
CUVÂNT ÎNAINTE

Revista de ºtiinþe TNT este în al treilea an de existenþã ºi îi dorim cât mai mulþi 
ani de viaþã . Aceasta este conceputã de elevi ºi profesori pentru elevi ºi, fãrã-ndoialã, ea 
trezeºte  interes, având în vedere cã preocupãrile ºi formaþia realã a celor din Colegiului 
Naþional de Informaticã primeazã.  Nu ar trebui sã uimeascã alãturarea acestor 
discipline în aceeaºi revistã, cãci dimensiunea europeanã are o viziune 
interdisciplinarã, combinând ºi asociind informaþiile. 

În paginile revistei sunt prezentate articole interesante care îºi propun  sã vã 
incite curiozitatea ºi sã vã determine sã vã documentaþi în plus în legãturã cu unele 
subiecte de actualitate.

Se ºtie cã atunci când  o persoanã rãsfoieºte o revistã,  aceasta cautã ºi  sã se 
relaxeze, de aceea în cuprinsul numãrului de faþã, ca de obicei, existã ºi pagini 
deconectante, iar odatã cu  numãrul acesta, conþinutul se îmbogãþeºte cu informaþii 
ecologice, dar ºi cu ºtiri referitoare la activitãþile desfãºurate de comitetul „ECO” al 
C.N.I., înfiinþat în anul ºcolar 2009-2010 cu prilejul implicãrii în proiectul „ECO 
ªCOALA” ºi  al semnãrii parteneriatului „NOUÃ NE PASÃ. IMPLICÃ-TE ªI TU !” 
încheiat  cu ªcoala Gen. Nr. 5  din Arad.

De asemenea, între filele ei veþi gãsi  ºtiri legate de activitãþile elevilor 
desfãºurate în catedra de ºtiinþe : chimie, fizicã, biologie: un exemplu elocvent ar fi 
informaþiile legate de recentele olimpiade,  etape locale ºi judeþene, la fizicã - 16 
ianuarie, la chimie - 17 ianuarie, iar la biologie - faza localã - 16 ianuarie 2010 .

La etapa judeþeanã  a olimpiadei de chimie au fost promovaþi urmãtorii elevi: 
Dascãlu Alexandru, Indrei Denis, Mustea Elena, Pletosu ªtefan ºi Teleucã Victor, toþi 
din clasa a IX – a A, pregãtiþi de prof. Mariana Fronea. De la etapa judeþeanã, la 
disciplina chimie, eleva Elena Mustea s-a întors  cu menþiune. 

La disciplina fizicã rezultatele au fost remarcabile: eleva, Cristina Ioan, clasa a 
IX-a B s-a calificat pentru etapa naþionalã ce va avea loc la Constanþa în perioada 2-9 
februarie 2010. Totodatã elevii, Alexandru Verdeanu- clasa a VII-a, Olivia Andrei - 
clasa a X-a B, Laura Drãniceru, clasa a XI-a E ºi Cãtãlin Ungureanu - clasa a XI-a G au 
obþinut menþiune, fiind pregãtiþi de prof. Diana Bejan. Printre ei au mai participat ºi 
Ciobanu Ilinca- clasa a VII-a, Diana Turnea, Andrei Baciu, Tudor Vasiliu ºi Cozmin 
Merlã- clasa a IX-a B, Florentina Barcan ºi Alina Vlad- clasa a XI-a G. Tot la disciplina 
fizicã au participat ºi elevii Virgil Barcan- clasa a IX-a F, Vlad Drãguºanu, Andrei Pelin- 
clasa a XI-a D, dirijaþi de prof. Carmen Florescu. Printre ei s-a remarcat Paul Creþu- 
clasa a X-a D, obþinând menþiune.

Cu speranþa cã v-am stârnit interesul, vã dorim lecturã plãcutã ºi, în vederea 
urmãtoarelor apariþii, vã invitãm sã colaboraþi, astfel încât subiectele sã atingã o paletã 
diversificatã în conformitate cu dezideratele voastre.

prof. - Mariana Fronea

„Cel mai bun mod de a prezice viitorul e sã-l creezi.”
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MARI CHIMISTI

Nicolae Teclu (n.18 octombrie 1839, Braºov - d. 13/26 
iulie 1916,Viena,Austria) a fost un  chimist  român.A studiat 
ingineria ºi arhitectura, iar apoi chimia; ºi-a continuat cariera 
devenind profesor de chimie generala ºi chimie analiticã la 
Viena. A avut de asemenea o contribuþie susbstanþialã la 
dezvoltarea chimiei mondiale. Membru titular al Academiei 
Române.

Studiile în chimie efectuate pânã la naºterea acestuia 
erau încã puþine. A desfasurat o bogata activitate de cercetare, 

indeosebi, in domeniul chimiei anorganice, privind determinarea cantitativa a 
ozonului, dintr-un amestec de gaze, a dioxidului de carbon, imbunatatirea 
compozitiei  pigmentilor si  a uleiurilor folosite in pictura.
       Nicolae Teclu a obtinut rezultate remarcabile in urma cercetarilor sale 
stiintifice, referitoare la electricitatea atmosferica, tehnologia hartiei, 
compozitia silicatilor, combustia gazelor si studiul flacarii. De asemenea a 
inventat, in 1900, becul de laborator, cu reglare a curentului de aer si gaz, 
inventie  care-i poarta numele.Aceasta a fost brevetata in Austria si realizata de 
firma vieneza W.J. Rohrbeck's Nachtolger si, la Leipzig, de catre firma Franz 
Hugershoff. 

"Becul Teclu" este folosit si astazi in toate 
laboratoarele din lume si este asemanator cu becul Bunsen, 
dar reglarea admisiei se face cu un obturator conic si, in felul 
acesta, se obtine un amestec mai bun al aerului cu gazul si o 
temperatura mai inalta. 

Aparatul pentru determinarea transparentei 
corpurilor, inventat de el, a fost prezentat la Congresul 
International de Chimie, organizat la Viena, in anul 1898.

Pentru demonstrarea formarii ozonului cu ajutorul 
curentului electric, a inventat diferite tipuri de ozonizatoare. Aceste aparate 
produceau ozon, folosind fie descarcari luminoase (scantei), fie descarcari

obscure.  
Nicoale Teclu a inventat si aparate pentru prepararea dioxidului de 

carbon solid, pentru sinteza si descompunerea apei. Tot lui îi aparþin o serie de 
aparate de laborator pãstrate în prezent la Universitatea din Bucureºti.

Limboi Sergiu George – X A
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CIFRA  OCTANICÃ  A  BENZINELOR

O benzinã se apreciazã din punct de vedere al calitãþii dupã cifra sa 
octanicã; cu cît aceasta este mai mare, cu atît benzina are o rezistenþã mai mare 
la autoaprinderi, care pot produce deteriorarea unor pãrti ale motorului, 
creºterea consumului de combustibil ºi reducerea performanþelor. 

Din punct de vedere al raportului calitate-preþ, benzina cu CO = 95 este 
cea mai indicatã. Dacã motorul este mai performant, se impune folosirea unei 
benzine cu cifra octanicã 98, 99 sau 100.

Benzina cu CO = 100 se comercializeazã ºi în þara noastrã, prin 
intermediul unei firme din Austria (OMV); aceastã benzinã este un carburant 
ecologic, cu conþinut redus de sulf, care conferã motorului rezistenþã la uzurã ºi 
coroziune.

Cifra octanicã se defineºte prin compararea comportãrii benzinei cu cea 
a unui amestec etalon, format din hidrocarburi cu proprietãþi antidetonante 
opuse. Drept hidrocarburã care detoneazã uºor, adicã are rezistenþã micã la 
autoaprindere, se foloseºte n- heptan, cãruia i se atribuie în mod convenþional 
CO = 0. Drept hidrocarburã care detoneazã greu, adicã are rezistenþã mare la 
autoaprindere, se foloseºte izooctanul (2,2,4-trimnetil-pentan), cãruia i se 
atribuie convenþional CO = 100. Cifra octanicã este definitã de procentul de 
izooctan în volumul amestecului etalon.

Comparaþia între comportarea benzinei a cãrei cifrã octanicã se 
determinã ºi comportarea amestecului etalon se face pe un motor special, al 
Comitetului Cooperativ pentru Cercetarea Combustibililor; acest motor 
permite realizarea unui raport de comprimare variabil, în condiþii standard, 
stabilite de Asociaþia Americanã de Încercãri ºi Materiale. Cifrele octanice 
pentru benzinã, respectiv pentru amestecul etalon, se considerã egale dacã în 
condiþiile de încercare standard produc aceeaºi intensitate a detonaþiei. 

Pentru determinarea cifrei octanice se folosesc douã metode:
 ** Metoda Research ( CO / R sau CO / Ce ), care se aplicã la o 

turaþie a motorului de 600 rpm (rotaþii pe minut);
  ** Metoda Motor ( CO / M ), care se aplicã la o turaþie a motorului 

de 900 rpm.
Metoda CO / R este preferatã pentru caracterizarea benzinelor 

utilizate pentru automobile. 
Metoda CO / M este utilizatã pentru caracterizarea benzinelor 

necesare în aviaþie.
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În Europa ºi Australia, cifra octanicã afiºatã la pompele de benzinã este 
CO/R. 

În SUA ºi CANADA, cifra octanicã afiºatã este media CO / R si CO / M, 
ceea ce face ca valorile afiºate sã fie cu 4 – 5 unitãþi mai mici ( benzina CO95 
din Europa este echivalentã cu benzina CO 90 din SUA ).

Din definiþia cifrei octanice, nu trebuie înþeles cã benzina este formatã 
dintr-un amestec de n-heptan ºi izooctan în proporþia respectivã. De asemenea, 
valoarea de  100 a cifrei octanice nu este limitativã; existã combustibili cu 
rezistenþã la detonaþie mai mare decît izooctanul, adicã substanþe cu CO > 100; 
astfel de combustibili sunt:benzina de curse, benzina de aviaþie (AvGas), gazul 
petrolier lichefiat (GPL), alcoolul etilic (CO / R = 129).

Ridicarea cifrei octanice se poate face ºi prin adãugarea unor substanþe 
cum ar fi: tetraetil-plumb (TEP ); metil-tert-butil-eter ( MTBE ); toluen ( C H  ).7 8

Tetraetil - plumbul folosit 
în ,,benzina cu plumb'' se 
descompune uºor în radicali care 
reacþioneazã cu combustibilul ºi 
cu O  în primele faze ale 2

aprinderii, micºorînd viteza 
procesului de ardere, avînd ca 
efect ridicarea cifrei octanice. 
Tetraetil-plumbul este însã o 
substanþã toxicã; utilizarea ei a 
fost limitatã dupã anul 1970; mai 
este folosit la benzinele de 

aviaþie.
Benzinele cu cifrã octanicã mai mare de 100, cu utilizãri speciale în 

prezent sunt:
  ** benzina de 150 octani ( de 1,5 ori mai rezistentã la detonaþii decît 

izooctanul pur ) - se foloseºte pentru motoarele de aviaþie cu piston; 
   ** benzine de 110 octani – sunt folosite în Federaþia Rusã; 
  ** benzine de 115 octani, cu plumb, fãrã catalizator – se folosesc în 

NASCAR ( National Association for Stock Car Auto Racing ).

prof. - Cornelia Iordan.
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PE CE STÃM NOI CU PICIOARELE ?

Problema raportului dintre om ºi mediul ambiant nu este nouã.Ea a 
apãrut o data cu cele dintâi colectivitãþi omeneºti, ca ºi omul cu inteligenþa ºi 
spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulþumit cu natura aºa cum era ea, ci a 
pornit cu curaj ºi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. 
Multiplicându-se neîncetat, specia umanã a adaugat peisajului natural priveliºti 
noi, prefacând mlaºtini ºi pãmânturi înþelenite în vãi roditoare, þinuturi aride în 
oaze de verdeaþã, a creat noi soiuri de plante de culturã ºi a domesticit animale 
sãlbatice.Pânã aici, echilibrul natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii 
foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. 

POLUAREA SOLULUI  este forma de poluare cea mai dificil de 
mãsurat ºi de controlat. Iar solul este mai dificil de curãþat decât aerul sau apa. 
Uscatul este utilizat pentru depozitarea deºeurilor menajere ºi comerciale, iar 
noroiul de la staþia de epurare a apelor reziduale este în general depozitat pe 
uscat sub forma unei suspensii în apã sau în stare uscatã ori semiuscatã. Noroiul 
conþine cantitãþi importante de substanþe nutritive, precum azotul ºi fosforul.    

Rezidurile menajere ºi industriale uzuale sunt descompuse în contact cu 
solul. Locurile de depozitare a deºeurilor trebuie administrate cu grijã pentru ca 
pãmântul  sã nu adãposteascã boli. Multe locuri în care au fost depozitate 
deºeuri timp de zece ani, au fost recuperate ºi chiar au oferit teren pentru parcuri 
ºi case.

Utilizarea pe scarã largã a îngrãsãmintelor poate diminua capacitatea 
bacteriilor de a descompune substanþele organice ºi de a crea substanþele 
nutritive necesare plantelor. Pesticidele dãuneazã ºi ele atât bacteriilor cât ºi 
altor microorganisme utile din sol.

Solurile pot fi contaminate în urma unui accident.!!!  Explozia produsã 
în anul 1986 la centrala Cernobâl, de lângã Kiev. În urma exploziei au fost 
eliberate în atmosferã substanþe radioactive care în cele din urmã au ajuns în sol. 
Particulele radioactive au fost purtate de vânt deasupra unei mari suprafeþe de 
pãmânt, incluzând partea de nord a Peninsulei Scandinave ºi Þara Galilor. 
Animalele contaminate cu substanþe radioactive au fost sacrificate.!!!

Deci dragi cititori...

Mai bine activi azi decât RADIOACTIVI mâine !

Diana Turnea ºi Liviu ªtefan ªanta - IX B
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CAUCIUCUL SINTETIC ªI NATURAL

Istoria descoperirii cauciucului. Obþinerea cauciucului sintetic nu a fost 
întimplãtoare.Mai întîi a fost cunoscut cauciucul natural, obþinut din sucul ce se 
scurgea din arborii de hevea brazilianã (creºterea în America de 
Sud).Aborigenii fãceau din sucul coagulat mingi sãritoare. Ei numeau acest 
material „cauciuc”,ceea ce în limba lor înseamnã cau-copac ºi uciu-
curge,plînge.

Cu 500  de ani în urma Christofor Columb , care a descoperit America de 
Sud, a vãzut minunatele mingi de cauciuc ºi le-a 
adus în Europa. Mult mai târziu, la  începutul 
secolului al XIX-lea,savanþii au studiat 
compoziþia cauciucului natural. În cele din 
urmã ei au constatat cã acesta este un polimer al 
unei hidrocarburi dienice, numite izopren 
C5H8. Izoprenul se aseamanã cu butadiena:

În anul  1928 S.Lebedev propune metoda 
de producere a cauciucului sintetic butadilenic 
din alcool.

În 1930 a început sã funcþioneze prima 
fabricã de producere a cauciucului.

Proprietãþile cauciucului. Cea mai 
importantã caracteristicã a cauciucului sintetic este elasticitatea, adicã 
proprietatea de a-ºi schimba forma ( a se întinde sau contracta) sub acþiunea unei 
forþe ºi de a reveni la starea iniþialã. Elasticitatea mare a cauciucului  se 
datoreazã joncþiunii macromoleculelor în forma de spirale neregulate ºi 
gheme.Cauciucul nu se dizolvã în apã. Primul care a beneficat de aceasta 
proprietate a cauciucului natural a fost englezul Macintosh. Vãrsând soluþie de 
cauciuc peste o bucatã de pânzã, el a descoperit  cã a obþinut un material ce 
respinge apa.

Astfel, în 1832 a început confecþionarea impermeabilelor de ploaie, 
numite Macintosh,mai apoi a galoºilor.

Însã confecþiile din cauciuc natural brut(neprelucrat) nu rezistau la 
temperaturã; la cãldurã deveneau lipicioase, iar la frig- fãrâmicioase.
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Problema a fost soluþionatã o datã cu 
descoperirea procesului  de vulcanizare a 
cauciucului. Acum toþi ºtiu care este sensul ºi 
importanþa atelierelor de vulcanizare a anvelopelor, 
însã puþini ºtiau cum a fost descoperitã 
vulcanizarea.

În anul 1839, americanul Ch. Goodyear 
studia cauciucul. Odatã întimplãtor, a scãpat pe o 
plitã fierbinte o bucatã de cauciuc presat cu sulf. A 
doua zi a constatat cã acel cauciuc rãmãsese elastic, 
dar era rezistent la fierbinte ºi la rece.

Astfel , printr-o întîmplare a fost descoperitã vulcanizarea, un proces 
chimic care ºi a lãrgit cu mult sfera lui de utilizare.

Vulcanizarea este procesul de tratare a 
cauciucului cu sulf (pânã la 8%.).

Prin vulcanizare se obþine un material mai 
elastic, mai rezistent ºi mai stabil la variaþiile de 
temperaturã. În procesul fabricãrii cauciucului se mai 
adaugã diferite ingrediente pentru a-i conferi culoare: 
funingine ( culoare  neagrã), praf de cretã (culoarea 
albã) etc. Dacã la vulcanizare se adaugã mai mult sulf 
(20-40%), se obþine ebonitã, un material dur, cu 
proprietãþile izolante.

Intre 65 % ºi 70 % din producþia totalã de cauciuc este folositã ca materie 
primã pentru producerea anvelopelor de maºini. 
O altã aplicare importantã este de folosire ca liant 
în industria hârtiei, industria producãtoare de 
covoare sau în medicinã mãnuºile din latex. In 
amestec cu bule de aer este utilizat la producerea 
m a t r a þ e l o r,  b u r e t e l u i ,  b a l o a n e l o r  º i  
prezervativelor.

Debs Elias- X A
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ENERGIE DIN BIOMASÃ

I.Introducere 

Biomasa, ca energie solarã acumulatã sub formã chimicã în materie de 

originã vegetalã sau animalã este una dintre cele mai preþioase ºi diversificatã 

resursã de pe pãmânt. Ea oferã nu numai hranã ci ºi energie, materiale de 

construcþie, hârtie, medicamente ºi chimicale. Biomasa a fost folositã în scopuri 

energetice de când a fost descoperit focul. Termenul de biomasã acoperã un 

domeniu larg de produse, subproduse ºi deºeuri provenite din domeniul 

forestier, agricultura, inclusiv cele provenite de la creºterea animalelor, precum 

ºi deºeurile municipale ºi cele industriale.     

