și care nu cer de la ei înșiși ceea ce vor să deștepte în copii.  

Exersând moraliatatea și nu doar promovând-o, profesorii vor fi percepuți de elevi ca prieteni, ca 
parteneri ai actului educațional, ca oameni pe care se pot baza și care știu să-i asculte și să-i îndrume. Doar 
astfel elevii se vor forma și dezvolta liber, vor alege binele în viața lor și vor pune bazele unei societăți 
sănătoase.  

Conștientizând imensa responsabilitate ce revine școlii - aceea de a EDUCA noi, profesorii, ar 
trebui să reflectăm și eventual să ne poziționăm într-o altă zonă a relațiilor noastre profesor-elev. Doctorul 
Friedrich Wilhelm Fӧrster spunea în cartea sa ”Îndrumarea vieții” în capitolul ”Meseria de educator”: 

”Pictorul Fra Angelico trebuie să se fi rugat totdeauna înainte de a pune mâna pe pensulă 
spre a zugrăvi chipurile lui îngerești; cât de mult ar trebui să ne rugăm noi spre a făuri OAMENI 
VII?” 

Prof. Irina Horga 

 

Granada – file de poveste andaluză 

Granada este capitala provinciei Granada din comunitatea autonomă Andaluzia şi se află la poalele 
muntelui Sierra Nevada, la o altitudine de 670 m faţă de nivelul mării, în văile râurilor Beiro, Darro și 
Genil. Oraşul are aproximativ 240.000 de locuitori (2005), majoritatea ocupaţi în activităţi turistice şi de 
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servicii şi o poziţie turistică propice, aflându-se la doar o oră de coasta Mediteranei, şi la doar 35 de km de 
Sierra Nevada.  

 Granada a fost menţionată pentru prima oara cu aproximativ 500 î.Hr., ca o colonie iberică, 
"Iliberra", o colonie mixtă de fenicieni şi iberici. După cucerirea de către romani a Spaniei, colonia a fost 
redenumită "Iliberis", însă nu există detalii despre aceasta din timpul stăpânirii romane. În 711, Granada a 
fost cucerită de arabi şi redenumită "Ilbira Garnata", în 756 a fost reconstruită sub numele de „Garam 
Garnata”, iar după căderea Califatului Cordobei a devenit de câteva ori reşedintă a unor dinastii 
importante ale Andaluziei. Din 1238 şi până în 1492, Granada a fost reşedinţa dinastiei Nasrid, într-o 
perioadă de maximă înflorire economică. La 2 ianuarie 1492, ultimul conducator musulman în Spania, 
Muhammad XII, cunoscut sub numele de Boabdil în spaniolă, a predat controlul complet al Emiratului de 
Granada, regilor catolici, Ferdinand de Aragon şi Isabella de Castilia, eveniment care marchează 
finalizarea Reconquistei şi unul dintre cele mai importante evenimente din istoria oraşului 
Granada.Termenii acordului de predare, au permis în mod explicit locuitorilor musulmani ai oraşului 
posiblide a continua nestingherit în practică a credinţei şi obiceiurile lor. La începutul secolului al XVI-lea 
capii bisericii catolice au făcut presiuni pentru a converti non-creştinii, musulmani şi evrei la creştinism. O 
consecinţă directă a reprezentat-o emigrarea unei părţi a populaţiei musulmane în Africa de Nord, iar o 
parte a musulmanilor din Granada au rămas pentru a se converti, devenind moriscos, adică catolici de 
origine maură. De-a lungul secolului al XVI-lea, Granada a luat un caracter tot mai catolic: o parte din 
moscheile oraşului au fost transformate în biserici creştine sau au fost complet distruse, iar o parte a 
populaţiei evreieşti din Granada a fost expulzată şi cartierul evreiesc a fost demolat pentru a face loc 
noilor instituţii catolice. Din anul 1492, în Granada se află o arhiepiscopie, iar universitatea foarte 
importantă în Andaluzia, a fost construită între 1526 – 1531. Prin îmbinarea paşnică a mai multor culturi, 
Granada este astăzi un exemplu viu de spaţiu multicultural în care există un interesant amestec de catolic 
şi islam. 

- 

Granada - Complexul Alhambra 

Granada este faimoasă datorită construcţiilor sale istorice din vremea maurilor, din perioada gotică 
şi renascentistă, dar şi datorită numeroşilor săi cântăreţi de flamenco. Cele mai importante construcţii din 
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perioada maură, aparţin Complexului Alhambra, fiind construite în secolele al XIII-XIV-lea, pentru a servi 
ca reşedinţă a regilor mauri. Alhambra a fost construit de dinastia Nasrid, fiind monumentul emblematic 
din Granada şi unul dintre cele mai vizitate din Spania.  

 Complexul Alhambra este 
format din patru secţiuni: Alcazaba, 
partea cea mai veche care constă 
dintr-o zonă defensivă, Palatul 
Nasrid, înflorirea supremă a 
arhitecturii maure, palatul de vară 
Generalife şi palatul renascentist a lui 
Carol Quintul. Culoarea zidurilor, 
construite dintr-un amestec rezistent 
de lut roşu şi piatră, i-a dat numele 
Alhambrei. (Medinat al-hambra = 
oraşul roşu). 

 În secolul al XIII-lea, odată cu 
sosirea primului monarh al dinastiei 
Nasrid, Mohammed I (1238-1273), 
resedinţa regală a fost înfiinţată în 

Alhambra unde se găsea şi reşedinţa funcţionarilor superiori, inclusiv de către funcţionarii de la curte şi 
soldaţii de elită. Numit „paradis pământesc" de către poetul francez Theophile Gautier, Palatul Nasrid a 
fost construit pe la 1300, cuprinzând tavanele complex sculptate, frizele, capitelurile si galeriile, 
mozaicurile cu motive geometrice, fântânile, toate acestea constituind apogeul stilului maur în Spania. 
Palatul lui Carol Quintul a fost conceput de Pedro Machuca, un discipol al lui Michelangelo. Vasta curte 
circulară interioară reprezintă Imperiul Universal (globul) şi tot în interior se găsesesc: Museo de la 
Alhambra care prezintă frumoase exponate hispano-musulmane, printre care ceramică şi panouri sculptate 
şi Museo de Bellas Artes, cu o interesantă expoziţie de artişti din Granada: Diego de Siloe, Alonso Cano, 
Pedro de Mena etc. Generalife este o zonă de grădină ataşată Complexului Alhambra, care a devenit un 
loc de recreere şi odihnă pentru regii musulmani din Granada atunci când au vrut să fugă din plictiseala 
vieţii oficiale de la palat. Principala sa atracţie este o piscină alungită mărginită de jeturi de apă alături de 
grădini în terase, pergole, umbrare etc. Toate clădirile de Generalife sunt de construcţie solidă, iar decorul 
de ansamblu este auster şi simplu.  

Catedrala din Granada este alături de Alhambra cea mai cunoscută clădire din oraş, ridicată in 
secolul al XV-lea pentru a sărbători cucerirea oraşului de armatele conduse de Regele Ferdinand si Regina 
Isabella. Cum Alhambra era deja un ansamblu uluitor, expresie a arhitecturii maure, catedrala s-a dorit o 
replică în maniera renascentistă. Biserica a fost concepută pe modelul Catedralei din Toledo, fiind iniţial 
un proiect arhitectural gotic, aşa cum era obiceiul în Spania, în primele decenii ale secolului al XVI-lea. 
Apoi arhitecţii au atras noi linii renascentiste pentru întreaga clădire păstrând bazele gotice. În 1664, cel 

 

Alcazaba 
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mai important arhitect al Granadei, Alonso Cano (1601-1667) redesenează faţada principală, introducând 
elemente baroce. 