Biomasa este consideratã una dintre resursele regenerabile de bazã ale 

viitorului ce poate fi folositã la scarã micã ºi mare. Ea contribuie în prezent cu 

14% la consumul mondial de energie primarã. Pentru 3/4 din populaþia globului 

ce trãieºte în tãrile în curs de dezvoltare, biomasa reprezintã cea mai importantã 

sursã de energie.

Producþia de energie în cele 25 de state ale UE în 2002 cu precizarea contribuþiei biomasei

În cele 25 de state ale Uniunii europene, sursele regenerabile de 

energie au contribuit cu 6% la producþia totalã de energie din 2002 [1]. Þinta 

Comisiei Uniunii Europene este cã pânã în 2010, energia regenerabilã sã aibe 

o contribuþie de 12%. Circa douã treimi din energie, din sursele regenerabile 

folosite în Europa, revin biomasei .

În ultimele câteva sute de ani, omul a exploatat biomasa fosilizatã sub 

formã de cãrbune. Acest combustibil fosil este rezultatul unei transformãri 

chimice foarte lente.  Biomasa prezintã multe avantaje ca sursã de energie. 
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Ea poate fi folositã atât pentru producerea de electricitate ºi cãldurã cât ºi 

pentru producerea unei game largi de produse: combustibili lichizi pentru 

transport, combustibili solizi ºi gazoºi ºi alte produse.

II.Resursele de biomasã 
Principala sursã de biomasã o reprezintã lemnul. Alãturi de lemn existã o 

largã varietate de resurse ca:
>>culturile cu scopuri energetice:
  --copaci cu vitezã mare de creºtere: plopul, salcia, eucaliptul;
  --culturile agricole: trestia de zahãr, rãchita, sfecla de zahãr;
  --culturi perene: miscanthus;
 --plante erbacee cu vitezã mare de creºtere: Switchgrass sau Panicum  

virgatum (o plantã perenã ce creºte în America de Nord), Miscanthus sau iarba 
elefant (iarba de Uganda).

>>reziduuri:
  --lemnul provenit din toaletarea copacilor ºi din construcþii;
  --paiele ºi tulpinile cerealelor;
  --alte reziduuri provenite din prelucrarea unor produse alimentare 

(trestia de zahãr, ceaiul, cafeaua, nucile, mãslinele).
>>deºeuri ºi sub-produse:
  --deºeurile de la prelucrarea lemnului: talas, rumegus;
  --deºeurile de hârtie;
  --fracþia organicã din deºeurile municipale;
  --uleiurile vegetale uzate ºi grãsimile animale.
>>metanul capturat de la gropile de gunoi, de la staþiile de tratare a apelor 

uzate ºi din balegar. 
Lemnul este cel mai folosit biocombustibil solid. Materialul brut poate 

avea urmãtoarele forme: buºteni, butuci, tulpini, frunze ºi ace din pãdure, 
scoarþã, rumeguº, surcele ºi talas din industria lemnului ºi lemnul recuperat din 
construcþii. Acestea pot fi folosite când este posibil direct ca un combustibil, sau 
pot fi procesate în forme mai uºor de transportat, stocat ºi ars cum ar fi: peretele, 
brichetele ºi praful de lemn. Lemnul de foc este combustibil forestier in formã 
de tulpinã tratatã sau nu de copac. Pentru manipularea mai uºoarã, tulpinele sunt 
fãcute snopi prin presarea împreunã a ramurilor în snopi având mãrimi egale, 
asemãnãtori unui buºtean. 

III. Concluzii 
 A fost descris potenþialul existent de folosire a biomasei ca sursã de 

energie în UE. Existã diferite tipuri de biomasã ce poate fi convertitã printr-o 
diversitatede procese în produse utile. Multe dintre aceste procese sunt deja 
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UN VULCAN ÎNTR-O FARFURIE

    Luaþi 100g de pilitura de fier ºi 50 de grame de floare de sulf ºi 

adãugaþi puþinã apã caldã, cât este nevoie pentru a transforma totul într-o pastã 

foarte groasã. Acoperiþi grãmãjoara, cãreia i-aþi dat forma aproximativã a unui 

vulcan, cu un strat de pietricele ºi pãmânt. Lãsaþi în vârf o micã deschizãturã. 

Dupã aproximativ 15 minute din crater va ieºi o pufniturã de aburi - muntele 

devine un vulcan ºi se acoperã de fum. Nu mai lipseºte decât curgerea lavei.  Ce 

s-a întâmplat? Sulful ºi fierul fin pulverizate au reacþionat ºi din reacþie s-a 

nãscut o cantitate de cãldurã suficientã pentru a provoca evaporarea apei. 

Aceastã experienþã a fost realizatã la “scarã mare” de Lemeri acum 150 de ani. 

El a sãpat în grãdinã o groapã, în care a pus amestecul de sulf ºi fier, apoi a 

acoperit totul cu pãmânt. Peste o orã pãmântul a fost azvârlit ºi din “vulcan” 

ieºea fum. Lemeri dãdea acestei experienþe o importanþã exageratã. Credea cã a 

pus în evidenþã teoria vulcanilor. În pãmânt, zicea el, reacþiile sunt mai 

violente, materiile din jur se topesc, sunt urcate la suprafaþã de vaporii de apã ºi 

astfel se formeazã lava. Azi se ºtie cã aceastã teorie este complet eronatã. Într-

un singur punct vã recomandãm sa-l imitaþi pe Lemeri: faceþi experienþa în aer 

liber, ca sã nu provocaþi în casã vapori de apã neplãcuþi.

Roxana Barcan - XII A

AMUZAMENTE  CHIMICE

Cele mai multe reacþii chimice din naturã se produc absorbind sau ceãdând 

cãldurã mediului exterior. Primele reacþii se numesc endoterme iar celelalte-

reacþii exoterme. În cele ce urmeazã vom prezenta o reacþie exotermã “de 

efect”. 

bine dezvoltate, iar altele sunt în dezvoltare. Existã o dorinþã a UE ºi a statelor 
membre de a permite lãrgirea producþiei ºi utilizarea energiei produse din 
biomasa în viitor.

Biomasa va constitui principala sursã de energie regenerabilã a UE. 
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AEROGEL SAU FUM ÎNGHEÞAT

Scurt istoric

Chiar dacã numai recent a fost adus 
în atenþia publicã, conceptul care stã la 
baza acestui material extrem de apreciat, 
nu este unul nou. Primul care a încercat sã 
creeze aerogelul a fost chimistul 
american Steven Kistler,

 în 1931, în urma unui pariu 
excentric fãcut cu un coleg , în încercarea 
de a înlocui lichidul dintr-un jeleu, cu gaz, fãrã a modifica proporþiile iniþiale ale 
gelului. Kistler a încãlzit jeleul, a evaporat apa ºi celelalte componente lichide din 
structura sa ºi a introdus în locul lor metanol. A inventat astfel un precursor al 
actualului aerogel, un soi de fum îngheþat, ultrauºor ºi foarte rezistent în raport cu 
densitatea sa. Totuºi, din pricina costurilor foarte ridicate necesare producerii 
acestui material, nimeni nu a fost atras de inovaþie, iar reuºita va fi datã uitãrii pentru 
mai multe decenii.

ªaptezeci de ani mai târziu, în anul 2000, oamenii de ºtiinþã din cadrul 

NASA au pus bazele unui proiect care necesitã utilizarea unui material foarte 

uºor ºi în acelaºi timp foarte rezistent din punct de vedere termic, dar care nu 

existã propriu-zis. Acest eveniment readuce în scenã vechea descoperire a lui 

Kistler, pe care cercetãtorii americani o studiazã amãnunþit ºi o perfecþioneazã. Ei 

adaugã “fumului ingheþat” oxid de aluminiu ºi siliciu ºi înlocuiesc inflamabilul 

metanol cu bioxid de carbon. Acest lucru a dat aerogelului de astazi aspectul unei 

bucãþi de sticlã, cu un interior “aerat”, abundent în bule. În ciuda denumirii, 

este vorba despre un material perfect uscat, total diferit de gelul clasic, foarte elastic 

ºi extrem de rezistent la ºocuri ºi variaþii mari de temperaturã.

Caracteristici :

-aerogelul este un izolator termic remarcabil;

-se topeºte numai la temperaturi de peste 1200 grade Celsius; 

-este considerat materialul solid cu cea mai micã densitate posibilã, 
conþinând aer în proporþie de 99,8%; 

-un centimetru cub din aerogel cântãreºte 3 mg, puþin mai mult decât aerul;

-dimensiunea totalã a golurilor din interiorul sãu este similarã cu cea a 
unui teren de fotbal;
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-un cub de aerogel de numai 2g poate susþine 
greutatea unei cãrãmizi de 2.5 kilograme;

-este foarte dur ºi casant;

Utilizãri

Specialiºtii considerã cã potenþialul materialului 
este aproape nelimitat fiind de pãrere cã s-ar putea gãsi 
aplicaþii ale acestuia în majoritatea domeniilor ºi 
activitãþilor umane. 

Pânã acum, inginerii i-au gãsit acestui material întrebuintari în izolarea 
conductelor de petrol, iar cizmarii în confecþionarea branþurilor pentru 
încãlþãminte. Alpinista britanicã Anne Parmenter a escaladat muntele Everest fiind 
încãlþatã cu ghete cãptuºite cu un strat subþire de aerogel. Declaraþia sa de dupã 
expediþie a sunat astfel: „Singura problemã a fost cã mi-era foarte cald la picioare, 
ceea ce, de fapt, nu este o problemã atunci cand eºti alpinist”. De asemenea, 
compania Hugo Boss a testat ºi ea calitãþile aerogelului pentru o linie de geci de 
iarna, dar acestea au fost rapid retrase din circulaþie, deoarece cumpãrãtorii s-au 
declarat incomodaþi de faptul cã erau mult prea cãlduroase. 

Pentru cã absoarbe complet radiaþiile infraroºii, el va permite construirea 
unor clãdiri sau incinte care sã permitã accesul luminii solare în interiorul lor, fãrã a 
tolera însã ºi schimbãrile termice. Inserarea unui strat de aerogel în pereþii exteriori 
ai caselor ºi în compoziþia geamurilor, ferestrelor, ne va scãpa atât de cãldura toridã 
a verii ºi de frigul sezonului rece, cât ºi de aparatura electrocasnicã mare 
consumatoare de energie electricã, aºa cum sunt aparatele de aer condiþionat. Este 
lesne de intuit cã montarea unui acoperiº transparent ce permite pãtrunderea 
întregului spectru de luminã fãrã vreun pic de caldurã va reprezenta un salt uriaº din 
punct de vedere al eficienþei energetice.

De asemenea, mulþumitã aerogelului modificat prin adaos de sulf sau 

seleniu, chiar unele catastrofe ecologice vor putea fi evitate. De exemplu, 

urmãrile dezastruoase ale unor deversãri accidentale de produse petroliere în apele 

mãrilor ºi oceanelor ar putea fi cu succes anulate, prin exploatarea uriaºei capacitãþi 

a aerogelului de a absoarbi metalele grele, de tipul mercurului, din mediul acvatic. 

Particule de aerogel rãspândite pe râuri ºi lacuri, ar avea capacitatea de a atrage 

metalele grele din ape ºi, deci, de a curãþa mediul. Aerogelul prezintã un 

comportament similar ºi în cazul mediilor încarcate cu plumb, cadmiu ºi sulf.

Andrei Sergiu Agache, Daniel Munteanu 
ºi Dragoº Constantin Popescu - XII A
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PETROLUL

ªtiaþi cã ...

Petrolul brut (numit ºi þiþei) este un 
produs de naturã organicã, care se gaseºte in 
pãmânt sub formã de zãcãminte  ºi a fost 
cunoscut din cele mai vechi timpuri de cãtre 
asirieni ºi egipteni in stare brutã, ca liant in unele 
construcþii,ca material incendiar în rãzboaie , la 
conservarea mumiilor,la impregnarea lemnului 
pentru corãbii?

Prima cercetare de laborator a þiþeiului  
dateazã din 1852 când se obþine  prin distilare 
petrol lampant?

În 1857 s-a construit lâmgã Ploieºti dupº 
proiectul lui Th. Mehedinþeanu prima distilãrie de þiþei (gãzãrie) din lume, cu 
dimensiuni industriale?

În 1857 Bucureºtiul devine primul oraº din lume luminat public cu petrol 
lampant,iar petrolul românesc este primul care apare in comerþul internaþional?

În legãturã cu formarea þiþeiului în  scoarþa terestrã s-au emis doua teorii: 
Teoria anorganicã(Mendelev apreciazã cã hidrocarburile din þiþei s-au format în  
reacþiile petrecute în scoarþa terestrã între diferite carburi metalice ºi apã.) ºi 
Teoria organicã(geologul  român L. Mrazec(1907) considerã cã zãcãmintele de 
þiþei s-au format prin degradarea anaerobã(în absenþa aerului), catalizatã  de 
anumite bacterii)?

Din punct de vedere chimic, þiþeiul este un amestec de hidrocarburi a 
cãror masã molecularã variazã de la 16(metan) pânº la circa 1800?

Din zãcãmintele în care se gãseºte, þiþeiul este extras dupã foraj pe mai 
multe cãi,dupã presiunea proprie a zãcãmintelui . Apoi se pregãteºte  ºi este 
trimis în unitãþile se prelucrare denumite curent rafinãrii?

Principalele rafinãrii din România sunt la Ploieºti, Piteºti, Brazi, 
Câmpina ºi Midia?

Mihãilã Cãtãlina – X A
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AURUL

ªtiaþi cã …
Aurul prima datã a fost gãsit sub forma unor bucãþi strãlucitoare din 

nisipurile râurilor ºi din depunerile aluvionare?
Cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, 

mercur, fier ºi staniu?
Aurul poate fi curãþat ºtergându-se cu o bucatã de material moale 

îmbibatã în alcool medicinal?
Aurul pur este întotdeauna galben, are 24k (puritate 99,99%) ºi este prea 

moale pentru folosirea sa ca bijuterie?
Oamenii de ºtiintã din Australia au descoperit cã bacteria Cupriavidus 

metallidurans catalizeazã biomineralizarea aurului prin tranformarea 
compuºilor toxici ai acestui material în forma lor metalicã, folosindu-ºi 
mecanismele celulare active?

În Jereapan, la periferia localitãþii Budeºti, în anul 2005, în cadrul 
forãrilor efectuate la galeria JDD, la aproximativ 32 m adâncime, a fost 
descoperit un zãcãmânt care conþinea cantitatea record de 112g/tona?

Dacã aduni tot aurul din lume poþi strânge doar pentru un cub cu latura 
de 20 de metri. Pânã acum au fost extrase doar 160 de mii de tone de aur?

Fiind un material râvnit, aurul a fãcut ºi face multe victime, mulþi mineri 
separau aurul de rocã cu ajutorul mercurului.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vertical : Compuºi carbonilici conþinuþi 
în esenþe.
Orizontal : 

1. Esenþã din menta verde.
   2. Substanþã organicã extrasã din 
frunzele de dafin.  
        3. Tip de radical de hidrocarburã. 
        4. Esenþa extrasã din lavandã.
       5. Compus organic cu legãturi duble 
,,C = C'' sau cu legãturi triple ,,C ≡ C''.
    6. Alcanul cu formula molecularã 
C H  .2 6

REBUS

Solti : Vrcl : ctonecroã e.Orotl : 1avn , 2. uietia izna. 
egnltivlentoctnnstuaeta ueo 3 ra 4aol, 5 eart,6. ,.,. .  n

Amalia Darie - XI G 

Mihuþ Isabela – X A
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REBUSURI

1.

2.

3.

4.

5.

Vert ical  :  Cea mai  s implã 
hidrocarburã de tip Alchenã.
Orizontal : 

1.Esenþa extrasã din frunze de 
dafin.

2.Cel mai simplu radical 
monovalent cu valenþã liberã la un 
atom de C terþiar.

3. Are denumirea uzualã glicol.
4.Hidrocarburã aromaticã în 

care existã 2 nuclee benzenice.
5.Gazul rar care încheie 

perioada 3.

Solu: ertical : , rizontal : 1.., tii V.O
. 3,4. 5 2,. ,.

etãeugenol en
terbutiletandiolnaftalinargo þ-ãn

Livadaru Martha - XI A 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vertical : Amestec omogen de esenþe 
dizolvate în soluþie alcoolicã.
Orizontal: 

1.Substanþã organicã din esenþa de 
pin.

2.Substanþe organice ale cãror 
molecule sunt recunoscute de  
proteinele-receptori din organele de 
simþ.

3. Reacþie cu transfer de electroni.
4.Denumirea uzualã pentru un 

acid dicarboxilic aromatic cu formula 
molecularã C H O . 8 6 4

5.Prima substanþã organicã 
obþinutã prin sintezã . (de cãtre 
F.WOHLER )
       6.Plantã din familia labiatelor, ale 
cãrei frunze con? in un ulei bogat în 
mentol.

oli ertc  rfumpin pa rontl  Suti: Vial:.Oiza:1. en, 
aeã rom re  aic  ree  e 2.,3.dox,4.ftl,5.u,6.mnt.

Alina Vlad - XI G 
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PROBLEME  REZOLVATE 
(Concurs Chim-Expert – cl.a X-a, 2008/2009)

De ce clorurarea fotochimicã a metanului se poate considera o oxidare?
a) Cl  are caracter oxidant faþã de metan; 2

b) Cl  se reduce în timpul procesului;2

c) atomul de carbon din metan suferã o creºtere a stãrii de oxidare, la 
transformarea lui în clorurã de metil; 
d) rãspunsurile A, B ºi C sunt corecte ;
e) clorurarea fotochimicã a metanului este un proces de substituþie ºi nu de 
oxidare.
 ------------------------------------------------------------------------------------

==================================================
Raportul de masã C:O:H din substanþa Z este 18/16/3, iar cel din substanþa 

U,  9/16/1. Dacã substanþa Z conþine în moleculã 2 atomi de oxigen ºi substanþa 
U 4 atomi de oxigen, masele moleculare ale substanþelor Z ºi U sunt: 
 A) 50 ºi 85  B) 111 ºi 154  C) 74 ºi 104 D) 148 ºi 206 E) 103 ºi 74 ?
------------------------------------------------------------------------------------- 
            

==================================================

-4 +1       0          -2 +1    -1     +1 -1  
C H4  +  Cl2  a  C H3 – Cl  +  H Cl  ;   
-4                 -2                                          
C  - 2 e-  a  C  ( oxidare;cedare de e- ) ;   
 0                         -1 
Cl2  +  2 e-  a  2 Cl  ( reducere;acceptare de e- ) 
; 
e varianta ,,D’’ (A, B, C sunt corecte). 

subst.,,Z’’: CxHyO2  ;  subst.,,U’’: CaHbO4  . 
            e mC / 18 = mO / 16 = mH / 3 = mZ / 37  

;  e (2*16) / 16 = mZ / 37  ; 

    e mZ = 74 g/mol  ; 

            e mC / 9 = mO /16 = mH / 1 = mU / 36  ;  

e  (4*16) / 16 = mU / 36  ; 

    emU = 144 g/mol. ( varianta ,,C’’ ) 
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Izomerul heptenei stabil la agenþii oxidanþi dar care prezintã izomerie 
geometricã este :
        A) 2-metil-3-hexena                       D) etilciclopentan
        B) 2-heptena                                   E) toþi
        C) 1,2-dimetilciclopentan 
---------------------------------------------------------------------------------------------

R: varianta ,,C'' (1,2-dimetil-ciclopentan).
1) Izomerii de funcþiune ai alchenelor =  Cicloalcanii (hidrocarburi saturate 
                                                               cu catenã ciclicã).
2) Izomerii geometrici ai unui cicloalcan 1,2-disubstituit, cu substituienþi 
identici, se deosebesc prin poziþiile celor 2 substituienþi faþã de planul catenei 
ciclice:     

Rãspunsuri la problemele propuse
în numãrul anterior

Nr. 
prb.

Rãspunsuri

1 % CH  = 13,33 ( varianta ,,C'' )4

2 Nr.moli CH  / Nr.moli C H  = 1 / 2 ( var.,,B'' )4 2 6

3 hidrocarbura = CH  ( varianta ,,D'' )4

4 formula molecularã = CH O ( varianta ,,A'' )2

5 hidrocarburile = propan, butan ( varianta ,,C'' )

6 1344 L aer ( varianta ,,B'' )  

7 % CH  reacþionat = 75 ( varianta ,,B'' )4

prof. - Cornelia Iordan

17

CHIMIE



PROBLEME  PROPUSE

1 . Prin descompunerea termicã a propanului se obþine un amestec gazos 
cu masa molecularã medie M  = 33. Trecînd acest amestec peste catalizator de 1

Ni, se obþine un alt amestec gazos, care nu conþine hidrogen ºi care are masa 
molecularã medie M  = 37,7. Care este compoziþia amestecului rezultat la 2

descompunerea termicã a propanului, în procente de volum ?
2 . Prin dehidrogenarea butanului, în prezenþa de Cr O /Al O  , la 2 3 2 3

0temperatura de 600 C, are loc transformarea butanului în butene. ªtiind cã:   
     ** s-au folosit 200 tone butan ;
     ** procentul de butan reacþionat a fost de 30 % ;
     ** selectivitatea procesului de dehidrogenare a fost de 75 %,
sã se determine masa de butene ºi randamentul reacþiei de dehidrogenare.
3 . Se trateazã 9,45 kg Al C  (carburã de aluminiu), de puritate 75 %, cu o 4 3

soluþie de HCl. La ce presiune se va gãsi gazul rezultat, dacã se îmbuteliazã într-
0un cilindru cu capacitatea de 100 L, la temperatura de 20 C ?

4 . Amestecul A  , format din butenã ºi butadienã, este caracterizat prin 1

procentul masic de hidrogen de 13,25 % ºi presiunea p  . Se amestecã A  cu H  1 1 2

stoechiometric necesar, rezultînd un amestec A  , cu presiunea p  . Calculaþi 2 2

raportul presiunilor p  / p  .2 1

5 . Se trateazã 2,7 g alcadienã cu 400 g soluþie de Br  de concentraþie 5% 2

ºi, dupã îndepãrtarea compusului halogenat, soluþia rezultatã are concentraþia  

1,0416 %. Determinaþi alcadiena, dacã prezintã stabilitatea cea mai mare.
6 . Într-o instalaþie de preparare – din propenã, prin clorurare – a clorurii 

de alil, rezultã un amestec de clorurã de alil ºi 1,2-dicloropropan, în raport molar 
5 / 1. ªtiind cã propena are conversia totalã 90 %, iar clorul 80 %, sã se aprecieze 
care din afirmaþiile de mai jos sunt corecte:    

a) conversia utilã a clorului este 66,67 % ;
b) conversia utilã a propenei este 75 % ;
c) masa propenei(kg) necesarã obþinerii a 1,5 tone clorurã de alil este 

31098,6 kg iar volumul de clor necesar este 585,6 m  ;
d) corecte A ºi C ;
e) corecte A, B, C.

prof. Tudoriþa Guygan ºi Cornelia Iordan 
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 UNIVERSURI PARALELE

Este Universul în care trãim o 
membranã tridimensionalã a unui 
Univers multidimensional? Mi se pare 
destul de firesc sã încep un articol care 
dezbate subiectul universurilor paralele, 
cu o întrebare, având în vedere gradul de 
incertitudine care planeazã asupra 
acestei teme. Iatã cã, dupã zeci de ani în 
care subiectul a fost tratat doar ca rod al 
imaginaþiei scriitorilor de romane 

ºtiinþifico-fantastice, în ultima perioadã, fizica în general, dar cea cuanticã în 
special, abordeazã aceastã problematicã cât se poate de serios, aceasta fiind încã 
o dovadã cã progresul tehnico-ºtiinþific este caracterizat de o creºtere 
exponenþialã, iar unificarea teoriei relativitãþii cu mecanica cuanticã probabil cã 
nu se va lãsa prea mult aºteptatã, bine ºtiut fiind faptul cã o încercare în acest 
sens este reprezentatã de teoria stringurilor.

Nimic nu poate fi considerat imposibil, nici chiar ipoteza conform cãreia 
nimic din ceea ce observãm nu este real, ci absolut totul nu este altceva decât 
produsul acelei forme a materiei, capabile sa se cunoasca pe ea insãºi ºi anume, 
creierul, ceea ce ne-ar face pãrtaºi la Creaþie. De aici ar rezulta ca de fapt nu 
suntem în cãutarea unui lucru, al unui fenomen, al unei formule, ci suntem în 
cãutarea unei soluþii de creare a lor. Probabil nu este departe clipa în care vom fi 
capabili sã creem universuri în laborator.

Fizicienii Andrei Linde ºi Vitaly Vanchurin, de la Universitatea Stanford, 
au pus la punct un algoritm care permite aflarea numãrului de universuri 

710     posibile. Au ajuns la un rezultat cel puþin cutremurãtor ºi anume 1010

Universuri, dar date fiind limitele actuale ale creierului uman, nu am putea 
1610

percepe mai mult de 10   universuri, volumul de informaþii pe care un individ îl 
16poate acumula pe parcursul unei vieþi fiind de 10  biþi.

La baza calculaþiei lor au stat investigaþii cu privire la efectele cuantice ce 
au loc la scarã supergalacticã, astfel întorcându-se la momentul Big Bang-ului 
ºi la perioada de inflaþie a Universului.

Andrei Zaharia ºi Marian Chiriac -  XI  G
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APA ÎN NATURÃ

În naturã, apa se gãseºte în stare lichidã, solidã ºi gazoasã. Trecerea apei 

dintr-o stare în alta face sã aparã: norii, ploaia, zãpada, ceaþa, grindina, bruma, 

lapoviþa, poleiul, roua. 

Norii se formeazã ca urmare a evaporãrii apei din sol 

ºi de la suprafaþa apelor ºi a ridicãrii vaporilor în straturile 

superioare ale aerului. Acolo, vaporii, dând de straturi reci de 

aer, se condenseazã, formând picãturi fine de apã. 

Ploaia se formeazã când norii trec prin straturile reci 

de aer, iar vaporii se condenseazã ºi cad pe pãmânt sub formã de picãturi. Ploile 

sunt necesare vieþii plantelor. Ele curãþã aerul de praf ºi îl rãcoresc.

Zãpada se formeazã în timpul iernii, când temperatura aerului scade sub 

zero grade. Picãturile de apã îngheaþã ºi se transformã în 

fulgi de zãpadã. Fulgii de zãpadã cad pe pãmând, 

acoperindu-l. Sub zãpadã, culturile sunt ferite de gerul 

iernii. Uneori, vântul suflã zãpada de pe câmp ºi culturile 

pot îngheþa; de aceea, oamenii aºeazã pe câmpuri un fel de 

garduri numite “parazãpezi”. Cu cât este mai multã zãpadã 

pe câmpuri iarna, cu atât primãvara va pãtrunde mai multã apã în sol, la 

rãdãcinile plantelor.

Ceaþa se formeazã în zilele reci, când 

vaporii de apã se condenseazã foarte aproape 

de pãmânt. În zilele cu ceaþã, circulaþia 

oamenilor ºi a vehiculelor este îngreunatã.

Grindina apare vara, când picãturile de 

ploaie trec prin straturile foarte reci de aer ºi se 

transformã în boabe de gheaþã. Grindina este 

dãunãtoare culturilor agricole. 

Bruma se formeazã în nopþile senine ºi reci, de toamnã sau de 

primãvarã, când corpurile de pe pãmânt se rãcesc foarte mult.

Vaporii de apã care vin în atingere cu aceste corpuri se condenseazã, iar 

picãturile de apã îngheaþã, formând un strat fin alb-strãlucitor. Bruma este 

dãunãtoare culturilor. Oamenii iau mãsuri de protejare a culturilor, fãcând
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focuri mocnite în grãdini sau în livezi. Fumul cald împiedicã formarea brumei. 

Lapoviþa se formeazã iarna, în zilele mai calde, când cad picãturi de apã 

amestecate cu fulgi de zãpadã. 

Poleiul este o pojghiþã de gheaþã care se formeazã iarna deasupra solului, 

ca urmare a unei ploi mãrunte. Pe strãzi, poleiul îngreuneazã mult circulaþia, 

favorizând accidentele. Plantele au de suferit din cauza poleiului. 

Roua se formeazã în nopþile senine de varã, când vaporii de aer, în 

atingere cu corpurile reci de pe pãmânt, se condenseazã ºi formeazã stropi mici 

de apã. Odatã cu încãlzirea aerului, stropii de apã se evaporã. 
Andreea Ilisei - XI C

400 DE ANI DE LA DESCOPERIREA 
LUNETEI

GALILEI, Galileo (1564 – 1642, n. Pisa), matematician, astronom ºi 

fizician italian. 

Întemeietorul mecanicii clasice ºi a metodei experimentale în ºtiinþã. A 

descoperit principiul inerþiei, izocronicismul micilor oscilaþii ale pendulului 

(1583), legile cãderii libere a corpurilor (1602), legea compunerii miºcãrilor. 

Construind o lunetã (1609), a descoperit munþii de pe Lunã, natura stelarã a Cãii 

Lactee, patru dintre sateliþii lui Jupiter (Io, Europa, Ganimede ºi Calisto, 1610), 

petele solare, inelele lui Saturn. Adept al concepþiei heliocentrice a lui 

Copernic, este supus la tot felul de umilinþe ºi silit de Inchiziþie sã îºi retracteze 

ideile (abjuraþia din 1633), dupã care i s-a impus pentru tot restul vieþii arest la 

domiciliu. Cu prilejul abjuraþiei, legenda spune cã a rostit celebrele cuvinte: „E 

pur si muove” (“ªi totuºi se miºcã”). Opere principale: Dialog despre cele douã 

principale sisteme ale lumii (1632), în care, în pofida interdicþiei impuse de 

Bisericã, susþine superioritatea ipotezei heliocentrice, ºi Discurs despre douã 

noi ºtiinþe (1638), în care prezintã descoperirea legii cãderii libere a corpurilor 

ºi pune bazele conceptului central al mecanicii clasice, acela de miºcare 

inerþialã. În Scrisoarea cãtre Marea Ducesã Christine (scrisã în 1615, dar 

rãmasã nepublicatã pânã în 1636) pledeazã pentru separarea riguroasã a 

problemelor teologice de cele ºtiinþifice, pe temeiul cã pentru fiecare din aceste 

discipline se cer competenþe diferite, iar adevãrurile uneia nu pot niciodatã sã 

intre în conflict cu adevãrurile celeilalte.
prof. - Laura Chertic
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O CARTE ULUITOARE

Capaciatatea de a vorbi, a gândi ºi de a-ºi exprima gândurile în scris 
constituie elementul fundamental în dezvoltarea ºtiinþei. Astfel oameni mari ai 
ºtiintei: fizicieni, matematicieni, chimiºti, biologi au putut sã ne lase ca o 
"moºtenire" toate descoperirile fãcute, moºtenire ce a dus la o expansiune 
uimitoare a tehnologiei.

Printre tot ce s-a scris, exista o carte unicã în felul ei. Ne-am obiºnuit sã 
credem cã ea este o carte doar pentru cei “religioºi”, sau poate una prea 
complicatã pentru noi. Dar ea e mai simplã decât pare. Biblia este cea mai 

rãspânditã carte, tradusã în cele mai multe 
limbi. Ea este împãrþitã în 66 de cãrþi, scrise 
de 44 de autori cu diferite funcþii sociale 
(culegator de smochine, cioban, doctor,  
împãrat), pe parcursul a 16 secole. Cu toate 
acestea putem observa la o simplã privire cã 
autorii nu se contrazic între ei, ci se 
completeazã unul pe altul, asta relevã faptul 
cã “toata scriptura este însuflatã de 
Dumnezeu”(2 Timotei 3:16). În ea gãsim 
relatãri fãcute cu foarte mulþi ani în urmã a 

unor realitãþi pe care oamenii de ºtiinþã le-au descoperit mult mai târziu. În 
contiunuare vom privi doar la cateva texte care dovedesc autenticitatea ºi 
veridicitatea Bibliei. Ea nu contrazice ºtiinta, ci o completeazã.

“El spânzurã pãmântul pe nimic” (Iov 26:7)
Iov, a scris acest lucru cu 3500 de ani in urma, dar afirmaþia lui þine de 

fizica secolului XX. Legea gravitaþiei pe care a descoperit-o Newton, nu adaugã 
nimic nou la cele spuse de Iov, ci doar explicã faptul cum “atârnã Dumnezeu 
pãmântul pe nimic”!

“El cade deasupra cercului pãmãntului” (Isaia 40:22)
Isaia a scris acest lucru uluitor cu 700 de ani î.Hr. Cuvatul “cerc” are în 

limba originala semnificatia de “obiect sferic”. La mai bine de 2000 de ani dupa 
Isaia, in 1519 d.Hr., Magelan a cãlãtorit în jurul lumii pentru a destrãma 
convingerea cã pãmântul este plat, arãtând cã ce spusese Biblia e adevãrat, adicã 
pãmântul este rotund.

 “Vantul sulfã spre miazãzi, ºi se întoarce spre miazãnoapte; apoi iarãºi se 

întoarce, ºi începe aceleaºi rotituri”(Cartea Înþelepciunii 1:6)
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ªtiinþa hidrologiei ºi meteorologiei este o disciplinã modernã, predatã 

astãzi în multe universitãþi, dar Solomon, în urma cu aproape 3000 de ani, a 

stabilit câteva principii fundamentale operante în acest domeniu. Textul de mai 

sus îndicã trei fenomene legate de vânt, ºi anume:

a)   el circula între Ecuator ºi cei doi 

poli, lucru descoperit de Hardley în secolul 

al XVII – lea;
b)   rotiturile indicã forþa Coriolis, 

descoperitã în secolul al XIX-lea;
c)   vântul are circuite specifice, lucru 

descoperit abia recent;
“Toate râurile se varsã în mare, ºi 

marea tot nu se umple: ele aleargã necurmat 
spre locul de unde pornesc, ca iarãºi sã 
porneascã de acolo” (Cartea Înþelepciunii 
1:7)

Ideea circuitului complet al apei nu a fost acceptatã decât începând cu 
secolele XVI-XVII. Dar cu mai bine de 2000 de ani înainte de descoperirea lui, 
Scriptura, în Cartea Înþelepciunii, vorbea despre ciclul apei.

Acesta este descries în Iov: “Cãci El trage la El picãturile de apã, le 
preface în abur (vaporizare), ºi dã ploaia, pe care norii o strecoarã ºi o picurã 
peste mulþimea oamenilor.ªi cine poate pricepe ruperea norilor (fulgerul), ºi 
bubuitul cortului Sãu (tunetul)?” (Iov 36:27, 28)

“Fulgerul lui lumineazã pânã la marginile pãmântului, ºi apoi se aude un 
bubuit”(Iov 37:4, 5)

Polaritatea energiilior norilor provoacã descãrcãrile electrice degajând o 
luminã puternicã. Deducem cã viteza luminii este mai mare decât viteza 
sunetului.

Toate aceste relatãri sunt extrase din aceastã carte uimitoare. O carte de-o 
moralitate ºi probitate excepþionalã.

Timofte Elisei - X D
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Thereminul este un instrument muzical electronic caracterizat prin aceea 

cã pentru obþinerea sunetelor nu trebuie sã acþionãm mecanic vreun dispozitiv. 

Thereminul a fost inventat de cercetãtorul rus  Lev Sergheevici Termen în 1918. 

Trei ani mai târziu acest instrument a fost brevetat. Iniþial, instrumentul a fost 

denumit termenvox pentru ca mai târziu denumirea sa sã devinã theremin.

La sfârºitul anilor 20, 500 de instrumente au fost produse de cãtre 

General Electric si Westinghouse. Se estimeazã cã în prezent mai existã doar 

jumãtate dintre acestea.

În zilele noastre, cel mai important producãtor de thereminuri este Moog 

Music.inc condusa de pionierul in domeniul muzicii electronice, Robert Moog.

-Principiul de functionare-

Trecerea de la o notã la alta, respectiv folosirea instrumentului, se face 

prin apropierea ºi depãrtarea mâinii de antena aflatã în circuitul unui oscilator.

Schema de funcþionare cuprinde douã oscilatoare LC, un etaj de amestec 

realizat de diodã, un filtru de frecvenþã ºi un amplificator cu difuzor. 

Principiul fizic care stã la baza acestui instrument este cel al heterodinãrii. 

Fãrã nici o influenþã din exterior, cele douã oscilatoare genereazã aceeaºi 

frecvenþã f (460kHz). Dacã de antenã se apropie mâna, frecvenþa oscilatorului 1 

va deveni f+df. Oscilaþiile produse de cele douã oscilatoare sunt dirijate cãtre 

THEREMIN

-Scurt istoric-

-Schema de funcþionare-
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etajul de amestec reprezentat de diodã care realizeazã diferenþa dintre cele doua 
oscilaþii (f+df-f). În final în filtru ajunge frecvenþa df , o joasã frecvenþã, care 
apoi este amplificatã de amplificator ºi redatã de difuzor.

Termenul din stânga egalului reprezintã amestecarea celor douã 

frecvenþe iniþiale. Termenul  din dreapta este diferenþa dintre cele douã 

cosinusuri, care pot fi considerate douã semnale separate in benzi de frecvenþã 

diferite.