   

Catedrala din Granada;               Mănăstirea Cartuja;                Mănăstirea San Geronimo 

 

La Capilla Real sau Capela Regală, construită în stil gotic, este un obiectiv turistic foarte popular, 
dar şi unul dintre cele mai reuşite exemple de artă arhitecturală religioasă. Construcţia a fost realizată 
începând cu 1504, de Enrique Egas, care a lucrat şi la Catedrala din Granda, la rândul ei un amestec de 
gotic si renascentism. Regii catolici au ales oraşul Granada ca loc de înmormântare printr-un decret regal 
din 1504, fiind înmormântaţi aici, Isabella de Castilia şi Ferdinand de Aragon, fiica lor Joanna de Castilia 
si Filip I de Castilia. Capela Regală, declarată monument istoric în 1884, cuprinde şi o galerie de artă cu 
lucrări aparţinând unor pictori din şcolile flamandă, italiană şi spaniolă: Hans Memling, Roger van der 
Weyden, Sandro Botticelli etc. Regii catolici Isabella şi Ferdinand au ales oraşul Granada ca loc de 
înmormântare printr-un decret regal din 13 septembrie 1504. De-a lungul timpului, biserica a dobândit un 
tezaur de lucrări de obiecte şi relicve liturgice de artă. 

Mănăstirea Cartuja deschisă in 1519, este una dintre cele mai vechi din Spania, biserica din 
interior fiind ridicată în secolul XVII. Cartuja este o veche mănăstire aparţinând ca stil, goticului târziu cu 
elemente ale stilului baroc, fiind de departe cel mai mare monument baroc clin Granada. Decoraţiunile 
interioare exuberante şi generoase cuprind picturi murale, oglinzi veneţiene, încrustaţii şi heruvimi 
sculptaţi din abundenţă. Biserica străluceşte de poleiala altarelor şi de uşile încrustate cu sidef, fildeş şi 
abanos. Mănăstirea San Jeronimo este o bijuterie arhitecturală renascentistă construită în secolul al XVI-
lea. În biserică sunt frumoase fresce din secolul al XVIII-lea şi mormântul lui Gonzalo Fernandez de 
Cordoba, generalul monarhilor catolici, cunoscut ca “El Gran Capitan”. 

Casa Memorială Federico Garcia Lorca este un muzeu dedicat unuia dintre cei mai importanti 
poeţi spanioli din toate timpurile, care a locuit mulţi ani în Granada. Astăzi această resedinţă de vară este 
un muzeu dedicat poetului, executat în perioada regimului Franco şi cuprinde documente, manuscrise, 
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diverse editii ale volumelor de poezie, fotografii, obiecte personale, mobilierul original, opere de artă, 
desene ale unor prieteni precum Salvador Dali care alcătuiesc o colecţie memorialistică interesantă. 

  

Parcul de Ştiinţe 

 Parcul de Ştiinţe, inaugurat în 1995, reprezintă un ansamblu de muzee interactive ce cuprinde: 
Planetariul şi Turnul de observaţii astronomice, Muzeul Creierului Uman, Muzeul Tehnicii, Muzeul 
Islamului în Andaluzia, Gradina Botanică etc. Cu peste 270 de activităţi interactive, Parcul de Ştiinţe ajută 
vizitatorii să descopere şi şă înţeleagă teorii ştiinţifice şi fenomene ale naturii.  

Caja Granada cuprinde un muzeu al tradiţiilor şi obiceiurilor din Andaluzia, care prezintă în 
detaliu istoria regiunii din perioada preistorică şi până în epoca contemporană, cu numeroasele elemente 
specifice locuirii în această comunitate autonomă. La unul din etaje s-a amenajat o interesantă galerie de 
artă cu importanţi pictori spanioli. 

 O adevărată comoară arhitectonică tradiţională a Granadei o reprezintă Cartierul Albayzin, pe 
malul drept al râului Darro. Vechiul cartier arab este o adevarată experienţă care transportă vizitatorul într-
o lume unică, datorită caselor in stil tradiţional, labirintului de străzi pietruite dar mai ales datorită 
numarului mare de ceainarii si restaurante, multe cu preparate specifice pentru această regiune. Cartierul 
Albayzin cuprinde ca puncte de rezonanţă turistică: Marea Moschee, Biserica San Nicolas şi Biserica San 
Salvador. Cartierul Sacromonte este situat pe prelungirea Cartierului Albayzin, de-a lungul râului Darro. 
Această zonă, care a devenit celebră în secolul al XIX-lea datorită locuitorilor gitano adăpostiţi în casele 
din peşteră săpate în deal. Zona are o reputaţie ca un important centru de flamenco cântec şi dans, inclusiv 
Zambra Gitana, dans andaluz originar din Orientul Mijlociu. Flamenco este o formă de cântec, sunet de 
chitară şi dans care rezumă spiritul artistic complex al Andaluziei. Influenţele arabe, orientale şi ţigăneşti 
s-au amestecat dând naştere acestui sunet cât se poate de caracteristic, care în starea sa cea mai brută şi 
mai autentică înseamnă o izbucnire spontană alături de mişcările bruşte si bătăi din palme sincopate ale 
dansatorilor.  
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 Oraşul reprezintă un important centru turistic, important pentru patrimoniul cultural spaniol, dar şi 
pentru patrimoniul cultural universal. Fost important centru al culturii islamice până în 1492, iar apoi un 
important oraş medieval al Analuziei, Granada posedă o bogăţie de monumente atractive de natură 
religioasă, în speţă biserici şi catedrale. Palatul Alhambra, Grădinile Generalife (Alhambra) şi cartierul 
Albayzin din Granada au fost înscrise în anul 1984 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. O 
opţiune pentru turismul cultural şi religios din acest oraş îl reprezintă Complexul Alhambra  

Tipurile de turism practicate în acest oraş şi în regiunea adiacentă sunt diverse, o consecinţă directă 
a bogăţiei spirituale şi multiculturalităţii:  

a. turismul cultural oferă oportunitatea dialogului intercultural prin posibilitatea aprecierii 
diversităţii culturale a Granadei, care deţine un patrimoniu istoric şi cultural de mare valoare şi 
atractivitate turistică: vestigii antice, muzee, case memoriale; Spaţiul edificiilor medievale este reprezentat 
de monumente ca: Alcazaba, Palatul Nasrid, Palatul şi grădinile Generalife, Palatul lui Carol Quintul 
(toate în Complexul Alhambra), completate de edificiile importante pentru turismul religios. Gama de 
muzee din acest oraş este diversă: Parcul de Ştiinţe, Muzeul de Antropologie şi Galeria de Artă din 
interiorul Caja Granada, Muzeul Alhambra şi Muzeul de Belle Arte (ambele organizate în spaţiul 
Alhambrei). Casa Memorială Garcia Lorca, organizată ca muzeu, reprezintă reşedinţa marelui poet 
spaniol, originar din acest oraş. Aria de obiective culturale este completată de evenimentele în aer liber 
care atrag anual un număr mare de turişti: spectacole de muzică flamenco, concerte ale artiştilor 
Universităţii din Granada (Tuna Universitaria), concerte ale artiştilor de muzică gitano în Albayzin. La 
sfârşitul lui iunie, Festivalul de muzică şi dans din Granada se desfăşoară în grădinile de la Generalife. 

b. turismul religios are ca scop vizitarea edificiilor religioase cu implicaţii de ordin spiritual. 
Turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare, 
păstrându-şi însă elementul de bază care 1-a consacrat: religia. Granada înglobează pagini de istorie, care 
atestă o permanenţă spirituală şi istorică pe meleqagurile andaluze. Foarte importante pentru turismul şi 
pelerinajele religioase sunt: Catedrala Granada, Capela Regală, Mănăstirea Cartuja, Mănăstirea San 
Jeronimo sau Biserica San Nicolas şi Biserica San Salvador (din Cartierul Albayzin).  