-Teoria lucrãrii-

Heterodinare = proces radio ºi de procesare de semnal, care genereazã 
o nouã frecvenþã prin amestecarea sau multiplicarea a douã oscilaþii.

Procesul este folositor pentru modularea si demodularea semnalelor. 
Amestecând douã frecvenþe, se creazã douã noi frecvenþe, datoritã 
proprietaþilor funcþiei sinus, una ca sumã a celor douã frecvenþe iniþiale si 
cealaltã ca diferenþã.

Principiul a fost prima oarã descoperit de inventatorul canadian 
Reinald Fessenden.

Principiul matematic . Heterodinarea este bazatã pe o identitate 
trigonometricã simplã:

-Theremin optic-

Thereminul optic este acelaºi instrument muzical ca ºi cel inventat de 

Termen in 1918, numai cã este transpus într-o versiune modernã.
În comparaþie cu thereminul original, unde detecþia era fãcutã prin 

intermediul unei antene, la aceastã versiune, sunetul este generat în funcþie de 
cantitatea de luminã, iar detecþia este fãcutã de cãtre doi fototranzistori.

Elementul de modernitate adus de acest instrument este acela cã, cele 
douã oscilatoare LC au fost înlocuite cu un circuit integrat de temporizare 555. 
Amestecul este realizat tot de cãtre o diodã numai cã aceasta este cuprinsã tot în 
circuitul integrat. Filtrarea este realizatã de cãtre un condensator polarizat de 
100µF, iar amplificarea de cãtre modulul de amplificare.

Detecþia luminii este realizatã de cãtre doi fototranzistori ROL031. 
Aceºtia sunt de tip npn cu siliciu, cu domeniul spectral vizibil ºi infraroºu si 
curent mic de întuneric.
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-Principiul de funcþionare-

Principiul care stã la baza funcþionãrii acestui tip de theremin este 

heterodinarea opticã. Antena este înlocuitã de detectori optici care folosesc 

efectul fotoelectric.

-Determinãri experimentale-

-Studiul dependenþei frecvenþei sunetului de caracteristicile luminii-

1.Dispozitiv experimental
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       3.Determinãri experimentale
-am determinat valoarea frecvenþei sunetului emis de theremin pentru 

urmãtoarele surse de luminã: sursã de radiaþie IR, sursã de radiaþie LASER, 
flacãra lumânãrii, luminã naturalã, luminã ambientalã, lanternã cu LED.

-am studiat dependenþa frecvenþei sunetului în funcþie de distanþa sursã 
de luminã- fototranzistor pentru lanterna cu led.

4.Date experimentale ºi prelucrarea acestora
Pentru a mãri domeniul de frecvenþã al sunetelor emise, am înlocuit 

condensatorul C1 cu doi condensatori având 2.2nF, respectiv 4.6nF, fiecare 
dintre aceºtia fiind introduºi in circuit cu ajutorul unui comutator.

nFC 6.41 =

1. Radiaþie IR - 

Hz3.333=n
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-senzor de luminã. Acest senzor imitã ochiul uman prin rãspunsul la spectrul de 
luminã. Are un domeniu de iluminare între 0 si 150.000 lux. Este o fotodiodã 
S1133 care produce o tensiune proporþionalã cu intensitatea luminii.
-placã de achiziþii de date Vernier LabPro
-suporturi pentru senzori
-laptop 

-theremin optic
-diferite surse de luminã
-senzor audio – microfon. Acest senzor imitã prin caracteristici urechea umanã, 
având un domeniu de frecvenþã între 20 Hz si 16 Khz.

2.Materiale necesare: 

2. Radiaþie 

LASER -

Hz500=n



- Dependenþa frecvenþei sunetului emis de tipul radiaþiei emise de sursã

nFC 6.41 =

nFC 2.22 =

Nr. 

det.

Sursa/Tipul de radiaþie 

emisã de sursã

I(lux)

1 Infraroºie - 333.3

2 LASER - 500.0

Nr. 

det.

Sursa/Tipul de radiaþie 

emisã de sursã

I(lux)

1 Infraroºie - 200.0

2 LASER - 500.0  Concluzii:
? Frecvenþa sunetului depinde de sursa de luminã folositã.
? Frecvenþa sunetului in cazul folosirii radiaþiei LASER nu depinde de 

poziþia comutatorului. 

- Dependenþa frecvenþei sunetului de distanþa sursã de luminã - 

fototranzistor - lanternã cu LED

)(Hzsunetn

)(Hzsunetn

nFC 2.22 =

1. Radiaþie IR - 

2. Radiaþie 

LASER 

Hz200=n

Hz500=n
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Nr. 
det. 

Distanþa sursã de 
luminã-

fototranzistor(cm) 
I(lux) )(Hzsunetn  

1 15 194.1 294.1 
2 30 28.55 294.1 
3 45 9.87 294.1 

 

nFC 6.41 =



Dragoº Constantin Popescu - XII A

Premiul III - la Concursul 
National de Referate ºi 
Comunicãri ªtiinþifice 

“ªtefan Procopiu” - ediþia 
2009

nFC 2.22 =

Concluzie: Frecvenþa sunetului emis nu depinde de distanþa sursã de 

luminã - fototranzistor.
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Nr. 
det. 

Distanþa sursã de 
luminã-

fototranzistor(cm) 
I(lux) )(Hzsunetn  

1 15 142.00 196.0 

2 30 23.80 196.0 

3 45 2.24 196.0 

 

Premiul I - la concursul 
judeþean organizat în 

cadrul proiectului 
“Creativitatea - punte între 

ºcolile nemþene” 2009



MECANICÃ ªI SPORT

La baza activitãþii sportive stã ca fenomen fiziologic miºcarea produsã de 
musculatura corpului, comandatã ºi coordonatã de sistemul nervos central. În 
ansamblu, musculatura ºi sistemul nervos formeazã o unitate morfologicã ºi 
funcþionalã. Cei peste 500 de muºchi diferiþi (striaþi, netezi ºi ai inimii) pe care-i 
conþine organismul omenesc, ºi care reprezintã cam 40% din masa corpului sunt 
organele care asigurã cele mai felurite miºcãri.

Muºchii striaþi, cu fibre de lungimi pânã la 12 cm ºi grosimi de 0,01-
0,06mm, care au rolul principal în exerciþiile fizice, sunt fixati prin ligamente pe 
diferitele oase ale corpului omenesc, formând peste 200 de pârghii osoase de 
diferite ordine, dintre care cele mai multe sunt de ordinul trei, pârghii care se pot 
roti în jurul articulaþiilor lor. Un exemplu caracteristic pentru acest gen de 
pârghie îl constituie antebraþul articulat la cot. Dacã þinem seamã de faptul cã 
tensiunea fiecãrei fibre musculare poate varia între 0,1 - 0,3 N, rezultã cã fiecare 

2cm  de secþiune muscularã poate dezvolta o forþã de aproximativ 60 N. 
În cursul unor întreceri sportive numai muºchii membrelor inferioare pot 

realiza tensiuni care sã întreacã de câteva ori greutatea corpului. Dupã unele 
calcule estimative rezultã cã dacã toate fibrele muºchilor ar lucra la un loc, 
muºchii ar fi capabili sã dezvolte o forþã de 25000 N, aproape de neconceput 
dacã ne referim la greutatea corpului omenesc.

Toate miºcãrile executate de om în timpul exerciþiilor fizice se desfãºoarã 
în concordanþã cu legile mecanicii. Aceste legi guverneazã atât deplasarea 
sportivului ( în mers,  alergare, sãriturã, înot etc.) cât ºi miºcarea diferitelor 
obiecte pe care acesta le foloseºte( disc, suliþã, ciocan, etc.). Indiferent de natura 
lor, ele alcãtuiesc corpuri mecanice, care posedã o masã ºi deci o greutate 
proprie.

Orice exerciþiu efectuat la un aparat de gimnasticã, orice probã de 
atletism ºi aproape orice miºcare este legata de manifestarea forþelor. În 
interacþiunea dintre sportiv ºi corpurile  înconjurãtoare (Pãmânt, diverse 
obiecte de aruncare, etc) pot apãrea forþe interioare (de exemplu forþa 
muºchilor) ºi forþe exterioare (cum este greutatea corpului care este forþa 
exercitatã asupra lui de atracþia Pãmântului).

O altã categorie de forþe, care trebuie luate în considerare în sport, o 
constituie forþele de inerþie. Acestea se manifestã numai asupra corpurilor care 
se aflã în miºcare acceleratã.

Un rol important în efectuarea oricãrei deplasãri sau exerciþiu sportiv îl 

au forþele de frecare. Deºi ele sunt forþe ce se opun miºcãrii sau tendinþei de
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miºcare ºi consumã din energia de miºcare a sportivului sau a obiectului 
aflat in deplasare, fãrã aceste forþe activitatea sportivã nu poate exista. Nu existã 
probã sau exerciþiu sportiv în care aceste forþe sã nu intervinã.

Prin cunoaºterea amãnunþitã a modului cum acþioneazã legile mecanicii 
ºi consecinºele multiple care apar, se pot obþine economii cât mai mari de 
energie în efectuarea miºcãrilor sportive, cu o dozare ºi o gradare ºtiinþificã ºi 
judicioasã a efortului. Se obþine astfel o eficacitate sporitã a tuturor exerciþiilor 
ºi miºcãrilor atletice. Pe aceastã cale se pot corecta unele defecte existente, se 
pot crea unele metodici noi de antrenament cât mai perfecþionate ºi se pot gasi 

mijloace noi de realizare a performanþelor care 
sã inspire sportivilor un plus de încredere în 
forþele proprii ºi deci sã obþinã recorduri din ce 
în ce mai valoroase. 

Activitãþile sportive necesitã un mare 
consum energetic, ce trebuie realizat de cele mai 
multe ori într-un timp extrem de scurt.  Uneori 
energia consumatã poate fi de 120-170 jouli în 
timp de 20 s. În cursul oricãrei miºcãri energia 
consumatã de om se transformã în lucru 
mecanic. Astfel, pentru fiecare pas omul 
efectueazã un lucru mecanic de aproximativ 90 
de jouli în cazul mersului la pas, iar în timpul 
unei alergãri rapide lucrul mecanic pentru 
fiecare pas este de trei ori mai mare. În perioada 
antrenamentelor care necesitã eforturi fizice 
deosebite, cum sunt marºul pe schiuri sau înotul 

pe distanþe mari , energia cheltuitã de sportivi atinge valori deosebit de ridicate 
care pot depãºi 25 000 jouli în 24 de ore. Sãritura cu prãjina, precum ºi toate 
probele atletice de aruncare, cum sunt aruncarea suliþei, a greutãþii, a ciocanului 
sau a discului, permit o ilustrare spectacularã a legilor mecanicii. Într-un meci 
de fotbal sau la o sãriturã cu prãjina, muºchii efectueazã un lucru mecanic 
important; în organism au loc o serie de procese, se cheltuieºte o mare energie 
care este redobânditã în urma unei alimentaþii substanþiale.

Sarcina sportivului este de a canaliza marea cantitate de energie de 

care dispune în direcþia realizãrii unor recorduri noi.

prof. - Carmen Florescu
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UMOR

Filosofia e un joc farã reguli dar cu un scop precis. Matematica e un joc cu 
reguli foarte precise dar fãrã nici un scop.

Î: "Cum face un elefant care cade pe un plan drept?" 
R: “Buf”.
Î: "Cum face un elefant care cade pe un plan înclinat? "
R: “Buf*cos á “.

Un fizician, un inginer ºi un 
matematician fac prima lor sãriturã cu 
paraþuta. Instructorul le spune sã sarã, sã 
numere pânã la 3 ºi apoi sã tragã sârma de 
siguranþã. Primul sare fizicianul. Pentru el a 
numãra pânã la 3 este prea inexact aºa cã a 
calculat înalþimea, unghiul si viteza în 
momentul în care ar fi cel mai bine sã dea 
drumul la parasutã. Aterizeazã foarte lin. 
Urmeazã inginerul. Fiind un om practic 
sare þi se gândeþte ca numãratul pânã la 3 
este inexact ºi deci periculos. Asa cã trage 
de sârmã imediat dupã ce a sãrit. A ajuns în 
ce le  d in  u rmã  l in  jos .  Sa re  º i  

matematicianul. ªi cade, ºi cade, ºi cade... Nu se deschide parasuta si pânã la 
urma cade pe o cãpiþã de fân. Ceilalþi doi se duc grãbiþi la el sã vadã dacã totul e 
în regulã. Îl scot din fân ºi îl aud spunând: "Din asta rezultã prin inducþie 
completã cã rezultatul este 3”.

Un fermier avea probleme cu gãinile lui. Dintr-o datã s-au îmbolnãvit 
toate þi nu stia ce au. Dupa ce a încercat toate metodele conventionale, a chemat 
un biolog, un chimist þi un fizician ca sa afle ce au. Biologul se uita un pic la ele, 
le ia niþte probe de þesuturi dar nu reuþeþte sa rezolve problema. Chimistul 
combinã niþte substanþe prelevate din gaini dar nici el nu ajunge la vreun 
rezultat. Încearca þi fizicianul. Se uitã la ele câtva timp fãrã sã le atingã, apoi ia o 
hârtie þi un creion þi scrie câteva pagini. În sfârsit dupa câteva calcule 
complicate exclamã: "Am gãsit o soluþie! Dar se aplicã numai pentru gaini 
sferice aflate în vid." 

Andrei Zaharia ºi Marian Chiriac -  XI  G
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CE TREBUIE SA STIM DESPRE 
VIRUSUL A(H1N1)?

Suntem bombardaþi în fiecare zi cu sute de informaþii legate de acest tip 
de infecþie viralã, încât ni se insinueazã treptat o stare de panicã. Este gripa 
porcinã un real pericol? Duce la deces? Este bine sã ne vaccinãm împotriva 
noului virus? Voi încerca în cele ce urmeazã sã rãspund acestor întrebãri.

Ce este gripa porcinã?
Gripa porcinã este o afecþiune respiratorie acutã a porcilor, cu 

contagiozitate ridicatã, cauzatã de unul din numeroasele virusuri gripale de tip 
A. Morbiditatea tinde sã fie ridicatã, iar mortalitatea scãzutã (1-4%). Virusul se 
transmite în rândul porcilor prin aerosoli, prin contact direct sau indirect ºi de la 
purtãtori asimptomatici. Boli în rândul porcilor pot surveni pe tot parcursul 
anului, cu incidenþã crescutã în perioada de toamnã ºi iarnã în zonele temperate. 
Multe þãri vaccineazã de rutinã populaþiile porcine pentru a preveni boala.

Virusurile gripei porcine aparþin de obicei subtipului H1N1, dar existã ºi 
alte subtipuri circulante la porci (de ex.H1N2, H3N1, H3N2). Porcii se pot 
infecta, de asemenea, cu virusurile gripei aviare ºi cu virusurile gripei sezoniere 
umane. Iniþial se credea cã virusul gripei porcine H3N2 a fost introdus în 
populaþia porcinã de cãtre om.

Uneori porcii se pot infecta cu mai mult de un virus la un moment dat, 
ceea ce permite genelor acestor virusuri sã se combine. Astfel poate rezulta un 
virus care conþine gene de la mai multe surse, numit virus “reasortant”.

Deºi virusurile gripe porcine afecteazã deobicei porcii, pot depãºi uneori 
bariera speciei ºi cauzeazã boalã la oameni.

Cum se transmite?  

Gripa porcinã poate fi contactatã de om, în general de persoanele care 

intrã în contact cu aceste animale. De reþinut este faptul cã nu se transmite 

consumând carne de porc, ci de la om la om, prin interacþiune cu o persoanã 

bolnavã. Totodatã, virusul poate fi luat ºi prin atingerea obiectelor folosite 

recent de individul infectat.

Prin intermediul recombinãrilor genetice, virusurile hibride pot duce la 

apariþia unui alt tip de virus gripal, foarte puternic, transmisibil însã ca o banalã 

gripã umanã, dar necunoscut sistemului imunitar uman. Virusul A(H1N1) are 

genetic atât tulpini de virus porcin, cât ºi aviar, dar diferenþa 

ºi cea aviarã este aceea cã virusul A(H1N1), specific gripei porcine, se transmite 

cu rapiditate de la om la om.

între gripa porcinã 
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Este sigur sã mâncãm carne sau produse din carne de porc?
Da. Nu existã evidenþe ale transmiterii gripei porcine la om prin consum 

de carne de porc sau alte produse pe bazã de carne de porc, corect prelucrate 
termic. Virusul gripei porcine este distrus prin preparare la temperatura de 70 
grade C.

Care sunt simptomele?  
Simptomele noii gripe nu sunt foarte diferite faþã de cele ale gripei 

sezoniere. Cu toate acestea, medicii recomandã persoanelor care prezintã: 
febrã (peste 38 de grade), tuse, durere în gât, rinoree, obosealã, dureri de cap sã 
se prezinte de urgenþã la o secþie de boli infecþioase (Institutul de Boli 
Infecþioase “Prof. Dr. Matei Bals”). Unii pacienþi pot resimþi stãri de greaþã, 
vomã ºi diaree, în timp ce alþii pot dezvolta grave probleme respiratorii, cum ar 
fi pneumonia.

De regula, gripa sezonierã afecteazã în special persoanele tinere (copii, 
adolescenþi) ºi pe cele în vârstã. În cazul noii gripe, toate categoriile de vârstã 
pot contacta virusul.  

Tratament medicamentos sau vaccin?

Centrele pentru Controlul Bolilor (CDC) din Atlanta, SUA, recomandã 

pentru tratarea noii gripe douã medicamente antivirale, deoarece s-a 

demonstrat cã virusul A(H1N1) este sensibil la câteva dintre substanþele din 

compoziþia acestor medicamente. Cu toate acestea, medicaþia antiviralã nu se 

administreazã preventiv decât în cazuri atent selectate de cãtre medici (în care a 

fost dovedit contactul cu un caz confirmat de boalã) ºi nu se foloseºte fãrã 

prescrierea medicului infecþionist.  

Campania de vaccinare, demaratã la începutul lunii decembrie 

Comitetul de Coordonare ºi Acþiune al Ministerului Sãnãtãþii a anunþat 

demararea campaniei de vaccinare împotriva virusului A(H1N1) la începutul 

lunii decembrie. De asemenea, Comitetul de coordonare a precizat ca primele 

categorii de populaþie care vor avea prioritate la vaccinare sunt cadrele 

medicale, personalul din cadrul serviciilor esenþiale, copiii din sistemul de 

învãþãmânt ºi gravidele.

Vaccinul împotriva A(H1N1), produs de Institutul Cantacuzino

Comitetul de Coordonare ºi Acþiune al Ministerului Sãnãtãþii a subliniat 

faptul cã va lua mãsuri suplimentare de monitorizare, prevenþie ºi 

cazul îmbolnãvirilor în sistemul de învãþãmânt.