c. turismul stiinţific este practicat în strânsă legătură cu existenţa unei vechi şi de tradiţie 
universităţi din Spania, Universitatea Granada (o universitate cu peste 80000 destudenţi), prin participarea 
la simpozioane, seminarii, dezbateri.  

d. turismul estival înseamnă deplasări care durează maxim o oră, spre litoralul Mării Mediterane 
spre staţiunea Motril, aflată la 50 km de Granada. 

e. turismul pentru sporturi de iarnă este practicat în regiunea Sierra Nevada, munţi aflaţi la 
aproximativ 35 km de Granada, unde în 1996 s-a desfăşurat Compionatul Mondial de Ski. Sierra Nevada 
oferă posiblitatea vizitării lacurilor glaciare aflate la peste 3000 m şi a Parcului Naţional Sierra Nevada 

f. turismul agricol este legat de existenţa unui cadru natural foarte propice dezvoltării culturilor 
mediteraneene, în special viţa de vie şi măslin. Cultura viţei de vie în Andaluzia are o foarte veche tradiţie, 
încă din perioada stăpânirii romane. Turismul viticol se desfăşoară prin vizitarea podgoriilor şi degustări 
de vinuri andaluze şi este completat de turismul generat de producţia uleiului de măsline. 
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 Cu o istorie plină de evenimente şi cu o multitudine de obiective turistice atractive, oraşul Granada 
este o excelentă opţiune pentru turismul polivalent: cultural, religios, estival, hivernal și ştiinţific. 

Bibliografie: 
*** -“Granada and The Alhambra”, Ed. Miguel Sanchez, 2005; 
*** -“All Andalusia”, Ed.Escudo de Oro, 2010; 
National Geographic Traveller- „Spania”, Ed.Adevărul Holding, 2010; 
www.granadatur.com; 

Prof. Tiberiu Ambrozie 
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Hidrogenul – combustibilul viitorului ? 

 

În 1979, un profesor de la Universitatea de Stat din Tennessee, dr. Cliff Ricketts şi studenţii săi au 
început să lucreze la un proiect de combustibil alternativ. Această intenţie s-a accelerat din cauza situaţiei 
politico–economice de atunci: OPEC–ul intenţiona să controleze piaţa de petrol a lumii. 

După ce echipa a realizat un motor ce funcţiona cu etanol şi apoi altul alimentat cu gaz natural din 
biomasă, cea mai mare încercare era să construiască un motor ce să utilizeze hidrogen produs din apă. 

Fiind începător în chimie, profesorul a crezut că, din moment ce metanul are formula CH4 şi 
hidrogenul H2, cei doi combustibili sunt destul de asemănători pentru a reaţiona la fel într-un motor cu 
ardere internă. Un chimist i-a spus mai târziu profesorului ce greşeală a făcut. Oricum, aceasta s-a 
întâmplat după ce profesorul şi studenţii săi au făcut să funcţioneze un motor cu hidrogen, timp de opt 
secunde, pe 14 octombrie 1987. 

Împreună cu studenţii săi, Ricketts a dezvoltat un proces de echipare a unui automobil, astfel încât 
acesta poate fi conectat la o sursă de curent electric şi la un robinet cu apă şi să producă, peste noapte, 
hidrogenul necesar parcurgerii a 80–100 km în ziua următoare. 

Apa este deionizată şi intră într-o celulă de electroliză în care catodul este confecţionat din titan Ti 
acoperit cu platină Pt, cu rol de catalizator. 

Când apa este disociată, protonul este transportat de o membrană spre catod, unde protonul 
întâlneşte un electron, care-l transformă în hidrogen atomic şi apoi molecular. 

Hidrogenul este stocat într-un rezervor sub formă de hidrură metalică solidă. Se utilizează un aliaj 
de Fe–Ti cu adaos mic de magneziu. Când hidrogenul gazos este adus în contact cu aliajul, este adsorbit la 
suprafaţa acestuia şi disociază în atomi ce intră în structura cristalină a aliajului, printre atomi. Pentru a 
inversa procesul, hidrura este încălzită cu ajutorul unui schimbător de căldură. 

Hidrogenul care se stochează sub formă de hidrură trebuie să fie 99,9999% pur pentru a preveni 
reacţiile secundare. Procesul de purificare utilizează pastile de platină, care este catalizatorul. Orice 
impurităţi de oxigen reacţionează cu catalizatorul, formând apă. Apoi hidrogenul trece într-un tub care 
conţine o sită moleculară ce va reţine apa, azotul şi alte impurităţi. 

Cum să facem hidrogenul competitiv cu benzina? 

O întrebare des întâlnită: ”Cum poate concura hidrogenul cu benzina?” Răspunsul este: “Folosiţi 
energia solară, care este gratuită şi faceţi ce a făcut Henry Ford în privinţa trăsurilor fără cai…” 

Automobilele de astăzi au un motor complex, diferenţiale, alternator, baterie, computer, scaune, 
părţi metalice şi de plastic şi mai multă sticlă decât aveau ferestrele caselor de pe vremea lui Henry Ford. 

Motorul şi electromotorul formează un “set–generator”. Dacă motorul, în loc de benzină, foloseşte 
energie solară, este numit “set–generator solar”. 
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 O oglindă parabolică, acoperită cu polimer de aluminiu, este una din cele mai utilizate forme de 
concentrare a energiei pentru utilizarea ei într-un motor termic. 

Electrolizoarele, alimentate de un set–generator solar, pot furniza hidrogen la un randament de 
aproximativ 80%. Hidrogenul este de 1,25 ori mai ieftin decât energia obţinută într-o hidrocentrală. 

Laser Cel 1. 

“Laser Cel 1” era o maşină de poştă pentru corespondenţă, construită în 1991. Alimentată electric, 
nu făcea decât un uşor zgomot. Avea o viteză maximă de 88 km/h şi distanţa maximă ce putea fi parcursă 
fără realimentare era 200 km. Special la această maşină era că nu avea baterii clasice, ci electricitatea 
provenea de la o baterie de pile de combustie. Apa produsă putea fi stocată într-un rezervor şi apoi 
reutilizată. Prin conectarea pilelor de combustie la o sursă de electricitate şi trecerea apei prin ele, acestea 
funcţionau ca celule de electroliză, furnizând hidrogenul şi oxigenul necesare. 

Necar II. 

„Necar II” este o maşină produsă de concernul Mercedes-Benz în 1996, alimentată cu hidrogen, cu 
autonomie de 240 km şi viteză maximă de 100 km/h; are două baterii de pile de combustie cu membrană 
schimbătoare de protoni, alimentate cu hidrogen gazos sub presiune. Acestea sunt mici şi încap sub podea 
sau într-un spaţiu după scaunele din spate. Pilele de combustie au membrana dintr-un polimer ce previne 
aprinderea şi catalizează schimbul de ioni. 

Fiecare din cele două baterii 
conţine 150 pile de combustie şi produce 
25 kW, la o tensiune U = 0,7 V, cu un 
randament de 40–60%. 

Hidrogenul gazos sub presiune se 
află în rezervoare din material plastic 
întărit cu fibre de carbon, montate pe 
tavanul maşinii; fiecare rezervor conţine 
140 l H2, cu 50% mai mult decît Necar I. 
Aceasta a apărut cu doi ani înainte, era 
mai grea cu 20% şi avea rezervoare de 
aluminiu întărit cu fibre de sticlă.  

Motorul produce 33 kW; un avantaj al motorului uşor şi compact este randamentul mai mare faţă de 
al motoarelor electrice tradiţionale. Energia recuperată de la aburul eliminat asigură introducerea aerului în 
pilele de combustie. 

Este viabil un astfel de automobil? 