Vaccinarea copiilor între 6 luni ºi 6 ani a început din luna ianuarie 2010.

reacþie în 
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Atenþie! Nu sunteþi feriþi de contactarea virusului A(H1N1) daca v-aþi 

vaccinat împotriva gripei sezoniere! Vaccinul normal antigripal nu a fost 

modificat pentru a preveni infecþia cu noul virus, ci protejeazã doar împotriva 

anumitor tulpini ale virusului care declanºeazã gripa umanã.     

Cum prevenim contactarea virusului A(H1N1)?

În primul rând medicii recomandã respectarea regulilor de igienã personalã 

ºi evitarea pe cât posibil a locurilor aglomerate. Iatã câteva sfaturi:

?Spãlaþi-vã pe mâini cu apã ºi sãpun sau apelaþi la ºerveþele umede cu alcool, 

mai ales dupa ce strãnutaþi sau tuºiþi!

?Evitaþi pe cât posibil locurile aglomerate ºi mijloacele de transport în comun!

?Acoperiþi-vã nasul cu o batistã de unicã folosinþã când tuºiþi sau strãnutaþi!

?Folosiþi mãºtile faciale speciale în locurile publice!

?Evitaþi pe cât posibil cãlãtoriile în zonele afectate! În cazul în care acestea sunt 

inevitabile, respectaþi cu stricteþe regulile de igienã personalã ºi evitaþi contactul 

cu alte persoane!

?Nu puneþi mâinile la ochi, gurã sau nas dacã nu v-aþi spãlat în prealabil!

?Dezinfectaþi regulat obiectele ºi suprafeþele cu care intraþi în contact!

Cum ne întãrim sistemul imunitar?

Organismul trebuie sã aibã un sistem imunitar puternic indiferent de sezon, 

dar mai ales în anotimpul rece. În acest caz puteþi apela cu încredere la 

suplimentele nutritive (vitamina C, echinacea, zinc, seleniu cu vitaminele A, C ºi 

E, complexul de vitamine B, magneziu, calciu), fãrã a uita de alimentaþie. Aceasta 

trebuie sã fie bogatã în beta-caroten (morcovi, cartofi, dovleac).

Ce trebuie sã facã o persoanã care prezintã simptome de gripã nouã

Pasul 1 - Vizita la medic : Bolnavul merge la medicul de familie sau, în caz 

de urgenþã, la spitalul/secþia de boli infecþioase din oraº.  Nu se duce la Unitãþile 

de primiri urgenþe.

Pasul 2 - Analize medicale : Dacã a intrat în contact cu cineva bolnav ºi 

prezintã simptome, i se recolteazã probe pentru analize

Pasul 3 - Internare sau izolare : Dacã simptomele sunt severe, bolnavul 
este internat imediat. Dacã nu are simptome, dar a intrat în contact cu o persoanã 
bolnavã, este trimis acasã unde va sta izolat 7 zile. Dacã, dupã câteva zile, prezintã 
simptome de boalã, persoana se prezintã la secþia de boli infecþioase pentru 
internare. 

Andreea Ilisei - XI C

35

BIOLOGIE



"APA ESTE SINGURA BAUTURÃ 
PENTRU UN OM INÞELEPT“

Apa pentru vieþuitoare
Apa este un component indispensabil vieþii. Un om consumã în medie 3l 

apã/zi, iar corpul sãu are un continut de 60-70 apã. Un pom evaporã aproximativ 
200 l apã/zi.

Fiinþele vii nu pot supraviþui în absenþa apei.
Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea 

acesteia este o problema actualã cu consecinþe mai mult sau mai puþin grave 
asupra populaþiei. Cererea de apã potabilã este în creºtere continuã cât timp 
populaþia globului creºte. Apa menajerã, apa industrialã ºi produsele chimice 
folosite în agriculturã, cum ar fi îngrãºãmintele ºi pesticidele sunt principala 
cauzã a poluãrii apelor. Eroziunea contribuie ºi ea la poluarea apelor.

Pãmântul ºi nãmolul duse de apã de pe dealurile defriºate, pãmânturile 
arate sau de pe terenurile de construcþie pot sã blocheze cursul apelor ºi sã 
omoare vegetaþia acvaticã.

Poluarea apei
Poluarea reprezintã contaminarea mediului înconjurãtor cu materiale 

care interfereazã cu sãnãtatea umanã, calitatea vieþii sau funcþia naturalã a 
ecosistemelor (organismele vii ºi mediul în care trãiesc).

Exemplu: Chiar si cantitati mici de namol pot sa elimine unele specii de 
pesti. 

Principalele materii poluante ºi efectele acestora 
- substanþele organice, de origine naturalã sau artificialã, reprezintã 

pentru apã poluantul principal;
- substanþele anorganice, în suspensie sau dizolvate sunt mai frecvent 

întâlnite în apele uzate industriale;
- materialele în suspensie, organice sau anorganice, se depun pe patul 

emisarului formând bancuri care pot împiedica navigaþia, consumã oxigenul 
din apã dacã materiile sunt de origine organicã, determinã formarea unor gaze 
urât mirositoare;

- substanþele toxice, nu pot fi reþinute de instalaþiile de tratare a apelor ºi o 
parte din ele pot ajunge în organismul uman, provocând îmbolnãviri;

- substanþele radioactive;
- coloranþii, proveniþi îndeosebi de la fabricile de textile, hârtie, tabãcãrii 

etc.
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Protecþia apelor
Autopurificarea apelor.
Se realizeazã prin procese fizice ºi fizico-chimice precum ºi prin procese 

biologice ºi biochimice. Acestea constau în
?sedimentarea materilor mai grele, sedimentare, care este influenþata de 

temperatura, viteza de scurgere a apei etc.;
?prin acþiunea radiaþiilor solare (ultraviolete) cu efecte antibacteriene;
?prin reacþii chimice de oxidare, reducere, neutralizare care au loc între 

substanþele chimice din apã ºi cele din apa poluatã;
?prin reacþii chimice chiar numai între substanþele chimice din apa poluatã.

Delia Coºofreþ Nechita ºi Sergiu Cîrlig - IX B

O FOSILÃ VIE - ORNITORINCUL

Monotremele sunt fiinþe stranii în care se împletesc caractere de 
mamifere (corp acoperit cu blanã ºi þepi, pui nãscuþi din ouã, dar hrãniþi cu 
lapte), de reptilã (centura scapularã dispusã ca la reptile, variaþii termice ale 
corpului, orificiile intestinal, urinar ºi sexual deschise împreunã în cloacã) ºi 
chiar ºi de pãsãri (un cioc cheratinos ca de raþã).

Ornitorincul, animal acvatic, asemãnãtor oarecum cu vidra sau castorul, 
trãieºte pe marginea râurilor din Australia de Est, sãpându-ºi adãposturi pe 
malul apei cu ajutorul ghearelor ascuþite, o galerie de circa 6 m, cu multe coturi, 
care se deschide într-o camerã spaþioasã, umplutã cu plante uscate. Galeria este 
înclinatã astfel încât vizuina sã nu fie inundatã. Din prudenþã, animalul mai sapã 
o ieºire de rezervã. Aici îºi duc viaþa perechile de ornitorinci. Aceste animale au 
corp turtit, de 45-50 cm lungime, membre scurte, înzestrate cu câte 5 degete, 
acoperite cu o pieliþã ca de raþã, iar cele posterioare au un pinten ascuþit ºi mobil. 
Coada este turtitã ºi latã. Blana ornitorincului este formatã din peri deºi ºi aspri, 
dar tegumentul cozii poartã urme de solzi. Capul este partea anatomicã cea mai 
stranie, datoritã ciocului cu care se terminã. Acesta ia naºtere prin 
cheratinizarea mandibulei. Este prevãzut cu douã nãri plasate aproape de vârf si 
cu plãci masticatoare cornoase care ajutã la sfãrmarea hranei (viermi, insecte, 
moluºte etc.)

În sãlaºul ascuns, femela depune 2-3 ouã de circa 2 cm lungime având o 
coajã elasticã. Dupa 15-20 de zile, sub influenþa cãldurii corpului matern ies 
puii, care au un cioc mic înconjurat de o membranã circularã ºi pe care îl 
folosesc ca un fel de ventuzã cu care capteazã laptele ce se scurge pe pereþii 
abdominali ai mamei. 

Luciana Covãsan - X B
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CONSERVAREA BIODIVERSITÃÞII

“Prin crearea unui mediu prietenos faþã de copii, sperãm ca viitorii 
custozi ai planetei noastre sã construiascã calea spre dezvoltarea durabilã”. 
(Margot Wallström - Comisarul european pentru mediu)

Mediul ne priveºte pe toþi, deoarece se leagã de fiecare aspect al lumii pe 
care o împãrþim ºi de care depindem pentru supravieþuire. 

În ultimele decade a devenit evident cã mediul nostru global este 
ameninþat serios, ca rezultat al activitãþilor umane: 

?Natura ºi diversitatea sunt ameninþate iar viaþa sãlbaticã este în declin. 
?În Europa, o jumãtate dintre mamiferele indigene ºi o treime dintre 

speciile de reptile, pãsãri ºi peºti sunt în pericol.
?Agricultura, industria ºi turismul 

distrug viaþa sãlbaticã ºi habitatele 
naturale. 

?Multe zone umede ºi ecosisteme 
lotice s-au pierdut, ca ºi 75% din dune în 
Franþa, Italia ºi Spania. 

?Stepele ºi mlaºtinile Europei s-au 
redus cu pânã la 90% în ultimul secol.

În urmãtorul secol, populaþia 
lumii va creºte cu 50%, de la 6,1 miliarde 
la 9,3 miliarde. Populaþia celor mai 

sãrace 49 de naþiuni ale lumii se va tripla. 
Impactul asupra lumii ºi a resurselor naturale va fi devastator, dacã 

umanitatea nu gãseºte cheia spre o dezvoltare durabilã. 
Definiþii ale conservarii biodiversitatii

?Conservarea diversitãþii biologice urmãreºte protejarea ºi administrarea 
lumii naturale. 
?Biodiversitatea este abundenþa de entitãþi vii pe Pãmânt,…, genele pe 

care acestea le conþin, complexitatea ecosistemelor pe care le formeazã (WWF, 
1989).
?Existã 3 niveluri ale biodiversitãþii:
-specificã/biologicã
-geneticã
-ecosistemicã.
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Cauzele extincþiilor
• Naturale (modificarea climei, modificarea habitatului, 

prãdare/competiþie, boli) 
?   Antropice (distrugerea, fragmentarea ºi degradarea habitatelor, 

poluare, schimbarea globalã a climei, supraexploatare/vânare excesivã, atacul 
prãdãtorilor/competitori introduºi de om) 

•   Sinergice (ploaie acidã, defriºare, braconaj). Rata actualã de extincþie 
(a 6-a în masã, de 100-1000 ori mai mare decât în trecut) are cauze exclusiv 
antropogene.

Tipuri de extincþii
• Specie extinctã global (nu se mai întâlneºte pe glob)
• Specie extinctã local (nu se mai întâlneºte în vechiul areal) 
• Specie extinctã în sãlbãticie (se întâlneºte doar în captivitate)
• Specie extinctã ecologic (ºi-a pierdut rolul în comunitate).
Categorii de conservare 
• Extincte (+)
• Dispãrute în sãlbãticie
• În pericol iminent
• În pericol
• Vulnerabile
• Dependente de conservare
• Aproape ameninþate
• Insuficient cunoscute
• Cu date incomplete
• Neevaluate.
Mãsuri de conservare
?Salvarea speciilor ameninþate cu dispariþia
?Administrarea ariilor protejate actuale
?Stabilirea de noi arii protejate.
Multe parcuri naþionale au fost create pentru protecþia megafaunei 

charismatice (lei, tigri, urºi) – simboluri naþionale, elemente de interes turistic.
Protecþia eficientã a speciilor rare/ameninþate depinde de înþelegerea 

relaþiilor acestora cu mediul, de cunoaºterea istoriei naturale (ecologia speciei) 
a speciilor. Aceasta se realizeazã prin monitorizarea speciilor (inventariere, 
investigare, studii demografice).

Protecþia prin conservarea populaþiilor
Un plan de conservare necesitã: 
?Existenþa unui numãr mare de indivizi ai speciei în declin (populaþiile 

mici sunt ameninþate în mod deosebit din cauze: genetice, demografice,
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ambientale)
?Posibilitatea instituirii 

de arii protejate. 
  Mãrimea minimã a 

populaþiei (10.000 indivizi pentru  
nevertebrate, 500-5000 pentru 
vertebrate)

Arealul minim al populaþiei 
(10.000-100.000 ha pentru 
mamifere mici, 989-2420 pentru 
urºi grizzly).

Programe pentru constituirea de populaþii noi
?de reintroducere (într-un areal pe care specia nu îl mai ocupã). Au 

mare valoare educaþionalã
?de creºtere a efectivului populaþiei (indivizi colectaþi în alt areal sau 

obþinuþi în captivitate introduºi într-o populaþie, pentru creºterea fondului de 
gene)

?de introducere (mutarea plantelor ºi animalelor în afara arealului 
istoric). 

- Se recomandã tehnici de eliberare blândã ºi nu abruptã.
- Sunt prevãzute proceduri de implozie
Managementul ariilor protejate
- existenþa unui cadru legislativ specific (internaþional ºi naþional)
- instituþii naþionale pentru planificarea ºi conducerea ariilor protejate
- planuri de management pentru fiecare arie protejatã în parte
- “zonarea” ariilor protejate cu îmbinarea activitãþilor permise (ex., 

agriculturã, turism)
- pregãtirea superioarã a personalului angajat
- cooperare strânsã între agenþiile pentru ariile protejate ºi comunitãþile 

locale 
- colaborare între guvernele naþionale ºi organizaþiile internaþionale 
- integrarea ariilor protejate naþionale în reþele internaþionale (ex., reþeaua 

ecologicã europeanã “Natura 2000”)
- informarea ºi educarea publicului pentru stiluri de viaþã durabile, în 

armonie cu mediul înconjurãtor ºi natura vie.

prof. - Alina Sauciuc.
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INFECÞIA CU HIV/SIDA

Cu toþii am auzit despre acest virus, însã te-ai gandit vreodatã dacã ºtii 
îndeajuns? Cunoºti cum funcþioneazã corpul tãu în acele momente? Care sunt 
etapele evoluãrii virusului ºi cauzele? Din aceste rânduri poþi afla ce este de 
reþinut legat de virusul HIV.

Sistemul imunitar este reprezentat de globulele albe din sânge ºi 
anticorpi. Acestea au rolul de a proteja corpul nostru de boli.O anumitã 
categorie de globule albe sunt limfocitele care sunt de 2 feluri : limfocitele T si 

limfocitele B, acestea acþionând diferit.
Iatã cum acþioneaza sistemul 

imunitar
Limfocitele T, respective T4(CD4) 

acþioneazã ca un comandant al întregului 
sistem imunitar. Sã presupunem cã un 
microorganism invadeazã corpul uman. 
Acesta este recunoscut de limfocitele 
T4(CD4) care alerteazã celelalte limfocite T ºi 
B pentru a porni la luptã împotriva 
invadatorului. Limfocitele T atacã direct, iar 
limfocitele B produc anticorpii care 
inactiveazã microorganismul strãin. Însã 
virusul HIV în loc sã fie distrus de limfocite, 
reuseºte sã le distrugã el însuºi pe acestea.

HIV ºi etapele acestuia (HIV - virusul 
imunodeficienþei umane;  SIDA – sindromul imunodeficienþei dobândite) :

Stadiul A- Infecþia HIV acutã ºi asimptomaticã
 Faza acutã - durezã aproximativ 9-12 sãptãmani, simptomele sunt 

pseudo-gripale: dureri de oase ºi musculare, febrã nu neapãrat ridicatã, dureri 
de cap, mãrirea volumului ganglionilor limfatici.

   Faza asimptomaticã - poate dura câþiva ani, timp în care infecþia este 
posibil sã treacã neobservatã, persoana infectatã neavând probleme de sãnãtate 
deosebite.
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Stadiul B- Infecþia HIV simptomaticã - 
Scade eficacitatea sistemului imunitar, ducând la 
apariþia a diverse infecþii ºi forme de cancer, 
precum: cancer de col uterin, candidoze, herpes-
zoster recidivant.

Stdiul C- Faza tardivã a infecþiei HIV,
ajungând la SIDA - Corpul fiind deja 

slãbit, permite mai usor apariþia unor invectii: 
TBC, herpes, pneumonii, forme de cancer, acestea 
ducând la prãbuºirea persoanei bolnave.

Cãi de transmitere a virusului HIV ºi 
modalitati de al preveni :

1) Calea sexuala - Virusul HIV se transmite prin contact sexual fãrã 
prezervativ, prin penetrare analã, vaginalã, oralã.

Prevenire:
a) Abstinenþã - abþinerea de la contactul sexual atât timp cât nu exista 

posibilitatea folosirii unui prezervativ.
b) Relaþia monogamã - relaþia sexualã cu 

un singur partener care nu este infectat cu 
HIV.

c) Utilizarea prezervativului - este 
singura metodã care te protejeazã atât împotriva 
infecþiilor cu transmitere sexual, cât ºi împotriva 
sarcinilor  nedorite.

2) Calea sanguinã - Prin utilizarea în 
comun a obiectelor tãiose sau care înþeapã, prin 
contact direct cu fluidele infectate.

Prevenire: 
a) Reducerea riscului asociat cu consumul de droguri.
b) Preveirea accidentelor profesonale.

3) Calea materno-fetalã(de la mamã la fãt) - Infecþia se poate 
transmite în timpul sarcinii, în timpul naºterii ºi în timpul alãptãrii.

Prevenire:
a) Sã opteze pentru întreruperea sarcinii.
b) În caz cã nu vrea sã întrerupã sarcina, trebuie sã nascã prin 

cezarianã.
c) Sã utilizeze substituienþi de lapte, fãrã a alãpta.

Gabriela Pruteanu - coordonator de voluntari ARAS P. Neamþ
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INFECÞII STAFILOCOCICE LA OM

 Studiul microorganismelor cum este stafilococul nu se face numai din 
punct de vedere morfologic general, ci mai mult privind unele particularitãþi ale 
sale de a produce infecþii ºi sensibilitatea sa la antibiotice.

Apariþia ºi evoluþia infecþiilor produse de stafilococ, ca orice proces 
infecþios, sunt condiþionate, pe lângã caracterul de agresivitate al agentului 
microbian, ºi de proprietãþile de apãrare sau de gradul de receptivitate al 
organismului atacat.

Este un fapt bine dovedit cã omul prezintã sensibilitate mai mare fatã de 
stafilococ decât animalele.

Infecþia este favorizatã de:
 - astuparea porilor prin murdãrie favorizând supraînmulþirea 

stafilococilor în foliculi ºi perifolicular, determinând infecþii localizate ºi 
superficiale, cel mai adesea cu stafilococi albi;

  - existenta condiþiilor de continuitate în tegumente, plãgi traumatice, 
arsuri;

  - alterarea capacitãþii de apãrare prin infecþii anterioare ca virozele 
respiratorii care provoacã apariþia stafilocociilor pulmonari ºi 
bronhopulmonari;

    - terapiile nejustificate cu antibiotice cu spectru larg;
    - stãrile fiziologice prin alcoolism, tulburãri metabolice, diabet.
Stafilococul poate infecta omul pe cele mai variate cãi: 
 - calea cutanatã ( prin supuraþiile pielii), 
 - calea mucoaselor, 
 - calea aerianã, intestinalã, tractul genito-urinar.
Sursa de contaminare în infecþiile stafilococice este reprezentatã de 

bolnavi, de purtãtori sãnãtoºi, obiecte contaminate cu puroi ºi de animale 
infectate.

Bolile de etiologie stafilococicã se împart în:
A. Infecþii stafilococice
B. Toxiinfecþii
C. Sensibilizãri de tip întârziat,
A. Infecþiile stafilococice dupã evoluþia lor sunt:
1. Neseptice dintre care:
a) infecþii stafilococice ale mucoaselor 
b) infecþii stafilococice cutanate
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2. Generalizate sau septicemice cu sau fãrã localizãri metastazice.
      1.a. Infecþiile stafilococice ale mucoaselor sunt:
?infecþiile cãilor respiratorii superioare: angina, amigdalita, traheo-

faringita ºi rinofaringita, pneumonii, pleurezii. 
?conjunctivite,
?infecþii urinare ascendente ca: uretrite, cistite, pielonefrite ºi 

flegmonul perinefric;
?infecþii genitale: anexite, vaginite, pelviperitonite ºi infecþii 

puerperale.
 1.b. Infecþii stafilococice cutanate
Cea mai caracteristicã infecþie stafilococicã cutanatã este infecþia 

localizatã, foliculita profundã, abcesul sau furunculul. Debutul acestei infecþii 
este dat de înmulþirea stafilococilor patogeni ºi producerea infecþiei la nivelul 
unui folicul pilos sau glande sebacee. Are loc elaborarea de stafilotoxinã 
dermonecroticã, care determinã necroza tisularã localã. Leucocitina omoarã 
microfagiile mobilizate de organism pentru apãrare, se formeazã puroiul ºi 
apare coagulaza care produce coagularea fibrinei în jurul focarului de infecþie. 
Astfel germenul este pus la adãpost faþã de substanþele antibacteriene ale 
sângelui, de umori, cât ºi de antibiotice.

Delimitarea infecþiei este asiguratã ºi de acumularea în continuare a 
celulelor inflamatorii. 

Alte foliculite superficiale sau profunde pot aminti sicozisul, acneea 
juveniIã, orgeletul, furunculul antracoid, etc.

 Tot din grupa infecþiilor cutanate fac parte:
- abcesul mamilar dermic
- acneea pustuloasã ( infecþia glandelor sebacce)
- flegmonul
- hidrosadenita (infecþia glandelor sudoripare din axilã)
- infecþia plãgilor, arsurilor
- panariþiul ca infecþie a þesutului conjunctiv.
2. Infecþiile generalizate – septicemice
Generalizarea infecþiilor stafilococice poate fi favorizatã de elaborarea 

masivã de anumite enzime ca hialuronidaza, fibrinolizina, de localizarea 
focarului primar în apropierea unui vas sanguin mare, ca ºi de evacuãri 
traumatizante a conþinutului necrotic al focarului de infecþii - cu deschidere în 
vase - exemplu la extracþia dentarã.

Revãrsãrile aproape continue cu prezenþa constantã a stafilococilor în 
sânge se numesc septicemii.

Mobilizãrile mici, intermitente sunt denumite bacteriemii.
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Infecþiile cu stafilococ localizate la buze, nas, pot determina 
„stafilococia malignã a feþei” care se însoþeºte de tromboflebita venei faciale 
ºi septicemie supraacutã.

B. Toxiinfecþiile sunt provocate de unele tulpini de stafilococ, care 
elaboreazã enterotoxine ºi sunt de douã feluri:

- toxiinfecþii alimentare
- enterocolita stafilococicã.
Toxiinfecþiile alimentare sunt date de stafilococii care se înmulþesc la 

temperatura optimã, mai ales în produsele lactate, smântânã, creme, îngheþate, 
în salate vegetale cu maionezã, preparate din carne, în sosuri, unde este 
eliberatã enterotoxina. Boala are o incubaþie scurtã de 1-6 ore ºi debuteazã cu 
salivaþie, greaþã, vãrsãturi, crampe abdominale ºi scaune diareice. Dupã 12-48 
de ore fenomenele de boalã dispar ºi survine vindecarea. 

Enterocolita stafilococicã este o entitate patologicã distinctã care apare 
la bolnavii trataþi cu substanþe antibiotice pe cale oralã sau parenteralã mai ales 
la cei vârstnici. 

C. Sensibilizãri de tip întârziat
Stafilocociile cutanate recidivante cu manifestare predominant 

inflamatorie sunt considerate infecþii minore, dar produc fenomene inflamatorii 
complicate cu evoluþie cronicã, datoritã hipersensibi1itãþii de tip întârziat. Ca 
exemplu menþionãm: dermoepidermita microbianã, dermatita urticarianã, 
eczema microbianã care sunt de naturã stafilococicã.

Astãzi este foarte important ca alegerea antibioticelor potrivite sã se facã 
dupã determinarea sensibilitãþii tulpinii respective faþã de antibiotice.

prof. - Alina Sauciuc.
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"PRIVEªTE-MÃ DREPT ÎN OCHI! "

Vânãtor de noapte 
Pisica are un vãz perfect. Dar, în timpul nopþii, când pleacã la vânãtoare, 

vederea ei devine excepþionalã. Ochii pisicii au o alcãtuire aparte care îi permite 
acesteia sã vadã în întuneric tot ce se petrece în jurul ei. Pisicile, au un strat de 
celule pe spatele ochilor, numit "tapetum lucidum" sau "tapet strãlucitor". Pe 
mãsurã ce lumina pãtrunde în ochi acest strat acþioneaza ca o oglindã, reflectând 
lumina înapoi, cãtre celulele retinei, astfel încât pisica poate folosi mai bine 
lumina disponibilã decât oamenii. Acest strat de celule creeazã efectul de ochi 
strãlucitori noaptea la pisici. Ochii lor nu sunt strãlucitori, ci pur ºi simplu 
reflectã lumina farurilor si a altor surse de luminã.

Micul tarsier face ochii mari
În insulele Pacificului de Sud trãieºte tarsierul, un animãluþ cu corpul cât 

un creion. Acesta sare dintr-un copac în altul, cãutandu-ºi hrana, bazatã pe 
insecte, pe care le mãnancã cu mare plãcere. Pentru a le vedea, tarsierul îºi 
mãreºte ochii la dimensiuni foarte mari în comparaþie cu dimensiunea corpului 
sãu. Retina, alcatuitã numai din celule cu bastonaºe, le permite tarsierilor sã 
perceapã cele mai mici diferenþe de luminozitate. Întrucât nu îºi poate miºca 
ochii, el îºi roteºte capul la 180 de grade, pentru a putea vedea.Ca omul sã poatã 
vedea ceea ce acest animãluþ vede cu ochii lui, ar trebui sã aiba ochii de 
douãsprezece ori mai mari decât cei pe care îi are. 

Ochi pe tot corpul
Existã un pãianjen fioros care are nu mai puþin de opt ochi, rãspandiþi pe 

tot corpul. Cei 8 ochi sunt grupaþi laolaltã, având o pereche în mijloc ºi 3 pe 
fiecare parte a feþei .Cu cei ºase ochi laterali, paianjenul prinde orice miºcare din 
jurul lui. Ceilalti doi din mijloc, care sunt ºi cei mai mari, îi foloseºte pentru a 
studia cu atenþie prada.

Privirea care te ingheaþã
Când te întâlneºti cu inamicul  si nu ai cu ce sã te aperi, nu þi se face fricã ? 

De aceea unele animale, cum ar fi o broscuþã din America de Sud, sau unii 
fluturi, poartã pe piele sau pe aripi desene care imitã perfect doi ochi. Duºmanul, 
faþã in faþã cu aceastã „privire” fixã ºi înfricoºãtoare, prinde vitezã.

Ochii antenã
Existã o muscã ce trãieºte în Noua Guinee. Ochii acestei vieþuitoare sunt 

fixaþi pe douã antene destul de lungi. Cu astfel de ochi, musca poate vedea din 
timp adversarul ºi distanþa la care acesta se aflã.

                                                               
Luciana Covãsan  - X B
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Proba scrisa la Anatomie si fiziologie umana, 
genetica ecologie umana.

SUBIECTUL I__________                     ______________ _(30 puncte)___
          A                                                                                        4 puncte
Scrieti, pe foaia de examen, noþiunile cu care trebuie sã completaþi spaþiile 
libere din afirmaþia urmãtoare, astfel încât aceasta sã fie corectã.
Sistemul nervos vegetativ are douã componente funcþionale: ................ºi 
................... .
          B                                                                                        6 puncte
Numiþi cele douã etape ale sintezei proteinelor; precizaþi  douã roluri ale 
proteinelor. 
          C                                                                                      10 puncte
Scrieþi pe foaia de examen, litera corespunzãtoare rãspunsului corect. Este 
numai o singurã variantã de rãspuns.

1. ARN-ul mesager:
a) poate avea lungimi variabile;
b) cuprinde porþiuni bicatenare;
c)este materialul genetic al plasmidelor
d) este materialul genetic al virusurilor.

2. Artera aorta îºi are originea în:
a) atriul drept;
b) atriul stâng;
c) ventriculul drept;
d) ventriculul stâng.

3. Planul frontal:
a)este paralel cu fruntea;

b)este planul simetriei bilaterale;
c)strãbate corpul dinainte înapoi;
d)împarte corpul în doua jumãtãþi 
simetrice.

4. Poluantii chimici sunt:
a)microorganismele patogene;
b)pesticidele;
c)radiaþiile ultraviolete;
d)ultrasunetele.

5. Apartin neurocraniului oasele:
a)lacrimale            b)nazale
c)temporale           d)zigomatice

VARIANTE PROPUSE
- pentru examenul de bacalaureat 2010 -
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        D                                                                                     10 puncte
Cititi cu atentie,afirmatiile urmãtoare . Daca apreciati cã afirmatia este 
adevaratã, scrieti,pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzatoare 
afirmatiei, litera A. Dacã apreciati ca afirmatia este falsã, scrieti pe foaia de 
examen, în dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera F si modificati 
parþial afirmatia pentru ca aceasta sã devina adevaratã.
1.Nucleosomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina.
2.Nanismul hipofizar se caracterizeaza prin deficienþa mintalã severa.
3.Replicatia ARN-ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ.

SUBIECTUL II________________                   ______ _(30 puncte)___
       
         A                                                                                    18 puncte
Inima este un organ al sistemului cardiovascular.

a)Numiti doua tipuri de vase sangvine.
b)Precizati doua faze ale ciclului cardiac si câte o caracteristicã pentru fiecare.
c)Alcãtuiti un text  coerent format din  doua propozitii/o fraza , în care sã 

folositi  corect si in corelatie urmatoarele notiuni:leucemie,sange,anemi.
d) In conditii normale de repaus , debitul cardiac are valori de 5-5,5l/minut.

-definiþi debitul cardiac
-calculati debitul cardiac la o persoana cu debit sistolic de 80 ml si o 

frecventa cardiaca de 120 bãtãi  pe minut( scrieti si formula de calcul)
-precizati o situatie in care valoarea debitului cardiac scade si alta,în care 

aceastã valoare creste.

          B                                                                                   12 puncte
La o adolescenta examinatã spirometric  se determinã o capacitate vitalã de 
3000 ml de aer. Cunoscând volumul curent de 500 ml si volumul rezidual de 
1500 ml,calculati:

a)valoarea  V.E.R., tinand cont cã, in timpul examinarii, adolescenta 
introduce in plãmâni prin inspiratie fortata ce urmeaza unei inspiratii 
obisnuite,1300 ml de aer;

b)debitul respirator al adolescentei,tinând cont ca frecvenþa respiratorie a 
acesteia este de aproximativ 13 respiratii/minut.

c)capacitatea  pulmonara a adolescentei.
d)Completati problema de la pct. B cu o alta cerinta pe care o formulati voi.

Rezolvati cerinta pe care ati propus-o.
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SUBIECTUL III___ _______________                   ___ _(30 puncte)___
         1                                                                                    12 puncte
Digestia realizeaza impreuna cu respiratia,circulatia si excretia , functiile de 
nutritie.

a)Enumerati segmentele tubului digestiv in care are loc digestia alimentelor.
b)Precizati sucul digestiv lipsit de enzime si prezentarea adoua roluri ale 

acestuia in digestie.
c)Caracterizati o boalã a sistemului digestiv precizand: denumirea bolii,o 

cauzã,o manifestare,un mod de prevenire sau de combatere.
d)Construiti douã enunturi (afirmative) dintre care un enunt adevãrat si un 

enunþ fals. Folositi in acest scop  informatii referitoare la urmãtoarele 
continuturi:
-Relatia glucide -carii dentare;
-Litiaza biliara-colicã biliara;
             Se va construi câte un enunt din fiecare continut.

         2.                                                                                    16 puncte                                                                               
Tiroida apartine sistemului endocrin.

a)Precizati localizarea tiroidei.
b)Prezentaþi doua manifestãri ale hipotiroidismului la adult.
c)Alcãtuiti un minieseu intitulat „Disfuncþii tiroidiene”. In acest scop, 

enumerati opt notiuni specifice acestei teme.
Construiti , cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, 
folosind corect si în corelaþie notiunile enumerate.

PROBA SCRISA LA BIOLOGIE 
VEGETALA SI ANIMALA

SUBIECTUL I (30 puncte)
A 4 puncte

Scrieþi, pe foaia de examen, noþiunile cu care trebuie sã completaþi spaþiile libere din 
afirmaþia urmãtoare, astfel încât aceasta sã fie corectã.
La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. 

B 6  puncte
Dati doua exemle de reprezentanti ai lumii vii care apartin la regnuri diferite; scrieti 

in dreptul fiecarui reprezentant, denumirea regnului caruia ii apartine.
C 10 puncte

Scrieþi, pe foaia de examen, litera corespunzãtoare rãspunsului corect. Este corectã o 
singurã variantã de rãspuns.

prof. - Taina Grigoriu
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SUBIECTUL I (30 puncte)
A 4 puncte

Scrieþi, pe foaia de examen, noþiunile cu care trebuie sã completaþi spaþiile libere din 
afirmaþia urmãtoare, astfel încât aceasta sã fie corectã.
La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. 

B 6  puncte
Dati doua exemle de reprezentanti ai lumii vii care apartin la regnuri diferite; scrieti 

in dreptul fiecarui reprezentant, denumirea regnului caruia ii apartine.
C 10 puncte

Scrieþi, pe foaia de examen, litera corespunzãtoare rãspunsului corect. Este corectã o 
singurã variantã de rãspuns.

1. Gameþii formaþi de un organism conþin 
câte 8 cromozomi. Numãrul de 
cromozomi dintr-un neuron al 
organismului respectiv este:
a) 8
b) 12
c) 16
d) 32

2. Conþine Hcl:
a) bila
b) sucul pancreatic
c) sucul intestinal
d) sucul gastric

3. Spermatozoizii la mamifere se produc 
în:
a) tuburi seminifere
b) conducte genitale

c) vezicule seminale
d) canalul ejaculator

4. Cantitatea de ADN dintr-o celulã:
a) se dubleazã în diviziunea mitoticã
b) se înjumãtãþeºte în timpul interfazei
c) rãmâne constantã de-a lungul ciclului 
celular
d) se reduce la jumãtate printr-o 
diviziune meioticã

5. Trombocitele au rol în:
a) transportul gazelor
b) fagocitarea microbilor
c) coagularea sângelui
d) imunitatea organismului

D 10 puncte
Citiþi, cu atenþie, afirmaþiile urmãtoare. Dacã apreciaþi cã afirmaþia este adevãratã, 

scrieþi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzãtoare afirmaþiei, litera A. Dacã 
apreciaþi cã afirmaþia este falsã, scrieþi pe foaia de examen, în dreptul cifrei 
corespunzãtoare afirmaþiei, litera F ºi modificaþi parþial afirmaþia pentru ca aceasta sã 
devinã adevãratã.
1. Periºorii absorbanþi ai rãdãcinilor au o duratã de viaþã limitatã ºi se reînnoiesc 
permanent.
2. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacã din inimã.
3. Prin excreþie renalã, mamiferele eliminã substanþele nedigerate din intestinul gros.
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SUBIECTUL I 30 puncte

A.             15 puncte
Gregor Mendel a formulat primele legi ale ereditãþii.

a) Definiþi genotipul ºi fenotipul.
b) Enunþaþi cea de-a doua lege mendelianã a ereditãþii.

c) Explicaþi noþiunile: “organism homozigot” ºi “organism heterozigot”

d) intr-o familie, tatãl are grupa de sânge A (II) ºi este heterozigot, iar mama are grupa de 

sânge B (III) ºi este, de asemenea, heterozigotã. 
- Stabiliþi grupele de sânge posibile ale descendenþilor
- Genotipurile posibililor descendenþi.

B.      15 puncte                   
Se cãsãtoreºte o femeie cu daltonism cu un bãrbat hemofilic.

Stabiliþi urmãtoarele:
a) probabilitatea (%) ca acest cuplu sã aibã copii fãrã daltonism;
b) probabilitatea (%) de a avea bãieþi sãnãtoºi;
c) probabilitatea (%) ca în descendenþa femininã sã existe fete sãnãtoase, dar purtãtoare 
ale genei pentru hemofilie.
d) completati problema de la punctul B cu o cerinta pe care voi sa o formulati. Rezolvati 
cerinta pe ca ati propus-o.

Scrieþi pe foaia de examen toate etapele rezolvãrii problemei.

SUBIECTUL AL III- LEA 30 puncte

1. 13 puncte
Virusurile sunt entitãþi infecþioase.

a) Enumeraþi douã caracteristici ale virusurilor.

b) Clasificaþi virusurile dupã tipul de acid nucleic conþinut ºi numiþi trei viroze la om.

c) exlpicati de ce virusurile sunt la limita dintre materia vie si nevie.

d) construiti doua enunturi dintre care un enunt adevarat si unul fals. Folositi in acest 

scop urmatoarele continuturi : regnurile lumii vii;  multiplicarea la virus. 