Toyota, Nissan, Honda şi Hyundai au semnat un memorandum de înţelegere cu autorităţi din câteva 
ţări nordice europene, dar mai ales cu companii din domeniul energiei, pentru a aduce pe şosele până în 
2015 maşini pe hidrogen. Companiile auto au ca obiectiv să aducă în câţiva ani în showroom-uri vehicule 
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pe hidrogen, însă vor ca marile companii din energie să dezvolte infrastructura, iar statele să ofere scutiri 
de taxe pentru aceste maşini. 

Ţările nordice vizate de înţelegerea semnată sunt Danemarca, Norvegia, Suedia şi Islanda şi implică 
– pe lângă cele patru companii auto – şi furnizori din domeniul energiei precum HYOP AS (Norvegia) şi 
H2 Logic A/S (Danemarca). Aceste companii de energie au inaugurat încă în 2006 primele staţii de 
alimentare cu hidrogen, însă înţelegerea de acum îşi propune crearea unor reţele naţionale de alimentare cu 
hidrogen până în 2015 în aceste ţări. 

Mai exact, se va lucra între 
2014 şi 2017 pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri de alimentare cu 
hidrogen, ţinta fiind ca în 2015 să fie 
un număr suficient de staţii, astfel 
încât producătorii să poata lansa 
comercial câteva modele. 

Companiile auto au aşteptări 
mari de la autorităţile din ţările 
nordice, sperând ca aceste vehicule 
pe hidrogen să fie scutite de taxe, 
pentru a le face mai atractive pentru 
clienţi. Unele ţări deja au dat scutiri mari de impozite pentru astfel de maşini – cum ar fi Danemarca – însă 
problema este că maşinile pe hidrogen sunt încă foarte scumpe şi nici nu au fost rezolvate toate 
problemele tehnice legate de funcţionarea lor la temperaturi extreme. 

Honda a dat spre testare în SUA şi Japonia încă de acum câţiva ani cunoscuta maşină pe hidrogen 
FCX, iar compania spunea că speră la o lansare comercială în volume mai mari în 2015. 

Pentru a demonstra viabilitatea utilizării hidrogenului pe post de carburant pentru automobile, şapte 
maşini pe hidrogen de la Mercedes-Benz, Honda, Toyota si Hyundai au pornit pe 13 septembrie, într-un 
tur european care îşi propune popularizarea propulsiei pe bază de hidrogen. 

Bibliografie: 

„Hidrogenul azi”– publicaţia oficială a Asociaţiei Americane de Hidrogen 

Prof. Georgeta Hudici  

Impactul deşeurilor asupra calităţii factorilor de mediu 

 

Între componentele abiotice şi biotice ale mediului înconjurător există forme şi căi posibile de 
migrare şi a substanţelor poluante, care uneori pot duce la modificări ireversibile ale mediului natural. 
Influenţa nocivă asupra omului a substanţelor chimice poluante ajunse pe sol se poate produce prin contact 
direct sau indirect prin intermediul aerului, apei, sau plantelor. Fixarea de către plante a substanţelor 
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chimice poluante din sol depinde în mare măsură de tipul plantelor. Cercetările arată că plantele cultivate 
care concentrează cea mai mare cantitate de substanţe poluante sunt cele la care se utilizează tuberculii: 
cartofi, morcov etc. Aceste plante sunt numite „test” sau plante „indicator”. Pentru fiecare substanţă 
chimică poluantă ajunsă în sol trebuie căutată planta test pentru a putea stabili concentraţiile maxime 
admise. Pentru substanţele cu grad mare de solubilitate ce migrează profund în sol, plantele test sunt 
arborii fructiferi, mai ales cei tineri care fixează cantităţi mai crescute de substanţe. 

Efectele adverse specifice depozitelor de deşeuri pot fi enunţate în ordinea în care sunt percepute de 
populaţie: 

 Modificări de peisaj şi disconfort vizual (ocuparea terenurilor, restricţionarea altor destinaţii 
date solului); 

 Poluarea aerului (emisii de CH4, CO2, mirosuri);  
 Poluarea apelor de suprafaţă; 
 Contaminarea solurilor învecinate (modificarea fertilităţii şi a biocenozei); 
 Afectarea biodiversităţii (acumularea de substanţe toxice în lanţul trofic); trebuie menţionată şi 

potenţiala afectare a acviferului (săruri, metale grele, substanţe organice) în condiţiile în care depozitarea 
necontrolată este de lungă durată. 

Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, produse 
petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate în comun cu deşeurile solide 
orăşeneşti. Această situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii inflamabile, explozive sau 
corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere uşor degradabile poate facilita descompunerea 
componentelor periculoase complexe şi reduce poluarea mediului. 

Problemele cu care se confruntă gestionarea deşeurilor în România pot fi sintetizate astfel: 

• depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale pentru eliminarea finală a acestora;  

• depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a apelor 
de suprafaţă sau subterane, a zonelor de agrement);  

• depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, conducând la 
poluarea apelor şi solului din zonele respective;  

• depozitele actuale de deşeuri nu sunt operate corespunzător: nu se compactează şi nu se acoperă 
periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii mirosurilor neplăcute; nu există 
un control strict al calităţii şi cantităţii de deşeuri care intră pe depozit; nu există facilităţi pentru controlul 
biogazului produs; drumurile principale şi secundare pe care circulă utilajele de transport deşeuri nu sunt 
întreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşirea de pe depozite; multe depozite nu sunt 
prevăzute cu împrejmuire, cu intrare corespunzătoare şi panouri de avertizare;  

• terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai pot 
fi utilizate în scopuri agricole; la ora actuală, în România, peste 12000 ha de teren sunt afectate de 
depozitarea deşeurilor menajere sau industriale;  
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• colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se efectuează neselectiv; ele ajung pe depozite ca 
atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a potenţialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale 
plastice).  

 Depozit de deşeuri Incinerare Reciclare Transport 

Aer 
Emisii de CH4, 
CO2, mirosuri 
 

Emisii de SO2, NOx, HCl, 
HF, CO, CO2, N2O, 
dioxine, dibenzofurani, 
metale grele (Zn, Pb, Cu) 

Emisii de 
praf 
 

Emisii de praf, SO2, 
NOx, scăpări 
accidentale de substanţe 
nocive 

Apă 

Scurgeri în apa 
freatică de săruri, 
metale grele, 
substanţe organice 
biodegradabile şi 
persistente 

Depunerea unor substanţe 
periculoase pe suprafaţa 
apei 
 

Descărcarea 
apelor uzate 
netratate 
 

Risc de contaminare 
accidentală a apelor de 
suprafaţă şi de adâncime 
prin vărsări accidentale 

Sol 
Acumularea 
substanţelor 
nocive în sol 

Depozitarea la depozitul 
deşeuri a zgurei, cenuşei 
şi resturilor 

Depozitarea 
reziduurilor 
finale 

Risc de contaminare a 
solului prin vărsări 
accidentale 

Peisaj 

Ocuparea 
terenurilor, 
restricţionarea altor 
destinaţii date 
solului 

Intruziune vizuală, 
restricţionarea altor 
destinaţii date solului 

Intruziune 
vizuală 
 

Trafic 
 

Ecosistem 

Contaminarea şi 
acumularea 
Substanţelor toxice 
în lanţurile trofice 

Contaminarea 
şi acumularea 
substanţelor 
toxice în lanţurile trofice 

 

Risc de 
contaminare 
prin vărsări 
accidentale 

Arie 
urbană 
 

Expunere la 
substanţe 
periculoase 
 

Expunere la 
substanţe 
periculoase 
 

Zgomot 

Risc de expunere la 
substanţe 
periculoase prin 
vărsări accidentale, 
trafic 

Rampele de depozitare închise (ajunse la limita capacităţii lor şi care nu se mai folosesc) sunt, de 
obicei, supuse unuia dintre cele două tratamente prezentate în continuare, şi anume: încapsularea sau 
recuperarea terenului. 

Gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a 
deşeurilor în mediu. În acest context, principalele obiective ale strategiei naţionale de gestionare a 
deşeurilor sunt: 

 Crearea şi implementarea unui sistem informaţional pentru gestiunea deşeurilor care va avea ca 
efect îmbunătăţirea reglementării şi controlului în acest domeniu; 

 Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind impactul depozitării deşeurilor asupra 
sănătăţii populaţiei şi a mediului 
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Alimentaţia corectă 
 

Este foarte important să avem o viaţă sănătoasă. Pentru o viaţă sănătoasă trebuie să avem o 
alimentaţie corectă, îmbinată cu exerciţii fizice. 

Hrănirea nu poate fi neorganizată deoarece, în acest mod, alimentaţia, în loc să fie folositoare pentru 
organism, poate dăuna. Dăunătoare poate fi atât alimentaţia incorectă, cât şi pregătirea necorespunzătoare 
a alimentelor; în ambele situaţii, alimentaţia incorectă poate produce boli. Prevenirea bolilor este foarte 
importantă deoarece este mai uşor să previi o 
boală decât s-o tratezi. 

 Multe dintre bolile din zilele noastre 
sunt o consecinţă a alimentaţiei nesănătoase 
şi a stilului de viaţă dezorganizat. Mâncăm 
grăbiţi, uneori pe stradă, fapt inacceptabil 
altădată. 

 În fiecare zi, trebuie să mâncăm 
fructe şi legume şi să evitam grăsimile, 
zaharurile , chips-urile sau oricare alt fel de 
mâncare nesănătoasă, deoarece acestea pot cauza obezitatea. Cerealele, carnea albă, lactatele, ouăle, 
fructele şi legumele sunt întotdeauna o alegere mai bună decât fast-food-ul. 

 A fost dovedit că exerciţiile fizice păstrează corpul într-o forma bună. Pe lângă o alimentaţie 
corectă, trebuie să ardem calorii cu ajutorul sportului. Orice sport este mai bun decât statul pe canapea în 
faţa televizorului. 

 După exerciţiile fizice intense, corpul are nevoie de hidratare. Ar trebui să bem 1-2 litri de apă sau 
alte lichide în fiecare zi, pentru a ne hidrata organismul. Când vremea este caldă sau când facem sport, 
corpul are nevoie de mai multă apă. Este recomandat să evităm să consumăm băuturi cu un conţinut mare 
de zahăr. 

Prof. Geta Hudici 
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La graniţa dintre lectura tradiţională şi cea virtuală 

- studiu - 

 Motivaţia Studiului 

Societatea contemporană se caracterizează printr-o dezvoltare foarte rapidă a tehnicii, care 
determină un nou tip de cunoaştere, virtuală, în detrimentul cunoaşterii prin descoperire, prin sentimente şi 
prin contact direct cu lumea înconjurătoare. Ofensiva noilor tehnologii comunicaţionale determină 
transformări importante şi la nivelul lecturii. Internetul captează din ce în ce mai mult preocupare tinerilor 
atât prin reţelele de socializare, cât şi prin mulţimea informaţiilor, din toate domeniile, pe care le 
transmite. În acest context, cartea, de orice tip ar fi ea, îşi găseşte cu dificultate cititorul. Lectura 
contemporană are alte caracteristici psihologice decât în secolul al XX-lea, nu mai reprezintă un mod de 
receptare în sensul tradiţional al sintagmei. 

 Profilul cititorului s-a schimbat şi credem că şcoala nu se poate opune acestui fenomen. 

 Având în vedere aceste premise, am realizat un studiu cu scopul de a afla locul bibliotecii şcolare 
în informarea şi formarea elevilor. 

 Obiectivele studiului 

Obiectivul principal l-a constituit cunoaşterea interesului elevilor pentru lectură şi importanţa 
acordată bibliotecii în pregătirea şcolară, formarea culturii generale şi de specialitate. 

 Obiectivele- suport au urmărit: 
 • monitorizarea elevilor care frecventează biblioteca; 
 • satisfacţii şi insatisfacţii privind oferta de carte a bibliotecii noastre precum şi condiţiile oferite; 
 • atractivitatea activităţii desfăşurate de bibliotecar; 
 • comunicarea dintre bibliotecar şi elevi, bibliotecar şi profesorii de limba şi literatura română, 

bibliotecar şi profesorii diriginţi; 
 •motivaţii pentru frecventarea altor biblioteci; 
 • elaborarea unui plan remedial privind ameliorarea situaţiei existente. 

 Ipotezele cercetării 
 • Cel puţin jumătate dintre elevii noştri au fişe la biblioteca şcolii; 
 • Minimum o treime frecventează periodic biblioteca; 
 • Cei care frecventează biblioteca sunt determinaţi de profesorii de la clasă; 
 • Elevii din clasa a XII-a şi-au intensificat activitatea la bibliotecă, datorită examenului de 

bacalaureat; 
 • elevii preferă biblioteca virtuală; 

 Eşantionarea 

Eşantionarea a vizat sondarea unui grup ţintă, reprezentativ, din cadrul populaţiei noastre şcolare - 
67 elevi din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, din care: 

 • profil tehnic - 35, profil teoretic - 32 (real - 17, uman - 15); 
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 • vârste între 16-19 ani; 
 • medii de provenienţă - urban şi rural; 
 • medii familiale - diverse; 
 • nivele diferite de pregătire. 

Nu am cuprins în eşantion elevi din clasa a IX-a, întrucât, fiind la început de ciclu, aceştia sunt mai 
puţin familiarizaţi cu biblioteca noastră. 

  Opiniile subiecţilor 

Prezentarea rezultatelor reflectă faptul că marketingul reprezintă, pe de o parte, ştiinţa comunicării, 
dar şi profesionalism şi experienţă. Există riscuri ca, în procesarea şi sintetizarea datelor să se piardă o 
serie de informaţii, nuanţări, subtilităţi, după cum există şi reversul ca, respectând fidelitatea răspunsurilor, 
să existe şi banalităţi, superficialităţi. Oricum, o marjă de eroare există în orice cercetare. 

Din analiza datelor culese, procesate şi centralizate am desprins câteva situaţii şi opinii mai 
semnificative. 

1. Fiind întrebaţi dacă au fişe la biblioteca şcolii, 52% au răspuns afirmativ, iar 48 % negativ. 

2. Privind frecvenţa utilizării bibliotecii, 15 % frecventează în mod curent, 53 % rareori, iar 32% 
deloc. 

3. Satisfacţiile elevilor privind fondul de carte existent se concretizează în următorul tablou: 12 % 
sunt satisfăcuţi în totalitate, 35 % în mare măsură, 11 % în mică măsură, 10 % deloc, iar 32 % nu 
frecventează biblioteca. 

4. Serviciile oferite de bibliotecarul şcolii sunt evaluate astfel: 46 % sunt mulţumiţi, 15 % sunt 
mulţumiţi parţial, 7 % nu sunt mulţumiţi, iar 32 % au răspuns că nu este cazul. 

5. Fiind întrebaţi ce modalitate preferă pentru a utiliza biblioteca, 20 % au răspuns că preferă sala de 
lectură, 46 % preferă împrumuturi la domiciliu, 27 % accesează biblioteca virtuală, iar 7 % nu o utilizează 
deloc. 

6. Frecventează alte biblioteci în proporţie de 32%, din următoarele motive: 
 - găsesc cărţile solicitate - 10%; 
 - apropierea acestor biblioteci de domiciliu - 6%; 
 - au săli de lectură mai spaţioase - 3%; 
 - sunt dotate cu calculatoare - 3%; 
 - ocuparea timpului liber - 2 %; 
 - acces la fondul religios de carte - 1%; 

7. 37% preferă să utilizeze biblioteca pentru beletristică, iar 63% pentru informaţii de specialitate; 

8. 80% preferă informaţiile de pe Internet, iar 20% preferă biblioteca tradiţională. 