Se construieste cate un enunt pentru fiecare continut.

2. 17 puncte
Diviziunea meioticã este o etapã a ciclului celular.

a) Numiþi cele douã etape ale meiozei.

b) Precizaþi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei.

c) Alcãtuiþi un minieseu intitulat Diviziunea meiotica. 

În acest scop folositi opt noþiuni specifice acestei teme. Construiþi cu ajutorul 

acestora, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect ºi în creaþie noþiunile 

enumerate.

prof. Alina Sauciuc .
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TOÞI PENTRU NATURA ªI 
NATURA PENTRU TOÞI

“Toþi pentru naturã ºi natura pentru 
toþi” este sloganul proiectului pe care l-am 
promovat noi, clasa  a IX-a B, sponzorizaþi 
de magazinul GEORGIA.

Am decis sã ne ocupãm acest proiect 
deoarece am simþit  nevoia de a ne limpezi 
mintea în urma orelor de curs ºi de a inspira 
aer proaspãt în fiecare recreaþie ºi nu numai. 
Am cãutat sponsori ºi chiar dacã nu am 
gasit din prima nu ne-am dat batuþi. Chiar în 

ultima clipa am întalnit bunãvoinþa celor de la magazinul GEORGIA. Cu 
ajutorul acestui sponsor am reuºit ca pe data de 22 mai 2009 sã plantãm copãcei 
ºi floricele în curtea Colegiului Naþional de Informaticã. De asemenea, 
magazinul GEORGIA ne-a furnizat gratis tricouri inscripþionate cu sloganul 
nostru, pentru a  inaugura proiectul. Cu toate cã eram foarte supãraþi deoarece 
tricourile au ajuns mai tarziu, am fost 
înveseliþi de  faptul cã televiziunea a venit 
odatã cu ele. Împreunã am sãdit toate aceste 
plante cu  multã veselie ºi silinþã. 

Pânã la urmã grãdinãritul nu e o treaba 
chiar aºa de grea, mai ales cã în jurul nostru 
domnea voia bunã. Chiar dacã mai întâi a 
trebuit sã ne chinuim sã smulgem iarba ºi sã 
mumcim din greu pãmântul, dupã multe zile 
de curãþat terenul am fost informaþi de doamna directoare cã acel gãrduleþ de 
flori pe care îl “zideam” avea sã apere o frumoasã fântânã artezianã. 
Deocamdatã acesta e doar începutul. În viitor cu ajutorul sponsorizãrii pe lângã 
fântâna artezianã ºi grãdiniþa de flori, locul va fi înfrumuseþat ºi de câteva bãnci 
colorate în jurul cãrora vor fi alei.

Doamna profesoara Sauciuc Alina Nicoleta si câþiva elevi au fost 
intervievaþi pentru a arãta nemþenilor ºi þãrii întregi de ce sunt în stare liceeni 
Colegiului Naþional de Informaticã. Pe lângã faptul cã sunt pricepuþi la 
matematicã ºi informaticã simt nevoia sã rãsplãteascã natura pentru ceea ce le 
oferã.

 Elena-Petronela  -  Ciupercã X B
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Colegiul Naþional de Informaticã
ECO ªCOALA

Oamenii din toate colþurile lumii au înþeles necesitatea adoptãrii unui 
comportament responsabil faþã de naturã. Ocrotirea mediului nu este doar o problemã 
individualã, ci una colectivã ºi necesitã sprijin reciproc.

De aici ºi expresia "Gândeºte global - Acþioneazã local!" pentru care Colegiul 
Naþional de Informaticã îºi asumã o responsabilitate activã în implicarea elevilor în 
promovarea activitãþilor de colectare selectivã a deºeurilor din ambalaje". 

Suntem convinºi cã realizând 
împreunã acest proiect vom reuºi 
responsabilizarea elevilor ºi, implicit, 
a pãrinþilor ºi a întregii comunitãþi 
locale, în vedera protejãrii mediului 
înconjurãtor.

Competenþele create de acest 
proiect vizeazã ºtiinþa, dorinþa ºi atitudinea manifestã de a proteja viaþa!

Tema de anul acesta al proiectului ECO-ºcoala este “Colectarea selectivã a 
deºeurilor” pentru determinarea nivelului ºi a calitãþii informaþiilor ºi a disponibilitãþii 
elevilor de a cunoaºte problemele legate de poluare ºi protecþia mediului.

Alte activitãþi din seria proiectului sunt: “Super-ECO-Clasa”(ianuarie 2010) 
având ca dupã finalizare  sã se premieze câºtigãtorul, “Poluarea mediului. Agenþi 
poluanþi. Eforturi ale societãþii privind protecþia ºi conservarea naturii.” (15 Martie - 15 
Aprilie 2010), “Deºeurile au valoare” (Aprilie 2010), “Ziua Pãmîntului” (22 Aprilie),  
“Comoara verde de lângã noi” (Martie – Aprilie 2010),  “ªcoala ºi clasa mea – un mediu 
de viaþã sãnãtos?” (Mai 2010), “Ziua Mondialã a Mediului” (6 Iunie 2010), “Ziua 
Mondialã a Curãþeniei (21 Septembrie 2010) plus proclamarea anului 2010 – anul ECO-
CNI, reactualizarea permanentã a paginii ECO din cadrul site-ului colegiului, concursuri 
de mini postere, concursuri ºcolare pe teme de protecþie ºi conservare a mediului ce au loc 
pe parcursul întregului an.

ECO-Codul reprezintã o declaraþie sau o serie de declaraþii ferme ºi concrete 
privind conduita membrilor comunitãþii ºcolare faþã de mediul înconjurãtor, acestea 
urmând a fi respectate de cãtre întrega ºcoala. Acesta va demonstra dedicarea ºcolii 
pentru acþiunile ce sprijinã protecþia mediului. Fiecare dintre declaraþii va descrie o 
acþiune pe care fiecare dintre elevi sau cadre didactice o va duce la îndeplinire.

Elevii vor fi implicaþi în crearea acestui cod. ECO-Codul se va stabili în clasã în 
timpul orei de educaþie civicã / dirigenþie oferind un loc bun pentru a discuta valorile 
subliniate de un ECO-Cod ºi va oferi o oportunitate de a extinde discuþia spre conduite ºi 
valori personale.

ECO-Codul va afiºat într-un loc la vedere în fiecare clasã ºi va fi adus la zi de 
fiecare datã când sunt realizate noi declaraþii. ECO-Codul va fi prezentat în revista ºcolii 
INFO-PULS, în revista presei locale ºi a publicului, în general.

Anca Neagu - X C
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 “NOUÃ NE PASÃ! IMPLICÃ-TE ªI TU!”  
Colegiul Naþional de Informaticã

Colegiul nostru s-a implicat anul acesta în douã mari proiecte ecologice, 

marcând debutul nostru în domeniu.  Colegiul Naþional de Informaticã este 

începând din anul acesta ECO – ªcoala, cealaltã activitate ecologicã fiind 

Proiectul Naþional de Parteneriat Educaþional cu ªcoala Nr. 5 din Arad, “Nouã 

ne pasã! Implicã-te ºi tu!”. 

Prima întrunire a avut loc Vineri, 8 Ianuarie în Laboratorul de Festivitãþi 

Phare din cadrul liceului, cu profesorii coordonatori ºi reprezentanþii fiecãrei 

clase din liceu. ªedinþa a însemnat punctul de plecare pentru noi în acest 

concept de intra-ajutorare, ce este de fapt ºi semnificaþia primarã a întregului 

proiect. 

Vineri, sub îndrumarea profesorilor coordonatori: Diana Bejan, Taina 

Grigoriu, Mariana Fronea ºi Dorina Mormocea, s-au ales ºefii de an ºi 

preºedintele ECO din rândul elevilor. Astfel, dupã alegerea reprezentaþiilor s-a 

decis cã: Preºedintele ECO este Alexandru Baciu (clasa a XII-a D), ºeful 

gimnaziului -  ªtefan Arãdãvoaicei (pe clasa a VII-a), Larisa Ciocoiu (pe clasa a 

IX-a F), Denisa Arusoaie (pe clasa a X-a D), Oana Pascaru (pe clasa a XI-a A) ºi 

Paul Vârlan (pe clasa a XII-a A).

ªcoala se va implica într-o serie de activitãþi: “Super-ECO-Clasa” (pe 

perioada 11 Ianuarie – 26 Martie), “Importanþa zonelor umede din România” (2 

Februarie), “Apa înseamnã viaþa” (22 Martie), Acþiuni de ecologizare a 

Parcurilor (15 Martie-15 Aprilie), “Mediu sãnãtos – oameni sãnãtoºi” (17 

Aprilie), “Pãsãri pe cale de dispariþie” (24 Mai), “Te-ai implicat, ai câºtigat!” (1 

Iunie), finalizat cu “Nouã ne pasã!” (5 Iunie).

S-a primit un feedback uimitor, pe tot parcursul acestei întruniri, elevii 

fiind cooperativi ºi deschiºi la întreaga idee a proiectului. Eu sunt convinsã cã 

va fi ceva interesant deoarece avem absolut toate ºansele posibile pentru acest 

lucru, toþi reprezentanþii proiectului au arãtat seriozitatea cuvenitã acestei 

întruniri ºi cu totii aºteptãm sã vedem cum se va derula totul.

Anca Neagu - X C
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FLORA CANARIANÃ VS 
“OCHIUL DE STEPÃ”

F.L.O.R.A. Dincolo de 
cuvinte, întâlniri, noi prieteni, 
preocupãri comune, proiectul 
multilateral în colaborare cu 
Lituania, Polonia ºi Spania are ca 
þ intã  cunoaºterea mediului  
încunjurãtor, respectiv studiul 
diverselor specii de plante 
specifice anumitor zone sau aflate 
pe cale de dispariþie.

F l o r a  c a n a r i a n ã  e s t e  
consideratã unicã în lume, 

deoarece actualmente existã peste 2000 de specii de plante care nu se mai 
întâlnesc în nici o altã zonã a planetei. Cei care doresc sã descopere aceastã lume 
misterioasã nu trebuie sã omitã Grãdina Botanicã „Viera y Clavijo”(cactuºi ºi 
plante suculente, pãdurea Laurisilva). De asemenea, alte obiective ar fi pãdurile 
de pini a cãror înãlþime ajunge pânã la 60 m ºi care pot trãi sute de ani ºi palmierii 
canarieni. Despre aceºtia se ºtie cã au o creºtere lentã, ajungând la maturitate dupã 
10-15 ani ºi înflorind abia în aceastã perioadã.

Însã, revenind la flora României, observãm existenþa a numeroase 
rezervaþii naturale care protejeazã plantele pe cale de dispariþie. Una dintre aceste 
rezervaþii este pajiºtea secularã „Dealul Vulpii” localizatã în depresiunea Cracãu 
Bistriþa, judeþul Neamþ. Aceasta a mai fost numitã „Ochi de stepã”, având în 
vedere influenþa anumitor factori de mediu. Adãposteºte raritãþi specifice de tip 
xerofit(plante iubitoare de cãldurã), aproximativ 28 de specii caracteristice stepei, 
la o altitudine cuprinsã între 370 ºi 420 m, pe un sol brun de pãdure în degradare. 
Vegetaþia aparþine zonei forestiere, silvostepei ºi ochiurilor de stepã. Una dintre 
plantele unice ale acestei rezervaþii este ruscuta de primãvarã. Deºi poate fi 
consideratã plantã medicinalã, în tratarea afecþiunilor cardiovasculare trebuie 
maximã atenþie la administrare deoarece are efecte negative grave, fiind 
otrãvitoare.

Noi, cei implicaþi în proiectul ecologic multilateral, conºtientizãm 
importanþa protejãrii plantelor ºi dorim ca ºi cei din jurul nostru sã simtã aceasta. 
Aºadar, începem prin a vã informa: flora canarianã vs „ochiul de stepã”.

Georgiana Ploscaru - X B
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SÃPTÃMÂNA EDUCAÞIEI GLOBALE

Încã din cele mai vechi timpuri oamenii au acordat o atentie deosebita 
alimentaþiei ºi modului de alimentaþie. La început din pricina folosirii 
resurselor primare ºi a alimentelor procurate direct din naturã ( prin pescuit, 
vânat ºi agriculturã ) erau ocolite alimentele otrãvitoare cum erau ciupercile sau 
anumite fructe ori ierburi .

O d a t ã  c u  a v a n s u l  
gastronomiei, produsele de 
origine vegetalã ºi animalã au 
s u f e r i t  m o d i f i c ã r i  p r i n  
pregãtirea sau combinarea lor pe 
parcursul anilor trecându-se de 
la fructe si legume proaspete la 
prãjeli ºi alimente conservate.

Apar i þ ia  produse lor  
nesãnãtoase nu se opreºte aici, 
deoarece aºa cum a evoluat 
gastronomia, a evoluat ºi  omul, 
în scurt timp trecându-se  de la  
produse ecologice ºi 100% 

naturale la produse modificate genetic. Din acest moment declinul alimentaþie 
sãnãtoase se accentueaza, transformând puþinele  produse pregãtite acasa în 
grandioasa industrie alimentarã.

Procesul a fost continuat cu apariþia binecunoscutul domeniu "fast food" 
prin care mesele de acasã au fost înlocuite din lipsã de timp cu un hamburger sau 
o shaorma ºi un suc , care de cele mai multe ori este acidulat, adicã, cu produse 
cu un conþinut ridicat de grãsimi ºi glucide.

Analizând urmãrile unei asemenea alimentaþii oamenii au început sã 
realizeze  cã printre daunele provocate de produse se gãsesc o multitudine de 
boli sau chiar forme de dependenþa, iar acum se încearcã reducerea sau chiar 
renunþarea la aceste obiceiuri nesãnãtoase.

Liceul nostru a incercat sã ajute ºi sã informeze copii ºi tinerii adolescenþi 
de la diferite ºcoli prin iniþializarea unor campanii, prezentãri ºi alte acþiuni din 
cadrul Sãptãmânii Educaþiei Globale  2009 desfãºuratã la Colegiul National de 
Informatica Piatra Neamt in perioada 14-22 noiembrie.

Tema: Hranã pentru toþi 
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În aceastã sãptãmânã colegiul  a participat la campanie  în parteneriat cu  
Biblioteca Judeþeanã Kirileanu, ªcoala cu clasele I-VIII nr. 2 ºi ªcoala cu 
clasele I-VIII nr. 3 Piatra Neamþ, prin care a oferit diferite informaþii in legãturã 
cu aceastã problemã .

Proiectul "Hranã pentru toþi" a 
reprezentat deschiderea oficialã a 
Sãptãmânii Educaþiei Globale CNI 
2009. Aceastã activitate s-a desfaºurat 
la Biblioteca judeteana G.T.Kirileanu 
pe data de 16.11.2009. Ea a constat in 
prezentarea unor proiecte power-point 
de cãtre elevii liceului, coordonaþi de 
doamnele profesoare Taina Grigoriu ºi 
Mariana Mândru. 

Proiectele au pus în discuþie 
subiecte cum ar fi: “Alimentaþia 

sãnãtoasã v.s alimentaþia nesãnãtoasã”, “Regimul vegetarian, o alternativã la 
alimentaþia sãnãtoasã” sau “Deficienþe alimentare” ºi a culminat cu o savuroasa 
conversatie cu domnul Dan Iacob, din partea bibliotecii.

În cadrul aceluiaºi proiect, a avut loc expoziþia "Armonii de toamnã" 
desfaºuratã pe holul C.N.I. Piatra Neamþ. Îndrumaþi de profesorii Luca Nicu, 
Taina Grigoriu ºi Mândru Mariana, elevii cu talent artistic ºi-au putut aduce 
contributia prin desene, afiºe ºi poze.

În zilele de 19-20 noiembrie 2009, în laboratoarele liceului au avut loc 
dezbaterile prezentãrilor. La aceastã acivitate au participat aproximativ 400 de 
elevi, coordonaþi de doamnele profesoare ºi domnul director Vasile Diaconu. 
Elevii de la ªcoala cu clasele I-VIII nr. 2 ºi ªcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Piatra 
Neamþ, alãturi de profesorii lor au vizionat proiectele noastre, concluzionând cu 
adresarea unor întrebãri pentru clarificarea informaþiilor asimilate ºi apoi o 
dezbatere plinã de învãþãminte pentru ambele pãrþi.

 Pentru a pune în practicã informaþiile acumulate, toate clasele liceului au 
regãsit plãcerea unei alimentaþii sãnãtoase. În fiecare clasã s-a gãsit câte un coº 
cu fructe din care elevii au putut mânca ceva sãnãtos la ºcoalã, acþiune în urma 
cãreia noi credem cã astfel de initþiative vor mai fi ºi în viitor.

Sperãm cã dupa aceasta sãptãmânã, plinã de activitãþi dedicate sãnãtãþii, 
participanþii au reuºit sã îºi punã bazele unui regim de viaþã sãnãtos.

Andreea Boþu ºi Vivian Lupaºcu - IX A                                                                                                                       
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Europeni sau nu, românii continuã în acelasi ritm alarmant sa 
impodobeasca strazile cu tot felul de bijuterii si accesorii pe care mai nou 
ecologistii le numesc peturi. Deoarece denumirea gunoaielor este 
deocamdata suficienta pentru a masca lipsa de interes a oamenilor pentru 
protejarea naturii, nimeni nu simte nevoia de implicare in proectele verzi, cu 
care civilizatii nostri vecini se mandresc pe toate postrurile tv.

Romanii se plang de o tara murdara
Chiar daca am capata o alta imagine în 

afara, de tara europeana ce ar trebui sa fim, 
anumite deprinderi  ne-au ramas alaturi chiar ºi 
în 2010, ca de exemplu comoditatea ºi 
nepasarea. Atunci când vorbim de comoditate ºi 
nepasare ne referim la cei care, chiar la vedere ºi 
fara nici o jena, din maºina sau chiar in timp ce 
se plimba pe strada, arunca la intamplare tot 
felul

 de gunoaie, de la pet-uri, ambalaje de tot 
felul, mucuri de tigara, pâna la sticle sau cutii de 

bere ºi nu numai. La numeroºi turiºti, care se dedau la vandalizarea pajistilor, 
lizierelor, malurilor râurilor ºi fâneþelor, larma asurzitoare, gratare fumegând 
in locuri unde facerea focului este interzisa, manele la maximum, ambalaje de 
plastic, sticla ºi hârtie aruncate peste tot. Acolo unde maºinile nu mai au acces, 
pseudo-turistii se mulþumesc cu poluarea la pas a traseelor montane. În 
ultimul deceniu, cele mai frumoase zone turistice ale judeþului Neamþ au 
devenit graþie nepasarii , un uriaº depozit de gunoaie care atenteaza la viaþa 
întregului biotop montan.