9. Din propunerile pentru optimizarea activităţii bibliotecii am sintetizat: 

 - diversificarea fondului de carte - 7%; 
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 - sala de lectură dotată cu calculatoare - 6%;  

 - extinderea orarului de funcţionare - 3%; 

 - modernizarea bibliotecii - 1%; 

 - sală de lectură mai spaţioasă - 3%; 

 - promovarea bibliotecii - 1%; 

 - schimbarea bibliotecarului - 7% (elevii noştri fiind în majoritate băieţi, preferă o bibliotecară 
tânără). 

 Concluzii 

O parte din concluziile noastre a fost cuprinsă în capitolul anterior, în care s-au prezentat 
rezultatele cercetării. Se mai impun, totuşi, câteva concluzii şi precizări. 

1. Ipotezele formulate au fost, în mare parte, confirmate: cel puţin jumătate dintre elevi au fişe la 
bibliotecă, elevii din cl. a XII-a şi-au intensificat activitatea la bibliotecă, mulţi elevi accesează biblioteca 
virtuală; s-a infirmat ipoteza că o treime dintre elevi frecventează periodic biblioteca (doar 15 %) . 

2. Elevii preferă un mod mai comod de a obţine informaţii: INTERNETUL. 

3. Se solicită modernizarea bibliotecii, sală de calculatoare, fond de carte diversificat, săli de lectură 
mai spaţioase, o comunicare mai eficientă între bibliotecar şi elevi, bibliotecar şi profesori, bibliotecar şi 
diriginţi, intensificarea şi eficientizarea activităţii bibliotecarului. 

 Profesor Gica Peiu 
Profesor Niculina Pauliuc 
Profesor Amalia Popescu 

 

Can We All Be Winners? 

 Not anybody can be a winner. In sports or music, commerce or science, in almost every field of 
activity and life, there are winners and the rest is mediocre. 

 The public gives applause to only some people – most of us could only imagine the feeling of 
victory and power. Most of us learn to be content with what we achieve. But in an area of activity the 
struggle is not for the tough ones and the competition is not for the fastest. But in a way, even ordinary 
people, like you and me, can be winners. GOOD LUCK TO ALL OF YOU! 

 

Thoughts 

The real friends are not those who remain on the Boat of Love, but those who lead us to the Gate of 
Happiness. 

We can love the Moon, but in reality, we will always be in love with the Sun. 
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A Trace … 

The rain … 

Hasn’t wiped my memories … 

A tear … 

A cherished smile and a sweet grief … 

A trace of love, one being … 

Is turned, as in a cast spell … 

In a smile! 

 Marina Mihaela Pălii, clasa a XI – a A  

 

How Does School Promote a Healthy Lifestyle? 

 

 Leading a healthy and active lifestyle means keeping one’s mind working and choosing from the 
alternatives that are available to us, according to our social – economic circumstances. A good choice 
would be following physical activities over sedentary activities or following a healthy diet instead of ‘junk 
food’. 

 Schools play a major role in promoting an active lifestyle among children and young people. Due 
to the fact that the National Curriculum includes Physical Education lessons, the teachers teach the basic 
skills at an early age. Physical Education ‘offers’ individual physical development, health and well – being 
and has a vital role in school education, providing exercising opportunities for every individual. Physical 
Education does not mean that the student is just physically active. It is also an aid in developing positive 
attitude towards a healthy and active lifestyle. A child who was physically educated will definitely 
appreciate the advantages of P.E. including physical development. It is therefore of major importance that 
students have a positive experience during school (from primary school onwards), they become more 
confident and their physical capability increases. 

 P.E. lessons are exciting, enjoyable and fun because of the teachers that develop a variety of 
physical exercises that determine the students to be actively involved. The students may take part in 
various competitions during the P.E. lessons or after school and their participation leads to an increasing 
involvement on their behalf. On one hand, participating in extra – curricular physical activities, the 
students’ spirit of competition reaches its highest level and makes students more energetic. On the other 
hand, at the end of the school sport event(s), the participants are praised and rewarded for their 
participation and effort. Thus, the youth is positively reinforced and becomes more self – confident. 
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 Schools also display posters and information with the main goal of educating about healthy living. 
School cafeterias should serve only healthy food (organic, bio, etc.) and vending machines or junk food 
should not be found inside the school institution. 

 As a conclusion, to increase a healthy lifestyle one should follow a balanced diet, exercise regularly 
and take Physical Education lessons that are as important for students as is, for instance, learning about 
human nature in sociology. 

 Bibliography: 

Developing Teacher Expertise, edited by Margaret Sangster, Bloomsbury Academic, 2013: 79 

Prof. Ramona Chiricheş 

 

Amprenta umană asupra mediului înconjurător 

 

Amprenta ecologică măsoară impactul unei populaţii 
umane asupra naturii. Reprezintă suprafaţa de uscat şi de apă 
necesare pentru a susţine consumul (de alimente, energie, 
etc.) şi a asimila deşeurile produse de respectiva populaţie. 

Pământul are aproximativ 13,5 miliarde de hectare 
„productive” din punct de vedere ecologic, iar populaţia 
planetei însumează 7 miliarde de oameni. Fiecărui locuitor îi 
revin, prin urmare aproximativ 1,9 hectare pe care le-ar putea 
folosi fără a destabiliza ecosistemul planetar, dacă stilul de 

viaţă şi de consum ar fi identice peste tot în lume. 

La nivel global, încă din anii 1970 consumul de resurse a depăşit capacitatea de regenerare a 
planetei. Amprenta globală s-a dubat din 1996 până în prezent, în special din cauza emisiilor de dioxid de 
carbon. Cum putem totuşi consuma mai mult decât avem? Cu alte cuvinte, cum se face că suntem încă în 
viaţă? Încă mai trăim datorită rezervelor planetare, atât minerale, cât şi biologice. 

În funcţie de standardul de viaţă, amprentele ecologice ale cetăţenilor din diferitele ţări variază 
foarte mult. Reducerea amprentei ecologice individuale nu este relevantă la scară planetară, însă 
conştientizarea şi iniţierea schimbării de atitudine pornesc întodeauna de la mic la mare. Dacă toţi am trăi 
ca nord-americanii, am avea nevoie de mai mult de patru planete ca Terra. La standardul Europei 
Occidentale, am avea nevoie „doar” de trei planete. La polul opus, dacă toţi am trăi ca în Bangladesh, nu 
am folosi decât jumătate din ce ne oferă Pământul. 

Amprenta ecologică este un indicator obiectiv ce exprimă sintetic presiunea pe care omenirea o 
exercită asupra biosferei, prin consum. În crearea amprentei ecologice globale, o mare pondere au: 
suprafeţele agricole, suprafeţele marine de pescuit, suprafeţele ocupate de construcţii industriale, 
amenajările de infrastructură, aşezările umane din urban şi rural, suprafeţele destinate depozitării şi 
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neutralizării unor deşeuri, suprafeţele destinate extragerii şi depozitării unor minereuri sau hidrocarburi, 
suprafeţele despădurite şi cele de curând reîmpădurite ş.a. 

Din perspectiva mărimii amprentei ecologice, există: 

•  ţări cu amprentă ecologică foarte extinsă (SUA, Franţa, Marea Britanie ş.a.) – amprentă ce 
depăşeşte cu mult teritoriul geografic propriu – în această categorie se înscriu toate ţările dezvoltate 
economic; 

• ţări cu amprentă ecologică mai restrânsă – în această categorie sunt ţările ce subutilizează 
biocapacitatea de care dispun, fiind astfel creditoare ecologice pentru alte state (Vietnam, Indonezia, 
Vanuatu ş.a.). 

Amprenta ecologică medie a Europei este mai mult 
decât dublă faţă de biocapacitatea continentală şi, de 
aproape opt ori mai mare, comparativ cu cea a unor ţări în 
curs de dezvoltare, precum Pakistanul sau Mozambicul. 