Tânara generaþie poate fi sensibilizata ºi  educata în aceasta privinþa, 
prin implicarea în proiecte ºi programe educaþie civica ºi ecologica. Un astfel 
de exemplu este proiectul naþional ECO-ªCOALA–implicarea elevilor în 
promovarea activitaþilor de colectare selectiva a deºeurilor din 
ambalaje” care va fi implementat de Colegiul Naþional de Informaticã, 
Piatra Neamþ în parteneriat cu Primaria  Municipiului Piatra  Neamþ, 

Rolul  proiectelor în formarea competenþelor 
de baza necesare pentru participarea tinerilor 

la dezvoltarea durabila a comunitaþii
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Agenþia  de  Protecþie a Mediului Neamþ, Garda de Mediu, 
Inspectoratul  ªcolar al Judeþului Neamþ având ca partener media: postul 
local de televiziune ACTUAL TV. Pe parcursul  anului ºcolar 2009-2010 se 

va derula o campanie de informare ºi 
conºtientizare publica care va urmari 
implementarea Directivei europene 
12/04/EC privind ambalajele ºi deºeurile 
din ambalaje.

Participarea elevilor la astfel de  
proiecte poate suplini  carenþe ale 
curriculei ºcolare care conþine foarte 
puþine elemente de educaþie ecologica ºi 
dezvoltare durabila ºi sa-i faca sa 
constientizeze interdependenþa dintre 
calitatea mediului ºi calitatea vieþii, 

gravitatea aruncarii unui deºeu la întamplare, ºi anume poluarea mediului 
inconjurator.

La activitaþile de colectare selectiva, care de multe ori sunt privite cu 
dispreþ de anumite persoane(mai ales adulte), tinerii  participa cu placere, 
aceste acþiuni în aer liber îi învaþa sa lucreze în echipa, sa fie sociabili ºi nu în 
ultimul rând sa aiba un comportament reponsabil faþa de mediul înconjurator.

Accesul tineretului la informaþia de mediu ºi participarea la astfel de 
proiecte, va duce la formarea competenþelor-cheie ale cetaþeniei democratice 
ºi motivaþia pentru participarea activa la protejarea patrimoniului natural ºi 
cultural.

Promovarea unor proiecte de educaþie nonformala iniþiate de profesori, 
elevi, prin bune practici ºi exerciþii de „alfabetizare ecologica”, de cetaþenie 
activa, asumata conºtient, critic ºi constructiv  va contribui la formarea 
competenþelor de baza necesare pentru participarea tinerilor la dezvoltarea 
durabila a comunitaþii

prof. - Dorina Mormocea.
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Uniunea Europeana considerã cã deºeurile, managementul deºeurilor ºi 

depozitarea acestora sunt o componenta importantã a sãnãtãþii populaþiei, a 

îmbunãtãþirii standardelor de viaþã ºi a protecþiei mediului. Adoptarea în 

totalitate a tuturor condiþiilor referitoare la managementul ºi depozitarea 

deºeurilor este obligatorie pentru aderarea unui stat la UE. 

Ce am realizat?

În prezent, legislaþia din România s-a 

conformat condiþiilor Uniunii Europene care ºi-a 

pus amprenta asupra urmatoarelor domenii:

? problema deºeurilor în România.

? introducerea managementului 

deºeurilor ºi al Catalogului European al 

Deºeurilor.

Ce ne rãmâne de fãcut?

Pentru  ca Directivele UE sã fie implementate în domeniul deºeurilor, 

România a fost obligatã sã cearã o perioadã de timp cunoscutã ºi sub denumirea 

de perioada de tranziþie, cu scopul de a se alinia la standardele europene. Aceastã 

perioadã adiþionalã permite României sa îndeplineascã schimbãrile necesare 

chiar ºi în anii de dupã aderarea la UE. Perioada de tranziþie va oferi mai mult 

timp pentru a îndeplini cerinþele Uniunii Europene privind colectarea deºeurilor, 

locurile de depozitare a  deºeurilor precum ºi incinerarea acestora.

Implementarea colectarii selective se preconizeaza sa fie abordata pe trei 

perioade :

? 2004 – 2006: experimentare (proiecte 

pilot), conºtientizare populaþie;

? 2007 – 2017: extinderea colectarii 

selective la nivel naþional;

? 2017 – 2022: implementarea colectarii 

selective în zone mai dificile (locuinþe colective, mediu rural dispersat, zone 

montane).

CE LEGÃTURÃ AU DEªEURILE 
NOASTRE CU UNIUNEA EUROPEANÃ?
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Autoritaþile locale sunt rãspunzãtoare pentru crearea ºi implementarea 

planurilor locale ºi judeþene privind depozitarea ºi managementul deºeurilor. 

Cu toate acestea, producãtorii deºeurilor sunt obligaþi sã iniþieze ºi sã 

implementeze planuri proprii pentru gestionarea deºeurilor.

Cu ce costuri?
Concurenþa mai mare, legi mai stricte, standarde ce trebuie respectate, 

investiþii pentru re-tehnologizare, risc închidere firme, pierdere locuri de 
munca.

Totalul costurilor estimate pentru implementarea acquis-ului comunitar 
de mediu în perioada 2004-2018 (ultimul an acordat ca perioada de tranzitie 
pentru implementarea tuturor prevederilor acquis-ului comunitar de mediu) 
este de circa 29,3 miliarde Euro, din care:

5,4 miliarde Euro – buget de stat ºi bugete locale (18%)
9,9 miliarde Euro – fonduri comunitare (34%)
7,8 miliarde Euro – agenþi economici (27%)
6,2 miliarde Euro – alte surse [Fondul pentru mediu, proiecte 

internaþionale (altele decât cele realizate cu sprijin UE), împrumuturi externe, 
surse extrabugetare, proiecte de parteneriat public-privat] (21%).

Distribuirea costurilor pe ani (miliarde Euro)
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prof. - Dorina Mormocea
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DEªEURILE

Satisfacerea necesitaþilor ºi supravieþuirea generaþiilor umane prezente 
ºi viitoare, dar ºi menþinerea vieþii pe pamânt, sunt posibile numai cu condiþia 
reducerii impactului distructiv al omului asupra naturii. Între dezvoltarea 
societaþii omeneºti ºi protecþia mediului este o contradicþie care devine din ce în 
ce mai accentuata. Dezvoltarea societaþii umane nu se poate opri, iar 
deteriorarea mediului nu poate continua în ritmul actual. De aceea se impune 
atât o schimbare de concepþie, cât si gasirea unor soluþii pentru ca protecþia 
mediului sa fie unul din obiectivele principale ale dezvoltarii.

Societatea actuala produce enorme cantitaþi de deºeuri, de tot felul. 
Deºeurile generate de industrie ºi impresionanta cantitate de gunoi din centrele 
urbane (deºeuri menajere si municipale) sunt numai doua aspecte ale acestui 
fenomen nociv. Gunoi a existat dintotdeauna, dar noþiunea aceasta, ca multe 
altele, ºi-a modificat serios conþinutul.

Pentru gospodariile þaranesti tradiþionale ºi deci pentru localitaþile 
rurale, gunoiul însemna aproape exclusiv resturi vegetale nefolosite de 
animale, care putrezeau în câteva luni, pentru ca iarna sau primavara sa fie 
împraºtiate pe câmp pentru fertilizare. Exista practic o reciclare naturala 
completa ce se consuma aproape la fel ºi în perimetrul oraºelor, ale caror 
periferii nu se deosebeau de stilul de viaþa de la sate.

Cu totul altfel stau lucrurile într-o lume a industrializarii ºi urbanizarii 
vertiginoase. De obicei, drumul gunoiului sfârseºte la periferia oraºului, în 
gropi sau pe locuri virane, unde se acumuleaza în gramezi imense, urâþind 
peisajul, poluând solul, apa ºi aerul. ªi mai grav este ca o parte din aceste 
gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt extrem de rezistente la acþiunea 
bacteriilor ºi, practic, nu se recicleaza pe cale naturala. Întâlnim gunoaie, din 
pacate, ºi în poienile munþilor, ºi pe malul râurilor, ºi pe litoralul marin, cam 
peste tot unde „oraºeanul” evadeaza în sânul naturii, fara a renunþa macar 
pentru scurt timp la comoditaþile locuinþei ºi la gestul reflex de a arunca 
resturile.

Motto:
Când omul va fi tãiat ultimul copac,
Va fi poluat ultima picaturã de apã,
Va fi ucis utimul animal ºi va fi pescuit ultimul 
peºte,
Atunci iºi va da seama cã banii nu sunt comestibili.

Proverb indian
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Cum se clasificã deºeurile?
?deºeuri menajere, rezultate din 

activitatea zilnica a oamenilor în locuinþe ºi 
locuri publice;

? deºeuri industriale, provenite din 
diversele procese tehnologice, care pot fi 
formate din reziduuri de materii brute, finite sau 
intermediare ºi au o compoziþie foarte

variata, în funcþie de ramura industriala ºi 
de tehnologia utilizata (în industria alimentara – predominant componente 
organice, pe când în industria chimica, metalurgica, siderurgica, miniera – 
predominant substanþe chimice organice sau anorganice), deºeuri agro-
zootehnice, legate îndeosebi de creºterea ºi îngrijirea animalelor.

Care sunt principiile  managementului deºeurilor la nivel mondial ?
? principiul prevenirii – minimalizarea generarii deºeurilor;
? poluatorul plateºte – generatorii deºeurilor platesc toate costurile 

transportului, colectarii, prelucrarii ºi/sau valorificarii deºeurilor, pâna la 
eliminarea acestora;

? principiul de precauþie – anticipeaza dificultaþile;
? principiul de proximitate – are în vedere situaþia deºeurilor înca de la 

sursa generatoare, implicând soluþii de pretratare, eliminare cât mai aproape de 
sursa etc.

Gestionarea deºeurilor se face pe baza principiilor de mai sus în vederea 
asigurarii ca pâna la eliminarea deºeurilor acestea sa polueze cât mai puþin.

Care sunt metodele de gestionare a 
deºeurilor?

Opþiunile de gestionare a deºeurilor 
urmaresc urmatoarea ordine descrescatoare:

Prevenirea generarii de deºeuri; reducerea 
consumului; revoluþionarea tehnicilor de fabricare 
a produselor, astfel încât atunci când se încheie 
ciclul de viaþa, deºeurile sa nu polueze; 
eficientizarea procesului de producþie încât sa 
rezulte cât mai puþine deºeuri;

Reutilizarea deºeurilor în acelasi proces din care au rezultat. De 
exemplu, dupa consumarea sucurilor ambalate în recipiente de sticla, aceste 
recipiente se colecteaza, se sterilizeaza ºi se utilizeaza pentru ambalarea altor 
sucuri (se reintroduc în circuit); Reciclarea, care presupune recuperarea ºi 
valorificarea conþinutului material util al deºeurilor. Într-o fabrica de sticla, 
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de exemplu, deºeurile sunt retopite ºi transformate în produse finite. Într-o 
fabrica de mobila, sunt refolosite deºeurile, bucaþile de lemn care au rezultat în 
procesul de producþie, la obþinerea altor produse finite. Deºeurile de hârtie, într-
o fabrica de hârtie, sunt retopite, rezultând o hârtie reciclata.

? Valorificarea termoenergetica – atunci când deºeurile au un anumit 
conþinut energetic, prin arderea acestor deºeuri ºi recuperarea caldurii rezultate, 
care este utilizata în diferite procese tehnologice. De exemplu, incinerarea 
(arderea) deºeurilor cu conþinut energetic (deºeuri petroliere, de plastic, textile, 
hârtie, lemn, cauciuc etc) în fabricile de ciment, cu recuperarea integrala a 
caldurii rezultate ºi utilizarea ei în procesul de producþie a cimentului. Pe lânga 
avantajul eliminarii, în condiþii de deplina siguranþa, a deºeurilor, aceasta 
metoda ajuta ºi la conservarea resurselor naturale (combustibili: carbune, gaz, 
petrol) care ar fi fost folosite pentru generarea cantitaþii de caldura necesare 
procesului. Valorificarea termoenergetica se poate face ºi prin incinerarea 
(arderea) deºeurilor în incineratoare construite special sau în termocentrale, cu 
recuperarea caldurii rezultate ºi utilizarea ei ulterioara, ca sursa de energie.

? Eliminare a deºeurilor prin:
   - tratarea chimica si biologica se aplica, îndeosebi, în industria chimica 

ºi în industria alimentaþiei, unde deºeurile, care nu pot fi reciclate sau 
valorificate termoenergetic, sunt neutralizate cu ajutorul altor substanþe, ce le 
reduc si chiar anuleaza toxicitatea, incinerarea (arderea) fara recuperarea de 
caldura;

   - depozitarea.
Depozitarea deºeurilor se face în mod ecologic sau neecologic.
Exemple de metode de depozitare a deºeurilor în mod ecologic sunt:
? rampele de gunoi, denumite si rampe ecologice sau rampe sanitare, 

spaþii de depozitare a deºeurilor, adaptate ºi controlate.
Exemple de metode de depozitare a deºeurilor în mod neecologic sunt:
? gropile deschise – deºeurile se afla sub acþiunea directa a vântului, 

ploii, ºobolanilor, muºtelor.
Depozitarea deºeurilor, daca se face ecologic este un proces tehnologic 

destul de scump, iar daca se face o depozitare neecologica atunci polueaza grav 
mediul.

Soluþia nu consta în depozitarea deºeurilor pe locuri virane, pe spaþiile 

verzi sau în parcuri, ci în colectarea selectivã ºi reciclarea lor.
Aceastã metodã permite recuperarea substanþelor valoroase pentru 

reciclare !
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Ce putem face noi?
Fiecare dintre noi, ca reprezentant al comunitaþii, are 

puterea ºi obligaþia de a influenþa procesul de ecologizare  a 
propriei localitaþi. Soluþia este la îndemâna noastra ºi 
cons ta  în  DEPOZITAREA SELECTIVÃ A 
DEªEURILOR. Mai precis, trebuie sa depozitam 
deºeurile în locurile special amenajate ºi, pe

cât posibil, pe urmatoarele categorii (am considerat 
ca model Sistemul de gestiune al deºeurilor din municipiul Piatra Neamþ): 

Deºeuri Organice 

   (resturi de mâncare ºi grãdinãrit);
Sticlã ºi Plastic 

Hârtie ºi Carton

Deºeurile reziduale reprezintã toate gunoaiele ce nu pot fi reciclate sau 
compostate: resturile textile, produsele electrice ºi electronice de mici 
dimensiuni (cele mari, cum ar fi frigiderele, trebuie aduse la centrele de 
colectare),mucuri de þigara, scutece sau produsele de curãþat.
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Avantajele reciclãrii:
ªtiai ca:
O tona de hârtie irosita înseamna:
2 foi de scris ºi un ziar pe zi, timp de un an.
E cam mult nu?
Materia prima utilizata pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, 

hârtia veche. Hârtia reciclata permite economisirea aproximativ a un sfert de 
electricitate în raport cu hârtia alba, 90% din cantitatea de apa necesara pentru 
producerea a 1 kg. de hârtie alba (300 l apa).De asemenea, prin reciclarea 
deºeurilor de hârtie, se elimina clorul toxic necesar producerii hârtiei albe.

O tona de hârtie reciclata înseamna:                                                                                       
?17 copaci salvaþi
?4102 kwh ºi 26000 l apa economisiþi; 
?27 kg noxe eliminate în atmosfera.
MERITÃ!
ªtiai cã:
PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat ºi se prezinta sub forma 

unei raºini (o forma de poliester). Mai precis, polietilenul tereftalat este o 
combinaþie a doua monomere: etilen glicol modificat ºi acid tereftalic purificat.  
Acesta a devenit un material foarte raspândit în industria alimentara 
(îmbuteliere de bauturi racoritoare, apa, lactate, ulei, oþet) ºi nu numai, fiind 
ieftin, uºor, rezistent la ºocuri, reciclabil. Recipienþii din PET neadecvat 
"recuperaþi" ºi "refolosiþi" în pieþele agroalimentare, pot conduce la 
îmbolnãvirea oamenilor. Ambalajele PET, ca dealtfel toate materialele 
plastice, nu sunt biodegradabile. Creºterea   consumului acestora, mai ales 
în ultimii 10 ani, a dus la sporirea alarmanta a numarului de sticle 
depozitate necorespunzator în natura.

E cam mult nu?
Prin colectarea ºi reciclarea acestora, se stopeaza practic impactul 

negativ asupra mediului înconjurator. Un aspect pozitiv al reciclarii PET-urilor 
consta în reducerea cantitaþilor de deºeuri ce merg spre gropile de gunoi, 
ponderea acestora crescând înfiorator în ultimii ani, ajungând pâna la 30% din 
volumul total. 

Reciclând o sticla de plastic este economisita energia pentru 
funcþionarea unui bec de 60W timp de 6 ore.

MERITÃ! ......   MAI BINE ... RECICLEAZÃ pentru o ºcoalã 

curatã într- un mediu curat!

prof. - Taina Grigoriu 
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DREPTURILE DEªEURILOR

?Dreptul la viaþã dupã moarte (de a fi 
refolosite);
?Dreptul de a avea o identitate: - un nume 
(deºeuri, nu gunoaie);
?De a trãi într-un loc anume 
(coºuri speciale de depozitare, etichetate 
corespunzãtor); 
?Dreptul la sãnãtate (sã nu fie aruncate la 
un loc cu celelalte resturi din gospodãrie); 
?Dreptul de a fi îngrijite în coºuri / locuri
 special amenajate; 
?D r e p t u l  l a  p r o t e c þ i e  º i  a s i s t e n þ ã  

corespunzãtoare 
(sã fie strânse ºi depozitate); 

?Dreptul de a fi separate pe categorii (hârtie, mase plastice, sticlã); 
?Dreptul de a nu fi aruncate în naturã; 
?Dreptul de a nu fi batjocorite; 
?Dreptul de a fi ajutate sã-ºi gãseascã un adãpost; 

?Dreptul de a apãrea în anunþuri 
publicitare pentru a fi colectate; 
?Dreptul la protecþie împotriva 

exp loa tã r i i  ( a runcare  l a  
î n t â m p l a r e ,  d i s t r u g e r e ,  
agresare) exercitate de oameni; 
?Dreptul de a fi adoptate numai 

în interesul lor de cãtre 
instituþiile specializate; 
?Dreptul de a se întâlni o datã 

pe trimestru cu semenii lor ºi de 
a pleca împreunã spre centrul de 
colectare; 

?Dreptul a se face utile, chiar ºi dupã ce au fost folosite. 

prof. - Taina Grigoriu ºi Dorina Mormocea 
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