Între ţările europene cu cea mai mare amprentă 
ecologică medie pe locuitor se numără Suedia, 
Danemarca, Norvegia, Irlanda, Germania. În anul 2003, 
România ocupa locul 39 în lume la acest indicator (2,3 
hag/loc.) şi situându-se ultima între ţările europene, la 
capitolul intensităţii solicitării biocapacităţii planetare. 
Valori ale amprentei ecologice aproape la fel de scăzute ca 
ţara noastră prezentau Letonia şi Bulgaria. 

Amprenta de apă.  

Câtă apă consumăm? În mod normal, când 
răspundem la această întrebare ne gândim la "băut, gătit, 
spălat", adică la activitățile obișnuite în care consumăm 
apa. Mai există și un consum indirect, care provine din 
faptul că toate bunurile și serviciile pe care le folosim la un 
moment dat sunt rezultatul unor procese în care s-a 
consumat apa. Apa aceasta trebuie luată și ea în calcul. 
Cantitatea totală astfel obținută formează "amprenta de 
apă" - un indicator economic foarte sugestiv, mai ales când 
vorbim de consumul de apă al unei țări, nu al unui individ. 
Sunt 3 componente care formează amprenta de apă: 

1. apa consumată/utilizată direct de oameni, de animalele din ferme sau de activitățile 
economice; 

2. apa stocată în sol, consumată de plante 
3. apa poluată. 
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Luând în calcul aceste 3 componente, care arată consumul direct și indirect pentru întreg lanțul 
realizării unui produs/serviciu, ajungem la niște valori incredibile. Astfel, când bem o ceașcă de cafea 
"bem" de fapt 140 de litri de apă, pentru o porție de pilaf “mâncăm” de fapt vreo 500 de litri de apă. 
Producerea unui litru de lapte necesită 1.000 de litri de apă, producerea unui kilogram de carne de vită – 
cca 16.000, dar valorile pot varia mult în funcție de zona unde a fost obținut produsul. De exemplu, 
bumbacul produs în China are o amprentă de apă de 5.404 metri cubi/tonă, în timp ce bumbacul produs în 
India, unde este nevoie de irigații masive, are o amprentă de 21.563 mc/tonă. 

Calculele sunt făcute de organizația olandeză The Water Footprint Network, fondată în 2008, al 
cărei scop constă în promovarea utilizării eficiente a apei, prin conștientizarea amplorii consumului. Și, 
iată, se pare că această conștientizare câștigă ușor teren. Rapoartele organizației arată că tot mai multe 
companii utilizează acest indicator (amprenta de apă) pentru a-și eficientiza activitatea și a-și reduce 
costurile și ca, în mod similar, tot mai multe bănci îl iau în calcul când aleg investițiile pe care să le 
finanțeze. 

De fapt, câtă apă consumă un individ? Amprenta de 
apă medie la nivel mondial este de 1.240 de metri cubi 
consumați de o persoană într-un an. Adică 1,2 milioane de 
litri. În China, valoarea este de 700 mc/persoană/an, una 
dintre cele mai mici amprente de apă din lume, în SUA – 
2.480 mc/persoană/an, americanii situându-se astfel pe 
primul loc. Acest indicator poate induce oarecum în eroare, 
dacă valoarea sa nu este interpretată în mod obiectiv; de 
exemplu, cantitatea de 140 de litri de apă necesară pentru 
producerea unei cești de cafea poate părea uriașă, dar în 
realitate ea este nesemnificativă dacă respectiva cafea 
provine dintr-o zonă unde resursele naturale de apă sunt abundente.  

Amprenta de carbon este un mod de a măsura impactul pe care activitățile noastre îl au asupra 
mediului înconjurător și în particular asupra schimbărilor climatice. Este practic cantitatea de gaze cu efect 
de seră pe care îl producem în viața noastra de zi cu zi prin arderea combustibililor fosili pentru 
electricitate, încălzire, transport și altele. 

Spre exemplu, când călătorim cu mașina, motorul arde combustibil și eliberează o anumită cantitate 
de CO2, în funcție de modelul mașinii, stilul de condus , tipul de combustibil și distanță. Când încălzim 
casa cu gaz, lemne, cărbuni se eliberează CO2. Chiar și atunci când folosim energie electrică pentru 
încălzire, sunt foarte mari șansele ca pentru producerea acesteia să se fi generat o anumită cantitate de 
CO2. De asemenea, când cumpărăm alimente sau alte bunuri materiale trebuie să știm că producerea lor a 
emis dioxid de carbon.  

Dat fiind faptul că o activitate sau un proces poate genera mai multe tipuri de gaze cu efect de seră, 
fiecare în cantități diferite, calcularea amprentei de carbon ar putea deveni mult prea complexă. De aceea 
s-a convenit ca toate acele gaze să fie exprimate în echivalentul lor în CO2.  
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Amprenta de carbon este formată din suma a două părți: amprenta primară (culoarea albastră pe 
grafic) și amprenta secundară (culoarea galbenă). 

Amprenta primară: este totalitatea 
emisiilor directe de CO2 rezultate din arderea 
combustibililor fosili, în care sunt incluse 
consumul de energie domestică și transportul 
(ex: mașină, avion).  

Amprenta secundară: este o măsură a 
emisiilor indirecte de CO2 din întregul ciclu de 
viață al produselor pe care le folosim – 
producerea și distribuția lor. Mai simplu spus, 
cu cât cumpărăm mai multe produse, cu atât 
producem mai multe gaze cu efect de seră. 

Amprenta de carbon se calculează pentru fiecare individ în parte, de regulă pe o perioadă de un an 
de zile și depinde de mai mulți factori: transport, zboruri cu avionul, stil de viață și alimentație, consumul 
în gospodarie, etc. 

 
Bibliografie: 
www.myfootprint.org, www.ecofoot.org, http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 

prof. Georgeta Hudici 
prof. Simona Rebenciuc 

Ecologie creştină 
Motto: 
 

“Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum. Pentru că făptura 
aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia 
stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu”(Romani 8, 19. 21-22).  

 
Când centrul vieţii noastre nu mai suntem noi înşine, ci El, când viaţa omului nu mai este centrată 

pe eul său posesiv, trecător şi limitat, ci pe legătura de iubire veşnică şi infinită cu Hristos Dumnezeu-
Omul, atunci viaţa omului devine comuniune pentru eternitate, deschidere spre îmbogăţire spirituală 
veşnică, în iubirea eternă a Preasfintei Treimi. 

 
Ecologie creştină – un concept ce facilitează o înţelegere adecvată a relaţiei om-natură, natură-om, 

având drept temei experienţa Bisericii, experienţa liturgică, dar şi cea personală, a teologilor ei. 
Demersul Bisericii este unul integrativ privind „toată făptura (natura)” care participă la viaţa 

omului (cf. Rm. 8, 22) aşteptând o nouă libertate din partea sa, o eliberare dintr-un tip de atitudine agresiv, 
neechilibrat, iresponsabil faţă de ea; în speţă o atitudine responsabilă, constructivă. 
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De multe ori trăim o existenţă individualistă, centrată mai mult pe noi înşine, pe eul nostru posesiv, 
egoist de cele mai multe ori. Biserica propune o mutare a centrului de gravitaţie dinspre noi înşine spre o 
relaţie personală, cât mai intimă, cu Hristos Cel Personal, şi, prin El, cu întreaga natură. 

Viaţa devine comuniune de iubire nu doar cu Hristos ci, în Hristos, cu întreaga natură, o 
„îmbrăţişare de iubire” atotcuprinzătoare, Biserica vorbind, sub acest aspect, despre „omul duhovnicesc”, 
omul înduhovnicit, plin de Duhul, încât, în urma trăirii Cuvântului, se întoarce în natură într-o îmbrăţişare 
de iubire, de care ea, natura, are atâta nevoie. Biserica Ortodoxă asumă cu dăruire de sine mediul 
înconjurător, îl cuprinde într-o îmbrăţişare liturgică, rugându-se „pentru pacea a toată lumea”, „pentru 
buna întocmire a văzduhului”, „pentru îmbelşugarea roadelor pământului”, „pentru vremuri paşnice”, 
nota fiind optimistă, deşi îngrijorătoare, în sensul unei responsabilizări a omului universal din interior.  

Privind spre cauze Biserica observă secularizarea, desacralizarea societăţii şi culturii în care trăim, 
revelatoare fiind, în acest moment, concepte de tip „societate de consum”, „consumism”, „consumator” 
iar, nu în cele din urmă, omul ca „individ”. Remarcând acest aspect suntem chemaţi spre redobândirea 

unui discernământ, unei drepte socoteli, aplicării unei 
autocenzuri, în faţa agresivităţii faţă de natură, promovată în 
special prin media, unde, prioritar, ne sunt prezentate „noile 
tendinţe”, noile tehnologii, exclusiv în materie de confort 
personal.  

În acest moment criza ecologică denotă o relaţie 
afectată a omului cu întreaga natură, ameninţând nu doar 
supravieţuirea omului pe pământ cât a naturii însăşi. Una din 
cauze o identificăm în dorinţa neostenită a omului de 

exploatare a resurselor naturale pentru putere şi îmbogăţire. O dorinţă care poate culmina într-o urâţire 
sau sluţire a naturii încât aceasta îşi pierde, în faţa omului, capacitatea de comunicare, capacitatea unei 
armonii, frumuseţi, echilibru, ordine interioară necesară, în ultimă instanţă, unei dezvoltări psihice a 
omului. 

Afectat acest echilibru – armonia şi frumuseţea din natură, va suferi şi capacitatea unei anumite 
raportări a omului, prin ele, spre o Raţiune Superioară Personală Care le putea dăinui şi dărui - din Iubire, 
în colaborare cu omul. 

Omul este deci responsabil, spune Biserica, să păstreze natura capabilă de comunicare, în sensul 
conservării acestor capacităţi - potenţialităţi ale naturii, caracteristici amintite – armonie, echilibru, 
frumuseţe, ordine interioară, cât şi exploatării resurselor naturale în limitele echilibrului, responsabilităţii 
şi responsabilizării în comunitate.  

Dacă va reuşi, continuă Biserica, va transforma timpul istoriei în Viaţă – în resursă vitală pentru 
întreaga făptură, istoria încetând a mai fi un şir de evenimente care vin dinspre trecut către prezent 
dobândind două dimensiuni: o dimensiune a viitorului – destinat aprofundării relaţiei cu potenţialităţile 
naturii (o creştere a omului însuşi în echilibru, armonie şi frumuseţe), şi o dimensiune verticală - omul 
intuind în frumuseţea, ordinea şi armonia din natură o lucrare a lui Dumnezeu în lume, natură, om şi 
cosmos (redobândind, în echilibrul naturii, mintea intuitivă, în detrimentul celei raţionale - atât de 
promovată în societatea profund secularizată). 

Prof. Mera T. Teodor 
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Inventatorii români, un exemplu pentru elevi 
Cele 40 de invenţii pe care ROMÂNIA le-a dus la salonul de la Geneva 

 

Unele dintre cele mai importante inovaţii sunt: dispozitivul care reduce consumul de combustibil cu 
15%, un procedeu inovativ pentru tratarea acneei, un pat rabatabil prevăzut cu un sistem ce permite o 
utilizare îndelungată, un echipament pentru drenaj în cazul 
hemoragiilor ventriculelor, un dispozitiv de telefonie 
securizată biometrică sau o metodă de conservare a 
grefelor osoase utilizate în transplant. 

România ocupă locul patru între cele 45 de ţări care 
participă la salon din punct de vedere al gradului de 
reprezentativitate, după cum au precizat organizatorii 
expoziţiei. 

Invenţiile aparţin unor echipe din cadrul unor universităţi - între care Universitatea "Politehnica" 
Bucureşti, Universitatea din Piteşti - Hidroelectrica, institute de cercetare, dar şi ale unor persoane fizice. 

Cum poţi reduce consumul de benzină 

Corneliu Birtok-Băneasă acreat un dispozitiv care reduce 
temperatura motoarelor cu ardere internă vara cu până la 40 de 
grade . În acest fel creşte puterea motorului, iar aerul cald nu mai 
incalzeşte motorul. Scăderea temperaturii variază în funcţie de 
consumul maşinii, dar si de felul în care se conduce. 

Corneliu Birtok-Băneasă a participat la peste 20 de saloane de 
invenţii şi inovaţii, la multe obţinând medalia de aur.  

O altă invenţie a sa este un filtru de aer care reduce cu 
20% consumul de carburant.Filtrul nu este disponibil pe piaţă, 
însă a fost testat la peste 300 de maşini, de la Tico până la 
Nisan 350z, Corvette, Audi sau BMW.  

Filtrul ar putea avea un preţ de 250 lei, însă kit-ul 
complet ar costa 450-500 lei şi ar putea să scadă consumul cu 
până la25%. Filtrul de aer a fost medaliat la saloanele 
internaţionale de inventică din Europa, printre care se numără 
cele de Bruxelles, Zagreb, Geneva. 

OPT BREVETE DE INVENŢIE 

Adrian Moldovan lucrează la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Optoelectronică şi are opt 
brevete de invenţie. La Geneva a participat cu o reţea de senzori care comunică variaţia unor parametri 
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precum - temperatură, umiditatea şi gazele poluante. Acest 
sistem poate fi supravegheat de pe calculator, nefiind 
nevoie de calbluri pentru a fi montat. Invenţia sa poate fi 
folosită şi în clădirile de birouri sau în hoteluri care îşi 
doresc menţinerea unui climat optim.De două luni o 
astfel de reţea a fost montată în Biserica Sf. Impăraţi 
Constantin şi Elena din Turnu Măgurele. 

Preţul unei reţele depinde de mai mulţi factori, 
printre care numărul de senzori. Pentru o reţea de 10-12 

senzori, sistemul ajunge la un preţ de 3.000 euro, însă se doreşte reducerea preţului.Pentru a-şi 
îmbunătăţi invenţia Adrian Moldovan a vrut să vadă ce sisteme de climatizare folosesc marile muzee, dar 
a avut o surpriză. Acesta a constatat că la British Museum există un sistem cu înregistratoare pe hârtie, 
asemănător cu un seismograf. 

 

CUM  ÎŢI  POŢI  REDUCE  FACTURA  LA  ÎNTREŢINERE 

O altă invenţie prezentă la Geneva poartă denumirea cameră de ardere pulsatorie capabilă să 
funcţioneze cu combustibil lichid, în special benzina auto şi combustibili gazoşi, respectiv GPL, butan, 
propan. 

Folosind camera de ardere se poate reduce 
consumul de combustibil din cazanul pentru încălzire 
cu până la 10% . 

Lista celor 40 de invenţii cu care România a 
participat la cea de-a 39-a editie a Salonului 
Internaţional de Invenţii de la Geneva mai cuprinde, 
printre altele: 

• Procedură şi instalaţie pentru cultivarea 
ciupercilor comestibile şi medicinale 

• Un procedeu de obţinere a unei noi clase de senzori-DOT, care sunt utilizaţi în analiza 
farmaceutică şi clinică. 

• O metodă de conservare pentru grefele osoase utilizate în scopuri de transplant, sterilizat prin 
expunerea la radiaţii ionizante. 

• Instalaţie de biogaz pentru gospodării individuale din mediul rural 

• Compoziţie şi procedeu de tratare, restaurare chimică şi dezinfecţie biologică a suprafeţei hârtiei 
istorice cu nanoparticule de hidroxiapatită 

Adrian Boicu, clasa a IX-a B 
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